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9МАРШРУТИ ИЗТОК – ЗАПАД

"СЕЛАМНЫЙ"1 КОД В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ И 
ТРАНСФОРМАЦИЯХ

Клара Шарафадина

“SELAM"-CODE IN INTERNATIONAL PROJECTIONS AND 
TRANSFORMATIONS

Klara Sharafadina2, St. Petersburg Humanitarian University, Russia
DOI: https://doi.org/10.46687/UBJC7614

Abstract: In the article, the florocode, generated by the cultural etiquette and 
everyday practice of “the language of flowers”, is considered as a multicultural phenomenon 
in the dynamics of its culturological semiosis and reception by nation’s cultural mentality. 
The harem code-game (salem), “transferred” from the East (presumably from Turkey) to 
Europe with its rich centuries-old fund of plant symbols, was reduced to the emblematic 
“language of flowers” and underwent a radical transformation – re-coding: the formal 
rhyming principle of generation and the transfer of information by cryptography has 
become content-associative. Transformation is further presented in the development 
of the “linguistic” aspects of the florocode – its “grammar” and “syntax”. And, finally, in 
the process of adapting the florocode by different national cultures (French, German, 
American, Russian), it was modified synchronously with the change of cultural epochs 
and the priorities and tastes dictated by them, broadcasting the specifics of the cultural 
mentality of a particular nation.

Key words: florocode, language of flowers/ Blumensprache, semiosis, transformations

Предметом нашего многолетнего исследования (Sharafadina, 2003; 
Sharafadina, 2018) стала культурная этикетно-бытовая практика, более 
известная под названием “язык цветов” / langage of flowers / Blumensprache, 
имеющая международный масштаб распространения (от Европы до 
Америки) и насчитывающая более двух столетий существования. 

Трансформации – неизбежный процесса семиозиса долговременных 
культурных феноменов. Будучи “пересаженным” с Востока на европейскую 

* Турецкое слово selam, употребляющееся в неофициальной обстановке, означает ‘привет’, ср. 
с известным арабским приветствием مكيلع مالسلا ас-саляму алейкум, букв. ‘Мир Вам’, укоро-
ченный вариант - салям, эквивалент слова “здравствуйте”.
2 Klara Sharafadina, Doctor of Philology, Professor at the Department of Journalism at St. Petersburg 
Humanitarian University of Trade Unions. In her range of scientific interests are Russian and foreign 
literature, linguoculturology, comparative studies, floropoetology. Author of ten monographs 
on the history and theory of literature, including plant symbolism „The Alphabet of Flora“ in the 
figurative language of the literature of the Pushkin era: sources, semantics, forms; „Selam, open 
up!“: Floropoetics in the figurative language of Russian and foreign literature, which formed a 
special integrative branch of literary knowledge - floropoetology. Email: belkaklara@mail.ru  

https://doi.org/10.46687/UBJC7614
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почву с ее богатым многовековым фондом растительной символики, “язык 
цветов” подвергся коренной трансформации-перекодировке: формально-
рифменный принцип порождения и передачи информации-тайнописи стал 
содержательно-ассоциативным. Дальнейшая трансформация заключалась в 
развитии “языковых” аспектов флорокода –  его “грамматики” и “синтаксиса”. 
И, наконец, по ходу внедрения матрицы флорошифра в контекст разных 
национальных культур он обрел рецептивные модификации.

В предлагаемой статье флорокод будет рассмотрен как 
мультикультурный феномен  в динамике своего культурологического 
семиозиса и рецепции национально-культурными ментальностями. 

 “Язык цветов” – продукт такой тенденции развития образного языка, 
как эмблематическое мышление. Современная семиотика определяет статус 
эмблемы в культуре как базовой мнемонической единицы, основанной на 
механизме образования и сохранения  культурных смыслов. Оппозиция 
“слово–вещь” принадлежит к основным семиотическим образующим всякой 
культуры. Слово – условно, вещь – реальна. Тем не менее в определённых 
культурно-семиотических ситуациях “…слово стремится сделаться вещью, 
вещь проявляет стремление стать словом. Она обрастает знаковыми 
признаками, превращается в эмблему” (Lotman,  2002, p. 34).

В итоге эмблематический процесс предстает как процесс взаимной 
переводимости/непереводимости или интерпретации слова и вещи 
(изображения). “Язык цветов” по этому признаку можно отнести к условной 
группе “предметных” шифров, наряду с лексиконами мушек, вееров, 
перчаток, почтовых печатей и пр. 

Флорошифр антропоцентричен и историчен, он изменялся во 
времени и пространстве синхронно смене культурных эпох и диктуемых 
ими культурологических приоритетов, то редуцируясь и упрощаясь, то 
“расцветая” в определенных культурных условиях вплоть до “увядания” 
и отдельных “реплик” (такой рефлекс на “язык цветов”, как, например, 
компьютерный смайлик в виде красной розы, легко дешифруется 
современными пользователями). 

Растительный язык-шифр стал финальной стадией в развитии 
европейской традиции цветочного символизма. 

Растения были спутниками человека издавна, что называется с начала 
времен, составляя универсальный  источник жизни: они доставляли ему 
пищу и лекарства, одежду и оружие. Первые опыты символизации растений 
в Европе относятся к эпохе энеолита: на трипольской расписной керамике 
в трехзонной картине мира  им отведена роль начала новой жизни: первое 
звено – это верхнее небо с запасом воды, второе – среднее небо с солнцем 
и тучами,  третья зона – земля с растениями и семенами. От этой культуры 
и потянулась длинная цепочка древнейших растительных символов 
аграрно-магического характера – зерно и колос, венки из трав, цветов и 
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колосьев, священное дерево. Наделение растений любовно-эротической 
символикой в народной славянской культуре также восходит к древним 
временам. Эти два ряда значений растений нередко переплетались, причем 
последнее сохранялось дольше. Растения в народной любовной ботанике 
распределялись по принципу пола: барвинок, любисток, василек, тополь 
были мужскими символами, а рута, верба, калина - женскими. В символике 
народных песен верба означала вдовью жизнь, тополь – молодого казака, 
калина – девушку, яблоня – жену и мать. Песенная формула “сорванная 
или затоптанная рута” в украинских народных песнях намекала на утрату 
девичества: “Де Маруся з Иваном стояла, Там ярая рутонька зивьяла”. 
Как символ девичества она вплеталась в свадебный венок невесты, в 
венки девушек, участвующих в обрядах встречи весны, но исключалась 
для  вступающих в повторный брак. В песенно-хороводных действах  мята  
символизировала мать, барвинок – молодого человека, рута – девушку.

Поворотным моментом в символизации растений в европейском 
контексте становится конец 18 в. – начало 19 вв., хотя его истоки 
закладываются раньше – чуть ли не в начале века. И ведут  они за пределы 
Европы, на Ближний Восток – в Турцию.  

Впервые о такой почте, названной, по аналогии с известным 
восточным приветствием, селамом, европейцы узнали от соотечествен-
ников, побывавших в Турции, еще в 20-е гг. 18 в. Интересные пояснения 
оставил в своих записках и Дж. Г. Байрон: “На Востоке (где женщин не 
обучают письму, опасаясь, чтобы они из этого не сделали злоупотребления), 
цветы, пепел, маленькие камешки и проч., выражают чувствования двух 
сердец, чрез посредство всесветного Меркурия – старухи” (Oznobishin, 
1830).

Если адресату передавали свежий миндаль (“ишагла”), он 
не радовался: это название рифмовалось с “агла” – “плакать”. Зато  
прозаической груше он мог доверить ответ-просьбу “дай мне немного 
надежды” (“vir bana bir omoude”): груша-armoude рифмовалась с omoude 
– “надежда”. Из созвучия названия клевера ("юндша") со словом “болезнь, 
смерть” ("олундша") восточное красноречие рождало признание “я буду 
любить тебя до самой смерти”. “Пепел” означал “горю для тебя”, пучок 
цветов, перевязанный волосами, – “похить меня и убежим”.   

В литературной сказке немецкого писателя  Карла Музеуса (1735-1787) 
незнание влюбленным в дочь султана европейским юношей восточного 
селама обыграно в виде сюжетной интриги. Выбрав для подарка девушке 
цветок “мушуруми”, он не может понять, почему ей не понравился его 
выбор и она прервала их свидание. Писатель поясняет: 

Преподнеся прекрасной повелительнице цветок, значение которого он не 
знал, Эрнст сделал ей признание в любви, и притом совсем не платонической.  
Если влюблённый араб тайком, через доверенное лицо, передаёт своей 
возлюбленной цветок мушируми (мускатный гиацинт – К. Ш.), то тем самым 
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он предоставляет её остроумию найти названию этого цветка единственную 
имеющуюся на арабском языке рифму – „Идскеруми” – „Дань любви””. И далее: 
“…в Европе рыцарь любви может не опасаться, что подарив даме такой красивый 
цветок, он попадёт в разряд преступников и поплатится жизнью, как это легко 
может случиться на Востоке (Muzeus).

Подробный селамный список собрал и опубликовал в  своих 
записках в 1727 г. французский путешественник синьор Обри де ла Мотрей 
(1674–1743). В Турцию он попал как  гость двора Карла XII  (шведский король 
был в плену  у турок). 

О. Мотрей включил рассказ о селаме в главу о восточной 
“чувствительности”, выделив этот тайный способ сообщения влюбленных 
как более нежный, чем остальные принятые у турок “кровавые” формы 
изъявления своих чувств (например, нанесение себе ран на глазах у любимой 
девушки). В его передаче формализованный (рифменный) механизм селама 
во многом стушевался, отошел на второй план. Стиль селамных посланий 
предстал по-восточному витиеватым и метафорическим. 

Мотрей  составил “мужской” и “женский” списки селамных посланий. 
Чай, отосланный мужчиной, означал: “О ты, солнце моих дней самое 
светлое, луна моих ночей самая яркая”; соль – уверение: “Огонь моей любви 
горит для тебя днем и ночью”; кофейное зерно – обещание: “Я посвятил бы 
тебе тысячу жизней, если бы имел их”. 

Мед, яблоко, лук входили в  женские послания. Мед говорил: “Возьми 
мое сердце”. Яблоко молило: “Не уходи от меня, весна моей жизни”. Лук – 
просил: “Пусть твои руки обнимут меня вместо пояса”. Цвет розы объявлял 
возлюбленного “соловьем сердца”, цвет зари гласил: “Возьми и мою жизнь”, 
мел укорял: “Ты отнял у меня разум”. Голубого цвета – с “очарованием” (“Я 
очарован вами”), жемчужина делала комплимент глазам, тяжелый свинец 
оправдывал признание “вся моя любовь сосредоточена на тебе”.

 Селамные предметы отражали мужские и женские пристрастия. Так, 
в мужской список попали “кровь дракона” (лечебная смола), свинец, табак 
и соль, гвоздь и чай, кофе, а также мускус, мастика, имбирь, жемчужина 
и, наконец, растения (мирт, жасмин, алоэ, кипарис). Женщины доверяли 
свои признания волосам, ниткам, пакле, бобам, маслинам, овощам (лук, 
огурец) и фруктам (яблоко, груша), цвету розы.

Растений в списках Мотрея было немного, но они являли пример 
содержательных рифм: европейский “слух” обнаруживал в них те 
смысловые сегменты, которые мотивировали связанную с ними реплику. 
Например, мирт соотносился с образом любовной связи (“Благодарен небу, 
предоставившему тебя моим желаниям”), алоэ – с “лекарством” (“Сладкое 
лекарство для моего сердца”), кипарис – со страданиями (“Ты заставила 
меня страдать”), жасмин – с бесчувственностью, целомудрием (“Неужели 
ты бесчувственна к моим страданиям?”).
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Мотрей приводил примеры  растительных селамных псевдонимов, 
обозначавших адресата послания. Так, “семечко подсолнуха” рифмовалось 
с именем Абдула, “лилия” – с Хасаном, “полынь” – с Селимом, “лист 
винограда” – с Фатимой.

Турецкий селам разбудил фантазию жены английского посла 
в Порте (Турция) леди Мери Уортли Монтегю (1689-1762). Об этом 
свидетельствуют ее письма в Англию 1717-1718 гг. Ее эпистолярий был 
опубликован впервые посмертно, в 1763 г., и по достоинству оценен как 
опыт “английской мадам Севинье".

Судя по письму от 16 марта 1717 г., она решила познакомить свою 
английскую корреспондентку с турецким селамом интригующим 
способом. Леди Монтегю имитирует селамное послание (набор из 17 
предметов) и выдает свою подделку за подлинник: “я добыла для вас, как 
вы просили, турецкое любовное письмо”. Предметы были доставлены 
адресату в посылке вместе с “инструктивным” письмом, раскрывающим 
содержание этого дара как любовного шифра. Леди Монтегю включила 
в него цветы (нарцисс и розу), фрукты (грушу и виноград), пряности 
(корицу и гвоздику), жемчужину, прядь волос, ткань, золотую нить, 
канитель, фитиль, мыло, соломинку и уголек, бумагу и перец. Чтобы 
выявить лежащие в основе турецкого селама рифменные созвучия, она  
записала названия предметов и приписываемые им в селаме созвучные 
слова латиницей, и дала английскую версию. Так появилась небольшая 
новелла, сюжетом которой стала  мольба о взаимности безнадежно 
влюбленного к непреклонной красавице.

Жемчужина (ingi), открывающая “письмо”, рифмуясь с эпитетом 
“прекрасная” (gingi), заменяет обращение к адресату: “Прекраснейшая из 
юных!” Следующая за ней гвоздика (пряность) подхватывает приветствие 
и разворачивает в по-восточному цветистый комплимент и вытекающее 
из него признание: “Вы стройны, как эта гвоздика, вы – нерасцветшая роза, 
я уже давно люблю вас, но вы об этом не подозреваете”. Нарцисс, бумага, 
груша, мыло, уголь на свой лад варьировали признания влюбленного  
(“Имейте жалость к моей страсти!”, “Я слабею каждый час!”, “Дайте мне 
надежду”, “Я болен от любви”, “Я могу умереть, и все мои годы станут 
вашими”). Комплименты чередуются с обещаниями: роза (“радуйтесь – я 
возьму на себя ваши печали”), соломинка (“Позвольте стать вашим рабом”), 
ткань (“Вы бесценны”), корица (“Моя судьба – в ваших руках”), фитиль (“Я 
сгораю, пламя истребляет меня”), золотая нить (“Не отворачивайтесь!”) и 
т. д. Завершающая селам золотая проволока означала: “Я умираю – приходи 
быстрее”. Перец (в роли постскриптума) призывал – “дай мне ответ”. Но, 
видимо, красавица осталась глуха к красноречию влюбленного.

Путешественники по Востоку убеждали европейцев, что селам –  
реально бытующий способ сообщения. Эту версию подхватили и развивали 
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беллетристы к. 18-н. 19. вв., умело вплетая мотив селама в сюжеты своих 
“восточных” повестей (в частности, Музеус).

Австрийский востоковед Йозеф Хаммер, опубликовавший в 1809 
г. эссе о селаме в общеевропейском журнале “Сокровищница Востока”,  
первым подверг это сомнению. По его версии, этот условный способ 
сообщения был ничем иным, как  игрой, какой забавляли себя скучающие 
обитательницы гаремов. Он полагал, что громоздкое предметное письмо 
никак не подходит для тайного послания. 

Пришедший с Востока (предположительно из Турции) в конце 
XVIII века как языковая игра с названиями различных зримых вещей 
(драгоценных камней, еды, костюмных аксессуаров и пр., а также 
растений), предметный шифр был редуцирован европейцами до 
вегетативного кода. К началу XIX века этот условный способ общения 
под влиянием европейских традиций символизации растений внутренне 
принципиально перестраивается, его исторический код меняется, 
приобретает статус этикетного кода, который и получает название “язык 
цветов”. О его популярности в сферах этикета и литературного быта 
этого времени говорит тот факт, что слово цветы стало ассоциироваться 
в первую очередь с понятием “язык цветов”. “Теперь известен посланник 
еще более сдержанный, чем самые интимные письма: его запах – уже 
язык, его цвет – тоже сообщение” (Сент-Бёв).

Организация и функционирование флороязыка подчиняются 
определенным правилам; изменяясь, усложняясь и “разрастаясь”, они 
требовали систематического описания и кодификации: сначала в виде 
рукописных списков-алфавитов, затем печатных руководств. 

Публикация в 1819 г. “Западно-восточного дивана” (West-Östlicher 
Divan) Гёте стала началом формирования в мировой культуре Нового 
времени новационной тенденции – западно-восточного литературного 
синтеза. Одной из отличительных черт восточной поэтики Гёте считал  
проявляющийся в иносказательности, пафосе намёка, игре “сокровенный 
язык”, пояснению которого он посвятил несколько статей в прозаической 
части своей книги. Так, в статье “Обмен цветами и знаками” он разъясняет 
механизм такого “способа взаимосообщения”: 

…когда любящее существо посылает любимому какой-то предмет, так 
получатель обязан произнести соответствующее слово и затем смотреть, 
что с ним рифмуется, изыскивая то слово, которое среди множества 
рифмующихся подойдёт к ситуации настоящего. При этом всецело царит 
наитие, направляемое страстью, – иного быть не может, это сразу же бросается 
в глаза (Gete,  1988, p. 233).

В конец этой статьи Гёте помещает озорную версию восточного 
селама, созданную им из рифменных созвучий немецкого языка. 
Приписав диалог известной любовной паре Востока – поэту Джемилю и 
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его возлюбленной Ботейне – он наделил его забавным сюжетом, который 
отразил прихотливые намерения влюбленных, капризы, кокетство, 
самомнение, обиды, а в конце концов ссору и размолвку. Немецкие названия 
сорока восьми предметов рифмуются с репликами шутливого любовного 
диалога. Так, поэт вначале представляется девушке как смелый, отважный 
воин (“Ein kühner Krieger”), используя рифменное созвучие этого слова с 
шерстью тигра (“Haar vom Tiger”). Подхватывая эту инициативу, она шлёт в 
ответ пух газели (Haar der Gazelle), в котором “спрятан” недвусмысленный 
вопрос о месте встречи: An welcher Stelle? – “На каком месте?” А отправив 
поэту букет (Strauß), девушка тем самым называет свой “адрес”: “Ih bin zu 
Haus / Я – дома”. Но что-то не заладилось в их отношениях, и цветами бобов 
(Bohnenblüthe) возлюбленная упрекает поэта: “Du falsch Gemüthe / Ты – 
фальшивая душа”. Он не остается в долгу и посылает в ответ известь (Kalk): 
“Bist ein Schalk / Ты – плутовка”. Но последнее слово остаётся за героиней: 
она даёт волю всем своим обидам, избрав угли (Kohlen): “Mag der ***[Teufel] 
dich holen / Пусть тебя *** [чёрт] уносит”.

Составляя свой селам, Гёте отталкивался в выборе конкретных его 
элементов от списка восточного селама, который опубликовал в 1809 г. в 
первом выпуске общеевропейского востоковедческого журнала “Mines de 
L’Orient” (“Сокровищница Востока”) Йозеф Хаммер – дипломат (с 1799 г. – в 
Стамбуле, с 1807 г. – в Вене) и учёный-ориенталист, переводчик восточных 
поэтов.

Список Хаммера дал Гёте представление о коммуникативных 
возможностях селама и о характере его реплик. Так, рифменными 
созвучиями можно было назначать свидание (“доска” назначала его на 
воскресный день), признаваться в любви (название “мастики”, “мидий”, 
“мёда” рифмовалось с откровениями “Я вас люблю”, “Я дарю вам своё 
сердце”, “Моё сердце горит”), жаловаться (“Моё сердце – огромная рана”) 
и пр. (Сокровищница Востока) Гёте умело воспользовался всем спектром 
модальности сообщений, но придал им композиционную завершённость. 

В определенный момент своего развития “язык цветов” получил 
“письменную форму”, резко увеличившую возможности его применения: 
цветок, букет и другие предметы могли быть не только переданы адресату 
“вживую”, но и изображены на бумаге, вышиты и т.д. Это позволяло 
корреспондентам общаться за пределами пространственно-временного 
совпадения, при этом смыслы посланий сохранялись. В начале XIX века 
“язык цветов” пережил даже попытки превращения цветков в аналог знаков 
буквенного письма, к чему располагали сами названия описаний этого 
языка, такие, как “Алфавиты”, “Азбуковники”. 

“Хороший тон” в его популяризации задавала и поддерживала 
искушенная в галантных тонкостях Франция. Там в начале века были в 
ходу разнообразные рукописные списки. Такие цветочные словари стали 
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чуть ли не обязательным аксессуаром на туалетном  столике благородной 
француженки. На основе трех самых популярных из них Б. Делашене 
подготовил в 1811 г. первое печатное пособие с интригующим названием 
“Abécédaire de Flore, ou Langage des fleurs”. Посвящение книги императрице 
Марии-Луизе свидетельствовало о высоком общественном статусе этого 
кода. Кроме того, один из списков, легших в основу пособия, принадлежал 
также особе из императорской семьи – Жозефине Бонапарт.

Он предложил закрепить за каждым из цветов соотнесенность с 
определенной буквой французского алфавита: например, сирень (lilac) – 
это долгий звук “а” во втором слоге. Знак ударения и знаки препинания 
должны были заменить соответственно изображения насекомых и 
изображение анютиных глазок в разном положении. В сферу применения 
этого шифра автор предлагал включить вышивки, и тогда букеты, венки, 
гирлянды становились шифрованными любовными посланиями. Однако 
такие слишком замысловатые варианты цветочной почты не нашли 
отклика у читательниц. 

В 1819 г. в Париже вышло первое издание пособия “Le langage des 
fleurs”, задавшего тон подобного рода продукции на протяжении первой 
половины века. Автор книги, скрывшийся под псевдонимом Латур, 
построил ее в виде очерков, подробно разъясняющих символическую 
родословную множества цветов. Очерки о цветах были распределены 
по временам года, завершали книгу два подробных указателя из 272-х 
позиций, по алфавиту реплик и алфавиту названий. Как две основные 
сферы применения языка цветов рекомендовались букеты-селамы и 
цветочные записки.

По сведениям “Bibliographie de la France" от 25 декабря 1819 г., 
пособие вышло в нескольких вариантах: небольшой томик с гравюрами-
вклейками (за 6 франков); такой же, но с раскрашенными гравюрами (за 
12 франков), и, наконец, роскошный том большого формата за 20 франков. 
Все 14 иллюстраций были выполнены для этого издания известным 
миниатюристом Pancrace Bessa. Кроме того, были изготовлены два 
выставочных тома разных форматов: маленький, на розовой бумаге с 
изображениями на атласе, и большой – на веленевой бумаге. Искусное 
оформление в сочетании с увлекательным изложением и удобством в 
пользовании сразу выделили это пособие среди подобной книжной 
продукции.

Гравюры изображали букеты из двух или трех цветов. Помещенные 
на вклейках, перемежающих очерки, которые разъясняли этикетные 
значения цветов, такие букеты могли восприниматься и как своего рода 
упражнения, помогающие применить полученные сведения на практике. 
В качестве учебного примера предлагалась виртуозно выполненная 
“записка, написанная цветами” (см. вклейку).
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Расположенные в определенной последовательности изображения 
16 цветов (четыре цветка в четырех рядах — графическая имитация 
стихотворной строфы) были ни чем иным, как конспективной “записью” 
стихотворения Э. Парни: 

Aimer [oeillet] est un plaisir [gesse odorante], un bonheur [armoise], qui nous 
enivre [heliotrope], / Ne plus aimer [oeillet] c’est ne plus vivre [luzerne], c’est avoir 
acheté [epide blé, mercuriale], / Cette triste [cypres] vérité [douce amére], / que 
l’innocence [violette blanche] est un mensonge [buglose], / Que l’amour [mirthe] 
est un art [acante], / que le bonheur [armoise] est un sonqe [coquelicot], / Любить 
[=гвоздика] – наслаждение [=душистый горошек], cчастье [=артемизия], нас 
опьяняющее [=гелиотроп], / Не любить [=гвоздика, перевернутая головкой 
вниз] – не жить… [=перевернутый стебель люцерны] / Мы овладеваем 
[буквально: покупаем богатство =пшеничный колос и пролесник] / Скорбной 
[=кипарис] истиной [=паслен сладко-горький], что невинность [=белая фиалка] 
– притворство [=анхуза], / Любовь [=мирт] – искусство [=акант], что счастье 
[=артемизия] – сон [=мак].

Ср. с полным текстом: 

Aimer est un plaisir charmant: / C’est un bonheur qui nous enivre, / Et qui 
produit l’enchantement. / Avoir aimé, c’est ne plus vivre, / Hélas! c’est avoir acheté 
/ Cette accablante vérité, / Que les serments sont un mensonge, / Que l’amour 
trompe tôt ou tard, / Que l’innocence n’est qu’un art, / Et que le bonheur n’est 
qu’un sonqe – Любить – прелестное наслаждение, счастье, нас опьяняющее и 
вызывающее восхищение, / Отлюбив, вы уже не живете. / Увы! (со временем) 
мы обогащаемся [буквально – покупаем богатство] скорбной истиной, / Что 
клятвы – ложь, / Любовь – обманет рано или поздно, / Что невинность лишь 
притворство, / Что счастье только сон.

Такой вдохновляющий пример побуждал читателя к собственному 
творчеству, а букеты-задания предлагали опробовать свое умение. Они 
были попроще, но и при их “прочитывании” следовало из предлагаемых 
в общем списке нескольких концептов одного и того же цветка выбрать 
тот, который бы вписывался именно в заданное сочетание. Так, соседство 
ириса и ветреницы (анемоны) было горестной вестью о покинутости, 
одиночестве; левкой с печоночником подтверждали верность в несчастии, 
основанную на доверии; примула в сочетании с барвинком напоминали 
сладостную юность; гиацинт с ландышем сулили возвращение счастья и 
благосклонность; наконец, анютины глазки, вербена и лютик содержали 
витиеватый комплимент “вспоминаю и восхищаюсь вашими осле-
пительными прелестями” (см. вклейку).

Опыты Делашене и Латур положили начало потоку печатных 
пособий и руководств, носящих завлекательные и вычурные названия 
“Алфавитов”, “Азбук”, “Альбомов” цветов, “Венков”, “Цветников”, 
“Оракулов”, “Телеграфов” Флоры, “Букетов чувств”, “Аллегорических 
грез”: они разъясняли аллегорико-символические значения растений, 
упорядочивали их, давали своеобразные инструкции по “грамматике” и 
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“синтаксису” языка цветов и его применению. Это книги Victorine M*** 
“Les Fleurs, rêve allégorigue” (Paris, 1811. 108 p.); G*** “Le Bouquet du sentiment, 
ou Allégorie des plantes et des couleurs” (Paris, 1816. 130 p.); Delanglard C. F. 
P. “Oracles de Flore” (Paris, [1816]); “Le langage des fleurs ou Livre du destin 
= Язык цветов, или Книга судьбы” (Paris, 1841); “La couronne de Flore, ou 
mélange de poésie et de prose” (Paris, 1837); “Le bouquet de Flore” (Paris, [1830]).

“Что шепчет этот цветочек?” (отклик бидермайера на 
“селамную почту”)

В 1815-1848 гг. в Германии и Австрии сложился историко-
художественный стиль, выражающий мировоззрение провинциального 
обывателя. Он проявился как в сфере собственно искусства – в живописи 
и графике, так и окультуренного быта – в оформлении интерьера, мебели, 
росписи фарфора и стекла. Стиль, получивший название “бидермайер”, 
был сниженной реакцией на романтические ценности1. Она проявлялась 
через ограниченное восприятие действительности, тяготение к интимно-
камерным, сентиментальным образам и сюжетам, в поэтизации мира 
вещей и домашнего уюта.

Бюргерский критерий комфортности и практичности распро-
странялся даже на живопись. В картинах ценился “кабинетный” 
(небольшой) размер, тщательная выписанность деталей, “приятность” 
сюжетов. Особенно популярны были идиллически-кукольные портреты 
детей, жанры “семейного портрета в интерьере”, “пейзажа из окна”. Порой 
чувствительность обращалась в откровенную слащавость, а в произведениях 
дилетантов могла доходить до анекдотической пошлости.

Бидермайер диктовал нечастое в истории искусства почти полное 
соответствие стиля искусства и стиля жизни широкого круга людей. Так, 
в бюргерских домах сложился обычай содержать так называемую “чистую 
комнату” (sauber Zimmer) для приема гостей и демонстрации “хорошего 
вкуса” хозяев. Такие комнаты заполнялись этажерками и угловыми 
шкафчиками с коллекциями безделушек, самодеятельными акварелями по 
стенам, подвешенными на ленточках и бантиках багателями, вышитыми 
занавесками и салфетками на мебели – антимакассарами, цветами на 
подоконниках.

Цветы были востребованы этим стилем во всех возможных 
вариациях. Для обивки мебели использовали ситец с мелким цветочным 
узором или букетами вразброску. Цветочный рисунок преобладал и на 
бумажных обоях. Из живописи мотив цветочных букетов и натюрморта 
с цветами перешел в роспись фарфора. На Венской фарфоровой 
мануфактуре в эти годы, как ранее в Севре, изготавливались вазы, 
расписанные пышными букетами.

Несколько пародийный пример “чистой комнаты” описал Диккенс в 
романе “Большие надежды”: 
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А миссис Джо тем временем повесила на окне чистые белые занавески, 
сменила пышную цветастую оборку над очагом и открыла взорам маленькую 
парадную гостиную, где в остальное время года никто не бывал и все 
неподвижно покоилось в холодном блеске серебряной бумаги – даже четыре 
белых фарфоровых собачки на камине, совершенно одинаковые, с черными 
носами и корзиночками цветов в зубах. Миссис Джо была очень чистоплотной 
хозяйкой, но обладала редкостным умением обращать чистоту в нечто более 
неуютное и неопрятное, чем любая грязь. Чистоплотность, говорят, сродни 
благочестию, и есть люди, достигающие того же своей набожностью (Dikkens).

Другой пример – Гостиная во дворце Коттедж, летней загородной 
резиденции Николая I и его жены Александры Федоровны в парке 
Александрия (Петергоф), выполненная архитектором А. А. Менеласом в 
«готическом» стиле.  

В оформлении Гостиной преобладают сентиментально-
романтические настроения. Менеласом были созданы уютные, интимные 
интерьеры: мебель расставлена свободно, образуя уголки для беседы, 
чтения, отдыха, рукоделия.

Везде множество сувениров, семейных реликвий. Жардиньерки, 
увитые зеленью, гирлянды вьющихся растений (ипомеи, настурции, 
фасоли), на окнах – фуксии, герань, примулы, букеты свежих цветов в 
многочисленных вазах — все это довершало иллюзию сельской жизни.

Двери террасы и огромные окна, распахнутые в парк, связывали 
интерьеры “сельского домика” с окружающим “еревенским” ландшафтом. 
Вокруг Коттеджа благоухали любимыми цветами императрицы – пионами, 
сиренью, белыми розами – возделанные ее руками цветочные садики.

Недаром и в гербе Александрии, придуманном поэтом В. А. 
Жуковским, как эпиграф ко всему – венок из белых роз, обвивающий 
рыцарский меч. В одном из стихотворений (“1.07.1842”, к картине Рейтерна 
“Георгий Победоносец с лавровым и белым розовым венками в руках”) поэт 
так пояснял выбор этого цветка: “Царице в дар венец другой, / Из белых роз 
/ Их блеск живой / С её душою сходен ясной” (Zhukovskiy, 1878, p. 371).

Опирался автор и на известное ему особое предпочтение, которое 
адресатка оказывала этому цветку с раннего детства. Белая роза стала 
эмблемой и талисманом императрицы.

Старшая дочь Фридриха Вильгельма II росла в семье, 
культивировавшей в своих отношениях рыцарские идеалы. Братья и 
сестра, увлеченные романом Ф. де ла Мотт Фуке “Волшебное кольцо”, 
отождествляли себя с его героями. Принцесса Шарлотта выбрала для 
себя волшебное видение, являющееся в романе очарованному рыцарю в 
соседстве с белой розой и названное им говорящим именем Блашифлур – 
такая же нежная и благородная, как белая роза. С тех пор белые розы стали 
ее неизменными спутницами, отмечая печальные и радостные моменты 
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жизни: свитый ее руками венок она возложила на свежую могилу матери: в 
свадебном наряде среди жемчугов и бриллиантов едва заметным, но самым 
дорогим украшением стала белая роза из букета, подаренного ей накануне 
старой гувернанткой. Орденом розы, созданным по ее эскизу, награждали 
победителей рыцарского турнира-карусели “Праздник Белой Розы”, 
устроенного братьями во время ее пребывания в Сан-Суси в 1829 году.

Увлечение Марии Федоровны цветочной эмблематикой, которой 
она оставалась верна всю жизнь, не случайно. Немцы быстрее других 
отреагировали на французский цветочный алфавит: перевод первого 
французского пособия по цветочной тайнописи, вышедшего из печати в 
декабре 1811 г., датируется 1812 г. 

Прочно завоевавший сферу окультуренного быта бидермайер 
стал прекрасной почвой для создания первого оригинального немецкого 
пособия, подготовленного в 1823 г. И хотя в заглавии анонимный автор 
ссылался на Восток (“Die Blumensprache, oder Bedentung der Blumen 
nach orientalischer Art”), но словесные орнаменты, в которые облекались 
витиеватые и жеманные реплики, с головой выдавали вкусы бюргерства.

Желтый нарцисс, которому французская версия в полном согласии 
с мифологическим сюжетом приписывала значение горделивости и 
себялюбия, в немецком варианте получил черты женщины-кокетки, 
которую порицали за самовлюбленность, но и невольно любовались ею, 
посылая такое слабое порицание-укор: “Твоя кокетливо-мечтательная 
душа подобна этому красивому цветку, который гордо поднимается, чтобы 
затем в изнеможении опустить головку”. Женщин не уставали уподоблять 
как богиням, так и ангелам и “молиться на них” (ветка абрикоса, рябчик 
царский). “Вишня в цвету” подхватывала этот популярный мотив — 
“Пусть то, что я при твоем появлении краснею, даст тебе знать о тихом 
преклонении, которое я к тебе испытываю”. Примула, которую именовали 
в народе “ключики” (от неба), могла бы первенствовать в состязании на 
самый витиеватый комплимент: “Ключ к моему небу лежит в твоем чистом 
ангельском сердце”.

Символизирующий супружество липовый цвет приветствовал 
умеренность в чувствах: “Чувственная любовь исчезает, как ночная роса; 
душевная любовь сохраняется подобно золотому дневному свету”. Не 
смущали бюргеров частые обращения к небесам – это придавало их 
чувствам легитимность и освящало традицией.

Цветущий орешник вещал: “Тебе нечего бояться — благочестивая 
любовь находится под защитой Бога”, ему вторил безвременник осенний: 
“Мое сердце распахнуто с любовью для тебя, и я охотно последую зову 
небесного чувства”. “Бледные лепестки” белой розы должны были “указывать 
на счастье вечной чистой любви”, вечнозеленый мирт – на верную любовь: 
“венки, сплетаемые ею, не увядают”.
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Любви в сентиментальном кодексе бюргерства достойную 
конкуренцию составляла дружба: “Настоящая дружба подает нам свою 
руку, чтобы снести тяжести жизни” (ива), “За прочность нашей дружбы 
мне поручится твое доброе сердце” (белая акация), “Я уважаю тебя самым 
искренним образом от всего сердца” (красный амариллис), “Твоя искренняя 
дружба смягчает муку моего несчастья” (белая астра), “Ты символ самой 
искренней дружбы, так как ты не меняешь цвет, пока смерть не лишит тебя 
листьев” (белая гвоздика, ср. с репликой красной гвоздики: “Ты не сможешь 
дольше сопротивляться, когда узнаешь глубину моего уважения и любви”), 
“Достоин зависти тот, кому небо подарило перлы „дружеской любви”” 
(душистый горошек).

Через столетие новый импульс церемонной немецкой 
цветочной почте придала эпоха грюндерства, известная “лихорадкой 
предпринимательства”. Автор одного из немецких пособий (1899 г.) писал, 
что хотел бы своей книжкой способствовать “оживлению этого тонкого 
обычая” – помочь “решать пикантные вопросы с помощью букетов”. Но 
реанимация версии столетней давности себя не оправдала: она выглядела 
в контексте нового изменившегося времени скорее комичной, нежели 
“тонкой”. Чего стоили такие признания: гвоздика – “Страстное желание 
сотрясает мою грудь”, виноградная лоза – “Придвинься поближе и будь мне 
верен”, роза – “Позволь отдохнуть на твоей груди, о, цветущая!”, незабудка 
– “Послушай же, что шепчет этот цветочек!”, вьюнок – “Так остро и глубоко, 
как соколиный взгляд любви, не смотрит ни один глаз в мире”, сирень – 
“Поспешим к алтарю, пока не прошла молодость!” 

Судя по всему, немецкая версия не была так озабочена поисками 
аналогий между растениями и приписываемыми им значениями, 
как французская. Ассоциации либо лежали на поверхности, либо 
игнорировались, поэтому, к примеру, асфодель, имеющая в Европе со 
времен античности репутацию цветка Элизиума (царства мертвых), в 
немецкой огласовке не собиралась возвращаться на свою “историческую 
родину”, так как “ожидала частых и сердечных писем”.

Очевидно, что немецкой ветви цветочного символизма не удалось 
вступить в полноценное творческое соревнование с французами: этот 
жребий выпал англичанам-викторианцам.

“Что боится обнаружить страсть” (викторианская версия 
“немых писем”)

Викторианскую эпоху историки культуры справедливо считают 
последней стадией развития цветочного символизма в рамках европейской 
цивилизации. Это убедительно доказывает Беверли Ситон, автор 
англоязычной монографии “The language of flowers: a history” (Seaton, 1995). 

В это время цветоводство, как и в эпоху Руссо, становится знаком 
приверженности к определенным общественным нормам, а обращение 
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к символике цветов в быту и в литературе – модой времени. Как 
“справочник” цветочной символики выглядит небольшая поэма Ли 
Ханта “Цветы” (Leigh Hunt James Henry, 1784-1859). Герой подбирает себе 
достойную возлюбленную среди цветов, попутно поясняя их “репутации”, 
продиктованные иносказательным фондом растений: примула – деревенская 
простушка, фиалка – монахиня, горошек (душистый) – кокетка, спешащая 
выйти замуж и “окольцовывающая” руки женихов, ракитник связан брачным 
контрактом с пчелой, угрюмый розмарин всегда оплакивает мертвых, щечки 
незабудки покрыты краской смущения: она такого низкого происхождения. 
Симпатии разборчивого жениха оказалась достойна только цветочная 
аристократка – “утонченная роза с ее нежно-розовыми щечками”.

Принять своеобразную эстафету от Франции в развитии цветочного 
символизма Англии помогла ее давняя репутация по преимуществу 
сельской страны, приверженность к природному окружению в быту, 
обиходе. Благодаря Мильтону, Чосеру, Китсу и Шелли густо были засажены 
цветники английской поэзии – как привычными для Англии растениями, 
так и экзотическими пришельцами. 

Преемственности принципов цветочного символизма от 
елизаветинской эпохи к викторианству могла помочь и известная 
географическая изолированность Англии.

Но главную роль в приобретении цветочным кодом наиболее 
законченного вида сыграл английский консерватизм, ставший устойчивой 
приметой викторианства как образа жизни и национального менталитета.

О показательной "нерушимости" и неистребимости традиций 
викторианской эпохи в некоторых сферах английского ритуализованного 
быта даже за ее историческими рамками свидетельствует такой штрих, 
имеющий непосредственное отношение к традициям цветочного 
символизма. Королева Виктория высадила в своем саду в 1840 г. мирт – 
символ супружества: национальная традиция предписывала этот ритуал 
девушке, готовящейся к браку, так как это растение должно было в будущем 
войти в свадебный букет. Если верить репортерам, в свадебном букете 
Дианы Спенсер, первой жены принца Чарльза, была веточка от мирта, 
посаженного Викторией.

Но вернемся в 1837 г., когда британский трон перешел к 
восемнадцатилетней королеве Виктории. Ей предстояло править страной 
64 года, за которые сменили друг друга как минимум три поколения 
англичан. 

Стоит напомнить, что к истинным викторианцам принадлежат 
Шерлок Холмс Конан Дойла и мисс Марпл Агаты Кристи. В рамки эпохи 
уместилось как торжество, так и начало заката Англии как самой богатой 
и мощной колониальной державы XIX в. Но одно оставалось за это время 
почти неизменным – вошедший в пословицы викторианский стиль жизни. 
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Это была эпоха полного торжества Культуры над Природой. Любому 
проявлению естественности общественное мнение выносило смертный 
приговор. “Стиснутая стальным корсетом приличий”, викторианская 
Англия была сверхрепрессивна по отношению к слишком человеческому.

В английской культуре не было места открытой чувственности, а уж 
тем более сексу. Даже для кабинетных роялей шили специальные чехлы-
юбочки – чтобы скрыть от взоров посетителей гостиных хоть рояльные, 
но все же “ножки”. Известно, что и книги было принято расставлять на 
книжных полках по принадлежности автора к сильной или слабой половине 
человечества: книгам писательниц неприлично было оказаться бок о бок с 
произведениями писателей-мужчин.

В литературу не допускались не то что изображения, но и невинные 
намеки на естественные проявления человеческой природы.

Язвительный Набоков поделился с читателями “самым 
трогательным образчиком викторианского ханжества”, который он 
обнаружил в старом английском переводе “Анны Карениной”: “Вронский 
спрашивает Анну, что с ней. „Я beremenna” (курсив переводчика), – 
отвечает Анна, предоставляя иностранному читателю гадать, что за 
таинственная восточная болезнь поразила ее, а все потому, что, по мнению 
переводчика, беременность могла смутить иную невинную душу и лучше 
было написать русское слово латинскими буквами”.

Внешняя благопристойность, респектабельность и пуританская 
мораль диктовали чрезмерную избирательность в речи, лицемерие в 
поведении, заставляющее скрывать истинные и естественные чувства. 
Можно предположить, что фетишизация викторианского образа жизни и 
подтолкнула развитие цветочного кода на новой почве. 

Беверли Ситон справедливо считает, что в сфере этикета не 
было “ничего более прельстительного, более удобного и абсолютно 
викторианского”, чем тайная флоропись. Добавим к этому утверждению 
аргумент английского поэта Томаса Гуда (Thomas Hood, 1799-1845): только 
“ароматные цветы могут высказать то, что боится обнаружить страсть / sweet 
flowers alone can say what passion fears revealing” (из поэмы “Язык цветов”).

Англичане начали с того, что серьезно расширили словарный состав 
цветочных пособий.  

Он резко вырос как за счет новых, введенных в культуру экзотических 
растений из Америки и Африки, так и за счет не очень располагающих к 
цветочному флирту сельскохозяйственных культур. Показательно, что им 
предписали значения, выходящие за рамки любовных: к примеру, тыква 
выражала “неуклюжесть”, а лен – “выгоду” и “пользу”.

Но и этого показалось недостаточно, и потому английские авторы 
с рвением принялись дифференцировать значения одного рода, но разных 
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видов растительной культуры. Первое место «заняла» здесь герань – в 
словари вошли восемь ее видов, четыре вида примулы явно не составляли 
ей конкуренции. Наделялись собственной семантикой отдельные части 
растений (яблоко, цвет яблони, ветвь яблони), новые позиции появлялись 
на основании конкретизации по размеру, возрасту, стадии цветения, 
растительному циклу – бутон красной, белой, розовой розы, распустившаяся 
роза, увядшая белая роза, роза без шипов, венок из роз и т. д.

Цветочный “алфавит любви” в английской интерпретации стал также 
алфавитом искусств, религиозных понятий, морали, нравственности, даже 
юриспруденции и промышленности (ее эмблемой был назначен красный 
клевер). Но, расширяя словарный состав по этим позициям, англичане 
сокращали его по другим.

Генри Филипс, автор первого английского оригинального 
руководства по цветочному телеграфу “Floral Emblems”, опубликованному 
в Лондоне в 1825 г.,  честно предупреждал читателя, что он ориентировался 
на французские источники, но исключил из них свойственные влюбчивым 
французам цветы-иносказания с “сомнительным” содержанием.

Показателен ряд “исправлений”, которые сделал Генри Филипс. 
Липе во французской версии предписывалось эмблематизировать 
“супружескую любовь”. Основанием для такого значения был греческий 
миф о Филемоне и Бавкиде, известный в переложении римского 
поэта Овидия: супруги так были преданы друг другу, что, дожив до 
глубокой старости, умерли в один день, но и после смерти не расстались 
– боги превратили Филемона в дуб, а Бавкиду – в липу, и супруги-
деревья благодарно переплелись ветвями. Филипс незначительно 
переакцентировал исходную формулу, но как показательно: “английская” 
липа, в духе провозглашаемых викторианской моралью семейных 
ценностей, символизирует у него супружескую… верность.

Фредерик Шоберл, автор “The language of flowers” (1834), 
(английского перевода французского пособия Латур), старался не 
вносить в оригинал изменений, но стыдливо опускал некоторые слишком 
откровенные комментарии, в которых Латур прибегала к эротическому 
обоснованию приписываемой отдельным растениям семантики. Так, 
аронник пятнистый означает горячую страсть, любовный пыл, так как 
в период созревания пыльцы початок-соцветие нагревается и, если к 
нему прикоснуться, может вызвать ожог. Кроме того, объясняет Латур, 
вряд ли можно найти в растительном мире цветок, вызывающий более 
откровенные фаллические ассоциации: соцветие представляет собой 
двадцатисантиметровый темно-вишневый початок с экзотическим 
спиралеобразным 30 – 40-сантиметровым покрывалом сернисто-
желтого цвета с темно-вишневыми точками и штрихами. Английский 
переводчик предпочел отступить от оригинала: он не только опустил 
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второе пояснение, но и переадресовал семантику "пыла" другому 
растению – ракитнику, которому во французском цветочном лексиконе 
предписывалось значение “аккуратность”.

Кстати, то значение, которым наделяет ракитник более самостоя-
тельный в предписывании растениям новых значений Филипс, не менее 
показательно для викторианского подхода. Оно относится к достаточно 
обширному пласту нововведений автора-протестанта, связанных с 
религиозным контекстом. По преданию, основатель знаменитого рода 
Плантагенетов, задумав паломничество в Святую землю, дал обет 
смирения, в знак чего прикрепил побег ракитника на свой головной убор. 
Эта история стала главной причиной, почему французский “аккуратист” 
стал английским “смиренником” с религиозным уклоном.

Филипс нашел в природе растительный материал и для 
символизации отвлеченных религиозных понятий, таких как вера, 
религиозный энтузиазм, религиозное исступление.

Второе значение досталось лихнису халцедонскому, носящему 
показательные синонимические имена “иерусалимского и мальтийского 
креста” ввиду крестообразной формы шарлахово-алых цветков в крупном 
соцветии. Во французских списках этот вид лихниса был эмблемой… 
мореплавания.

Эмблемой религиозного исступления у Филипса стал страстоцвет 
– строение оригинального бело-голубого цветка давало повод для восхо-
дящей еще к XVI в. традиции считать его эмблемой Страстей Христовых: 
пять чашечек и пять лепестков должны напомнить о преданных учениках 
Христа (исключая Иуду и Петра), лист символизирует копье, раны – пять 
тычинок, веревки – усики, терновый венец – цветочная корона, а нимб 
– чашечка; белый цвет обозначает чистоту, а синий – небеса. Не менее 
показательно, что во французской версии алфавита тот же цветок обозначал 
любовные страсти-страдания.

В словаре Филипса много портретирующих растений: есть семейные 
эмблемы (для матери, отца, дочери и сына), возрастные (ранняя юность и 
преклонный возраст), не забыто даже рождение ребенка (ясенец белый).

Но больше всего цветов досталось незамужним “английским девам”. 
Букеты для них исчерпывающе рисуют все их мыслимые добродетели: 
робость и скромность, чистоту и свежесть, сдержанность и умеренность, 
трудолюбие и милосердие, невинность и целомудрие.

Эти качества эмблематизируют модные растения, популярные в 
викторианском обиходе. Большинство из них – комнатные: азалия, фуксия, 
герань.

В то же время автор посчитал невозможным включить в свой 
словарь ряд “смущающих” понятий и характеристик. В их число попала 
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“чувственная любовь”. Во французской версии это значение связывалось 
с очень душистой моховой розой (вид рода розы столепестковой). Ее 
похожие на раскрытую книгу цветы так тяжелы, что цветочные головки 
сгибаются под собственной тяжестью, – прекрасная иллюстрация для 
любовной страсти.

Союз белой и красной роз – зримая метафора “сердечного огня, 
или пылающего страстями сердца” – также был вычеркнут из цветочного 
алфавита. Даже предупреждающая о последствиях подобного общения 
предусмотрительная опунция (из рода кактусов) с пучками острых колючек 
(“Я обжигаю!”) не устроила составителя. Филипс решил оградить своих 
читателей и от слишком грубого и прямолинейно названного понятия 
“плодовитость”, приписываемого розовой шток-розе.

Тем более смутил его пион как эмблема стыда и позора – такой 
откровенности характеристик его цветочная почта решила избежать.

Характерному нравственному переосмыслению Филипс подверг 
семантику сирени. На Востоке ее дарили на последнем свидании в знак 
длительной разлуки или разрыва. Это растение традиционно связывалось 
с драматическим поворотом в судьбе любящих.

Английский автор сохранил за сиренью значение разрыва, но 
изменил обстоятельства. Для Филипса сирень сохраняет значение 
разобщенности, но разрыв проецируется не на любовные, а на семейные 
отношения. Сирень в викторианский век означала тоску  по покинутой 
семье и друзьям и желание или призыв поскорее к ним вернуться.

Объясняя приписанное растению “кобея” значение “сплетни” 
(тонкие, но длинные – до четырех метров – стебли растения легко 
перепутываются и цепляются за опору усиками, образующимися на концах 
листьев), автор разражается пафосным монологом о небезобидности 
обычной светской болтовни, которая может стать поводом для скандалов.

В комментариях видны политические и религиозные симпатии 
автора. Так, георгину, или далии (оба названия, русское и латинское, были 
даны в честь ученых-ботаников), приписано значение “непостоянство, 
нестабильность”, обоснованное “исторически”: когда цветок был завезен 
во Францию в первый год революции (1789), то о нем забыли и он погиб, 
поэтому его пришлось вводить в культуру вторично – в первый год 
императорства Наполеона.

Нововведения коснулись и сферы значений даже в той их части, 
которые заимствовались из французских источников без существенного 
изменения закрепленной за растением традицией и опытом семантики. 
В этих случаях зачастую вводились почти синонимы, но как они были 
показательны для морального климата эпохи и ее строгой нравственности.
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“Царский венец” (рябчик императорский) в викторианской 
интерпретации стал не условной эмблемой силы и власти (в первую 
очередь чувств), но величия и, конечно же, Ее Королевского Величества.

Туберозе с ее одурманивающим ароматом французы приписали 
семантику чувственности и сладострастия, викторианство выносит этим 
желаниям нравственный приговор: англичанам опасный для здоровья запах 
цветка должен напоминать, что чувственные “удовольствия” сомнительны и 
опасны. “Узы любви” – эту выразительную и явно поощрительную метафору, 
связываемую французами с крепко обвивающей опору жимолостью, 
Филипс превращает в образ-укор “оковы любви”. Похожая стратегия 
использовалась и для семантизации виноградной лозы: статус “опьянения” 
показался викторианцу слишком индифферентным, и он вынес растению 
нравственный приговор – оно стало эмблемой компрометирующего и 
всячески порицаемого “пьянства”.

Самую неожиданную метаморфозу претерпели папоротник и 
шалфей: если у всех французских авторов первый означает искренность, 
то у Филипса он становится знаком противоположного и, вне сомнения, 
поощряемого качества характера викторианца – скрытности. Французская 
“мать-и-мачеха” ободряла – “вы добьтесь справедливости”, английская 
поменяла милость на гнев и, напротив, угрожает: “правосудие доберется 
до тебя”.

Маргаритка со времен рыцарства была откровенным ответным 
признанием (“я разделяю ваши чувства”), но в английской трактовке 
она более сдержанна: “я принимаю ваши чувства (но это еще ничего не 
значит…)”. Даже оракулу-одуванчику досталось порицание: его пророчества 
аттестованы как грубые и деревенские.

Гаремные наложницы в поэме Э. Б. Браунинг “Письмо-цветок” 
гадают, “чему отдать предпочтение – ароматным цветам или сокрытым в 
них мыслям?” Викторианцы без раздумий отдавали свои симпатии “умелым 
нарциссам и гвоздикам: с их помощью можно написать молчаливое письмо, 
в котором перо и бумагу заменят бутоны, краски и ароматы” (“This art of 
writing billet doux In buds and odors, and bright hues; In saying all one feels and 
thinks In clever daffodils and pinks”).

“Школа Флоры” по-американски

В Америке этикетный “язык цветов” стал известен намного позже, 
чем в Европе, – в конце 1820-х гг., и его популяризацией в основном 
занимались в последующие десятилетия женщины-писательницы, но 
проник он на пятый континент благодаря посредничеству мужчины. 
Первооткрывателем “сентиментальной, или чувствительной ботаники” для 
американских читателей стал француз Констан Самюэль Рафине (1783-1840). 
Он родился в Константинополе, отец его был французом, мать – немкой, 
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в Америку он приехал из Италии в 1815 г. Преподавал в университетах, 
гербаризировал растения местной флоры, был энтузиастом многодневных 
пеших исследовательских экспедиций, увлекался ихтиологией. К числу 
своих научных достижений он относил открытие новых видов растений и 
рыб. Правда, современные ученые скептически оценивают научный вклад 
Рафине. Несомненно одно – именно ему принадлежит приоритет открытия 
для американской аудитории “цветочной почты”.

В течение 1827-1828 гг. в еженедельнике “Сатердей ивнинг пост” и 
ежемесячнике “Шкатулка” он публикует 66 уроков-очерков популярной 
ботаники под общим названием “Школа Флоры”. Рафине включает в свои 
популяризаторские статьи в том числе и информацию об эмблематике 
того или иного растения. Предлагаемый им вариант цветочной почты 
немногословен: он включает 66 растений-реплик. Почти все приписываемые 
цветам иносказательные значения – авторские (исключение Рафине 
сделал для моховой розы и плюща, сохранив за ними традиционные 
значения женской красоты и дружбы). Так, для растения “вороний глаз” 
(видовое название – “четырехлистный”, так как четыре листа собраны в 
верхней трети цветоносного побега в мутовку, ср. родовое название – Paris 
– от латинского par, то есть равный, парный: это указывает на кратное 
число листьев и частей цветка) Рафине выбирает значение преданности, 
объясняя это обычаем влюбленных дарить его друг другу, в то время 
как традиционно вороньему глазу приписывали символику счастья (на 
основании счастливого числа четыре).

У версии Рафине есть еще одна яркая особенность: две трети 
цветочных концептов из его списка (42 из 66) носят негативный характер. 
Растения волей автора портретируют притворство, неосмотрительность, 
безрассудство, любовный флирт, непостоянство, алчность, надменность, 
двуличие.

Скорее всего, в этом сказалась семейная драма, которую пережил 
автор: вскоре после переселения в Америку из-за материальных невзгод 
(потеря имущества во время кораблекрушения) гражданская жена 
оставила его, забрав с собой детей. Негативизм в отношении женщин 
сказался и в литературных опытах Рафине. Портретируя в одной из своих 
автобиографических поэм женские типы, он окружает их изобличающими 
растениями. Так, когда-то давно “Жюли” была живой эмблемой искренности 
и открытости, правдивости, но “все изменилось”, и об этом говорят 
сопровождающие ее растения – плакучая ива и паслен. В английском языке 
название последнего в буквальном переводе означает “сладко-горько”.

“Школа Флоры” стала своего рода прелюдией к появлению 
американского “Словаря Флоры”, включившего более двухсот селамных 
растений. Книгу, впервые опубликованную в 1829 г., ожидал феноменальный 
успех: об этом можно судить по множеству ее переизданий в следующие 
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десятилетия. Ее автор, Элизабет Вирт из Вирджинии, предпочла 
выступить под псевдонимом-титулом Леди. Начиная с опыта Вирт, 
инициатива в пропагандировании и развитии языка цветов в Америке 
переходит к женщинам, чаще всего в этой роли выступали поэтессы и 
редакторы. Несмотря на компилятивный характер, пользуются успехом и 
становятся популярными пособия “Толкователь Флоры” (1832) Сары Хейл 
(переиздавалась вплоть до 1860-х гг.), “Лексикон Флоры” (1839) Катрин 
Эслинг.

Пик популярности языка цветов в массовой аудитории США 
пришелся на 1840 – 1850-е гг. Авторы, привлекая читателя вычурными 
и претенциозными названиями, снабжают свои пособия красочными 
иллюстрациями, подбирают поэтические цитаты, попутноучат гаданию 
по цветам и цветочным играм. Из довольно многочисленных изданий этого 
рода выделим антологию цветочной поэзии с прибавлением флорошифра 
“Поэзия цветов и цветы поэзии” Ф. Осгуд (1841), “Цветочные дары” Г. Дюмонт 
(1847), “Капли росы из чаши Флоры” Мэри Гриффин (1845), Сельский венок, 
или Жизнь среди цветов” Лоры Гринвуд (1853). О популярности такого 
рода книг свидетельствует репродукция картины Дж. Л. Данлопа (George 
Dunlop Leslie) “Язык цветов” (1885), включенная в пособие “Зеленая магия”. 
На ней изображены две девушки. Они склонились над внушительным 
книжным томом и, судя по всему, выискивают значения только что 
собранных ими свежих цветов, которыми наполнена корзина.

И все же именно более ранний “Словарь Флоры” Вирт дает 
возможность оценить новации американской версии языка цветов и ее 
отличия от французского оригинала и викторианского варианта.

Американцы не были столь строгими блюстителями нравов, как 
викторианцы, хотя и их порой смущала французская откровенность в 
выражении чувств. Хорошо известен почти анекдотический, но правдивый 
случай: несколько американцев, решив погулять в знаменитом саду 
Тюильри, спешно покинули в полном смятении “это неприличное место”: 
их шокировали слишком откровенные скульптуры, которые были лишены 
даже фиговых листочков.

Вслед за англичанами американцы расширяют сферы приложения 
селама и его содержательный спектр: это не только область любовных 
отношений, но также семейных, бытовых, профессиональных. Поэтому 
и темы, доверяемые цветочному телеграфу, самые разнообразные и 
неожиданные – к примеру, вопросы веры и религии.

Американцы в своей версии более активно используют стратегии 
общения, предлагаемые цветочной почтой: в их словаре есть разнообразие 
реплик как с доминантой “ты”, так и с акцентом на “я”, то есть направленные 
на адресата как заочного собеседника.

Клара Шарафадина - „Селамный” код...
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Впечатляет разнообразие любовных отношений в американской 
рецепции “сентиментальной ботаники”. Выделены виды любви по 
субъекту: сыновняя и дочерняя любовь (клематис), юношеская (смолевка 
армериевидная) и женская любовь (розовая гвоздика).

Дифференцируется это чувство по характеру переживаний: 
преданная любовь (азалия), безнадежная (желтый тюльпан) и ответная 
(амброзия), счастливая (бургундская роза), снисходительная (желтая 
хризантема) и скрываемая (желтая акация), любовь с первого взгляда 
(кореопсис) и любовь “на расстоянии” (лотос).

Точность и четкость в определении характера любовного чувства, 
отразившаяся в разнообразии флористической семантики, – свидетельство 
свободы поведения. Оно не только не исключает, а скорее предполагает 
возможность отклонить, отвергнуть предложение: “Я уважаю, но не люблю вас” 
– гласит традесканция, “Я совершенно равнодушна к вам” – неумолим и кизил. 
Такого рода заявления не воспринимаются как оскорбление, но понимаются 
как равноправие в поиске достойного партнера для создания семьи.

Именно эта “конечная” цель просматривается в содержании 
реплик американской версии цветочного общения. Естественный их 
подтекст (“ты мне не подходишь, ты найдешь себе другого(-ую)”) хорошо 
выражен следующей репликой: “Твоя рука – не для меня, а для следующего 
претендента”. Недаром в первом же словаре появляется отсутствующая 
во французских аналогах эмблема свадьбы (плющ). Не исключено 
соперничество (ночная фиалка), падуб без стеснения вопрошает “Я 
забыт(а)?”

Местная новация – и привнесенный американцами в язык цветов 
практический акцент: цветок знаменует и заменяет целую серию действий, 
связанных с разными этапами любовных отношений – ухаживанием, 
выяснением отношений, разрывом. Так, росянка выступает эквивалентом 
серенады. Подарите это болотное растение, и ваша избранница должна 
поверить, что вы побывали у ее балкона или окна “с гитарой и шпагой”, 
усладив ее слух пением. Цветком можно назначить (а возможно, и 
заменить) свидание (многолетний душистый горошек), сообщить об 
отъезде (душистый горошек), настурция толкуется как “военный трофей”.

В языке Флоры отразились такие черты американской ментальности, 
как энергия, практицизм, активность, склонность к рекомендациям в 
поведении и напористость в сфере душевной жизни, общении, поведении. 
Американцам недостаточно вечного “Я люблю”, доверенного розовой 
хризантеме. Они предпочитают красным тюльпаном заявить о своем 
чувстве (“Я объявляю о своей любви”).

Женщины готовы к открытому поощрению: “Если вы меня любите, 
то докажите это – добивайтесь меня” (роза – “девичий румянец”).
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Цветку доверяют выражение признательности, благодарности 
(колокольчик Canterbury bell), ободрения (“золотая розга”), но и объявление 
скандала (морозник). Если в английской версии ластовень – эмблема 
медицины, то американцы его прописывают как “лекарство от душевной 
боли”. Шиповник в Европе эмблема поэзии, в Америке он толкуется как 
жажда освобождения – “Я хочу исцелиться”.

Если тысячелистник во французских и английских списках означал 
войну, то в американских он выступает как императив “лечить”. Бутон 
растения под говорящим названием “холостяк” поясняет, что пославший 
его “по утрам любит заниматься спортом”, коралловая жимолость не что 
иное, как “цвет моей судьбы”, георгина уверяет в любовной преданности – 
“Навсегда твой (-я)”, ирис берет на себя роль почтальона – “У меня для вас 
сообщение”, жимолость – ответ с отказом “Не хочу отвечать вам”. Мелиант 
советует – “Говорите тихо, если говорите о любви”, олеандр предостерегает 
– “Остерегись!”, мята угрожает – “Спасайся бегством!”.

Не менее показательно, что в американской версии отсутствуют 
растения для обозначения мечты и грез, жалобы и слабости, холодности 
и меланхолии. Зато есть растения для обозначения “добрых желаний” 
(базилик, ср. во франц. версии – отвага и смелость, в англ. традиции – 
ненависть), мизантропии (чертополох), антипатии (индийская гвоздика), 
разочарования (сирень Каролина), сострадания (камелия), порыва чувства, 
экстаза (“пелерина”, cape jasmine).

Не стесняются американцы и саморекламы: “Я достойна(-ин) тебя” 
– заявляет белая роза (во французской версии она символизирует тишину 
и невинность), “живи для меня” – приказывает туя.

О наличии “таланта” можно заявить рудбекией, об остроумии 
– айвой, платан повышает шансы претендента – он сопутствует не кому-
нибудь, а “гению”, “Меня изменит только смерть” (горбатого могила 
исправит?) – декларирует лист лавра. Есть портретирующие растения, чьи 
реплики равноценны детали внешности: алый лихнис означает лучистый 
взгляд, пион – нахмуренные брови (гнев). Встречаются даже растения-
шаржи (“человек, сующий нос не в свое дело” – ипомея, или вьюнок).

Вирт явно симпатизирует розе – в ее пособии представлен 21 вид 
царицы цветов. Показательны те случаи, когда европейские варианты 
значений отвергаются или модифицируются. Так, желтая роза не измена, 
а всего лишь путь к ней – убывающая любовь, тогда как темно-красная – 
позор и бесчестие (а не чувственность).

Лидия Гентли Сигурней (Sigourney, 1791-1865) – очень популярная 
в 1840-х гг. американская поэтесса из штата Коннектикут, была известна 
своим пристрастием к цветам. Ее поэму “Вечеринка у Флоры” любили 
помещать в свои пособия авторы “Гирлянд” и “Венков” Флор. В ней она 
персонифицирует растения и достаточно умело обыгрывает их природные 
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свойства, наделяя цветы человеческими слабостями. Немалую роль 
сыграло то, что отец поэтессы был садовником и цветочный мир она знала 
досконально.

На званую вечеринку к Флоре съезжаются городские и деревенские 
“жители”, аристократы и плебеи. Они ведут светские беседы, сплетничают, 
танцуют. Каждый цветок наделен своим характером: скромница Лилия и 
остряк Чертополох, чопорная Гвоздика и кроткая Маргаритка, воинственный 
Лавр и добряк доктор Ромашка, болтливые Колокольчики и кокетливая 
Полиантус, гордая Лобелия и пижон Петушиный Гребень, сплетницы 
“морщинистая” Нигелла и ее подружка Календула (“ноготки”), светский 
денди Нарцисс, экзальтированная Мимоза, наставник грамматической 
школы Кактус.

Капуцин (настурция) предстает у поэтессы брюзгливым и всем 
недовольным монахом, порицающим танцы и веселье. Этот образ 
подсказан автору латинским именем растения, отсылающим к облачению 
средневековых монахов-францисканцев – плащу с капюшоном. Отчитав 
веселящуюся молодежь, Капуцин надвигает капюшон на голову и убегает 
в возмущении, не забыв перед этим… выпить полный бокал шампанского. 
Фермер Подсолнух не стесняется своих мозолистых рук и рассуждает о 
пользе физического труда. Красный Пион явился на раут с температурой, 
а Мак проспал весь вечер. Щеголь Нарцисс демонстрирует новый жилет, 
Лилия блистает в платье из французского шелка, а Кала – в мантии 
молочной белизны.

В поэме “Он рассказал о своей любви цветами” поэтесса несколько 
иронически изображает вариант цветочной почты. Молодой человек, 
пытаясь обратить на себя внимание понравившейся ему девушки, 
буквально засыпает ее букетами-признаниями. Незабудки, розовая 
герань, боярышник и моховая роза, собранные в букет, просят, чтобы его 
избранница оказала ему предпочтение перед другими и оставила хоть 
какую-то надежду на взаимность. Ответ девушки лаконичен. Она выбирает 
бутон белой розы, уклончиво сообщающий: “Я слишком молода для любви”. 
Прохладный ответ не останавливает юношу. Он сооружает еще более 
внушительное послание из ветви лавра, амаранта, мирта, дамасской розы, 
душистого горошка и примулы. Для большей убедительности молодой 
человек подбирает три пары растений, вторящих друг другу. Каждая пара в 
отдельности и весь разнохарактерный, чтобы не сказать безвкусный букет 
(только представьте себе душистый горошек на фоне лавра или примулу в 
соседстве с амарантом) заявляет о “вечной любви”, но вряд ли радует глаз.

На это благоухающее громоздкое послание девушка отвечает одним 
цветком – бархатцами, давая попутный урок сдержанности. Аромат бархатцев 
слегка пряный, недаром он означает “подозрение”. Ее ответ нелестен для 
поклонника: “Хвастливая любовь вызывает у меня подозрение”. Отослав 
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назад цветок, юноша тем самым заявляет, что он оскорблен подозрениями 
и прекращает переписку. “Чувства, доверенные хрупким цветам, завяли так 
же быстро, как эти нежные посланники”, – резюмирует автор.

Похоже, что “нежные посланники” вновь пустили корни на 
американской почве. Об этом свидетельствует американский фильм 
“Кейт и Леополд”. По фантастическому сюжету герцог Леопольд Олбани, 
живущий в конце XIX в., сквозь “прореху” во времени попадает в Нью-
Йорк начала XXI в. В одном из эпизодов английский аристократ учит 
современного молодого американца Чарли, как добиться расположения 
его избранницы. Он советует послать девушке письмо в виде букета цветов, 
но ужасается выбору Чарли: тот, не зная цветочного языка, соединил в 
букете оранжевые лилии, бегонию и лаванду. Если адресатка искушена в 
цветочном наречии (это вполне возможно, так как она изучает историю 
искусств), то таким признанием герой подписал бы смертный приговор 
своим отношениям с ней: оранжевая лилия означает жгучую ненависть, а 
бегония и лаванда – опасность и подозрение. Лео советует послать девушке 
амариллис, выражающий “восхищение божественной красотой”, или алые 
розы – традиционный символ влюбленности и пылких, искренних чувств.

Сам герцог влюблен в сестру Чарли Кейт, он приглашает ее на 
романтическое свидание и избирает для украшения столика, за которым 
проходит их ужин, букетик ландышей и розовый цветок.

Зритель, отметивший эту деталь, заглянув в англоязычные 
цветочные списки, узнает, что ландыш воплощал деликатность и намекал 
на чувства изысканные, утонченные.  

“Нежная ботаника” Востока: пересадка на русскую почву

В 1830 г. в Санкт-Петербурге была издана небольшая (в восьмую 
долю листа) изящная книжечка с интригующим названием “Селам, или 
Язык цветов”. Составителем, а заодно переводчиком, комментатором и 
редактором легшего в ее основу анонимного немецкого первоисточника  
(Die Blumensprache, oder Bedeutung der Blumen nach orientalischer Art. 
– Ein Toilettengeschenk. Achte vehrmerte Auflage. Berlin, 1823) и автором 
стихотворного предисловия-поэмы выступил Дмитрий Петрович 
Ознобишин (1804-1877).  

Современникам он был известен прежде всего как поэт-“восточник”, 
полиглот (знаток 14 иностранных языков), переводчик, автор серьезных 
статей-экскурсов, выделявшийся на общем фоне увлечения  восточной 
экзотикой  глубиной эрудиции  в  сфере ориенталистики. Первым из 
русских поэтов он начал переводить с оригиналов  произведения классиков 
персидско-таджикской, арабской и индийской поэзии. Его кредо – в 
строчках его перевода из А. Мицкевича (“Фарис”): “…руки свободно 
раскинуть – и в них / Сжать Запад с Востоком в объятьях моих!” 

Клара Шарафадина - „Селамный” код...
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“Селам” стал определенной ступенью выполнения этой программы 
осуществления культурного диалога Европы и Востока, так как, будучи 
“по происхождению” немецким, по колориту восточным, он в целом стал 
произведением, принадлежащим русской культуре своего времени, как 
справедливо считает  М. В. Ненарокова (Nenarokova, 2013).

Но современники не оценили “Селам” в таких масштабах.  
Характеристики рецензентов содержали сходную благоприятную, 
но снисходительную оценку: “коротенькая дамская ботаника в 
прелестной стихотворной форме” (“Галатея”, С. Е. Раич), “любопытный 
словарь в красивом издании” (“Литературная газета”, А. А. Дельвиг), 
“умная и занимательная игрушечка” (рецензент “Вестника Европы”), 
“любопытная безделка” (“Московский телеграф”). Они явно недооценили 
культурологическую  направленность издания, оценивая его в параметрах 
этикетно-бытового руководства как “прикладной” текст. 

Между тем Ознобишин возложил на себя серьезную миссию – коди-
фицировать “цветочное наречие”, активно используемое в литературно-
бытовом дискурсе первой трети века (альбомах, дневниках, литературных 
опытах), придав ему “русский” колорит и найдя отечественному изводу 
языка цветов свое место в широкой мультикультурной парадигме бытования 
этикетного флорокода: от Востока до Запада.

Книга Ознобишина состояла из собственно Словаря (переработки 
немецкого первоисточника) и нескольких  дополняющих его оригиналь-
ных (авторских) произведений: вступительной статьи и “гаремной” 
поэмы. Кроме того, книга содержала ряд метатекстовых включений в 
виде посвящения (анонимной адресатке), эпиграфов и примечаний (они 
подробно проанализированы в статье М. Р. Ненароковой) (Nenarokova, 2015).

Мы обратим внимание  читателя  на два графических “эпиграфа” к 
книге, так как они реализовывали ее игровую установку. Для графического 
“эпиграфа”, помещенного на обороте передней стенки обложки, составитель 
выбрал цветок с тавтологическим латинским названием Anthyllis. Оно 
восходило к Диоскориду и толковалось этимологами как цветочек (умень-
шительное от anthos, то есть цветок).

Возможно, Ознобишин использовал его и как графическую 
метонимию, уточняющую жанр книги, – своего рода антологии дамской 
ботаники, словаря цветочного языка и его диалектов.

Внимательный читатель обнаруживал в словарном списке русский 
вариант названия растения Anthyllis, и оно имело медицинское, лечебное 
значение: переведя видовой латинский эпитет vulneraria (буквально 
“прикладываемый к ранам”), русские ботаники получили оригинальное 
ассоциативное название “язвенник” (от древнерусского “язва”, то есть рана).

Но и этим не заканчивалась увлекательная лингвистическая игра, 
предложенная составителем. Ее продолжало известное в пушкинское время 
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игривое перифрастическое имя “цветочка”, а именно “девичий пальчик”. 
Оно определенно и наглядно актуализировалось антропоморфным 
обликом растения: пальчаторассеченный кроющий лист “язвенника” 
окружает цветочную головку.

Лукавый “цветочек” вступал в диалог с читательницами помещенной 
под его изображением селамной репликой “Улыбнись, моя радость!”, 
попутно приглашая к увлекательной игре по освоению цветочной почты.

Читатель пушкинской эпохи мог воспользоваться селамным списком 
из книги “Изъяснение эмблем, изображающих известных и вымышленных 
животных, и растения, посвященные баснословным богам. На француском 
и российском” (1820) (Izyyasneniye emblem, 1820, p. 31-53). 

На обороте задней стенки обложки читатель находил еще одно 
цветочное послание: изображение мимозы и ее селамную реплику “Не 
тронь меня”. С.-Ф. Жанлис так поясняла этикетную символику растения: 
“любезный символ боязливой стыдливости, может быть еще нежности 
и тайны. Она (мимоза. – К. Ш.) не уязвляет дерзкую руку, которая на 
нее простирается, но падает на своем стебле. Она не хочет ни мстить, 
ни наказывать, и ничем не угрожает. <...> хочет скрыть себя, когда к ней 
приближились. Как скоро замечена очень близко, то скрывается, сколько 
может, от всех взоров. Сия робость кажется в ней от наклонности, а не от 
намерений” (Kabinet Aspazii, 1815).

Игровую природу книги уловил анонимный рецензент “Вестника 
Европы”, вдохновив его на  цветочную микроновеллу, которой он завершил 
оценку “Селама”:

Гелиотроп (Солнцев цвет) – Тебя повсюду ищет мое сердце.
Ландыш – Долго втайне я любил тебя.
Левкой – Желания томят меня.
Лисий хвост – Нас подслушивают.
Репейник – Буря жизни миновала.
Розовая ветка – Нет.
Розовый листок – Да.
Ясень – Мои слезы льются.
Ясмин – Будь доволен и моей дружбой. 

(Vestnik Evropy, 1830, pp. 306-307)

Все девять “говорящих” растений были точными “цитатами” из 
ознобишинского Словаря, составившего 3-ю (лексикографическую) часть  
его “Селама”.

Селамный словарь построен по алфавитному принципу и включает 
почти четыре сотни (392) словарных позиции. Словарные “статьи” состоят 
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из двух базовых конструктов: природного денотата и приписываемого ему 
концепта-реплики с самыми разнообразными референциями.  

Они могут быть более или менее лаконичными: 

Розовая ветка – Нет. Розовый листок – Да. Нард. – Молчи! Левкой 
большой. – Помиримся. Лимонный лист – Прощай! Бузина черная. – Я твоя. 
Кардинал. – Я пылаю. Нарцисс полевой. – Сжалься надо мною! Метлица. – 
Ты насильно будешь любить меня. Вайда. – Сила ее будет порукою в моей 
верности. Пигва (цвет). – Я отвергнута тобою; но все буду обожать тебя. 

Встречаются и крупные реплики-сценарии:  

Лавровый листок. – Ты носишь цвет постоянства. Умеешь ли ты так же 
постоянно любить? Павлинные очки. – Молодой человек должен отважиться 
– робких не любят. Вереск. – За шумной рекою, За дальней горою, Друг милый, с 
тобою увижуся я. Ноготки. – Поцелуй меня, девица, Поцелуй меня, душа! Роза в 
щечках загорится, Будешь вдвое хороша. 

Поэтому, учитывая скомпрессированный сюжетно-повествова-
тельный потенциал большинства словарных “дуэтов”,  предлагаем усмотреть 
в позициях словаря Ознобишина такой феномен, как флорофрейм.

Базообразующий принцип, системно реализованный Ознобиши-
ным, – продиктованная игровой установкой (игра-флирт) диалогичность, 
предполагающая разные коммуникативные ситуации. 

Систематизируем их, выделив основные.

Автопрезентации: Азалея. – Я одинока и бледна от печали. Лунка. – 
На листах моих сердце; я благоухаю ночью; но я холодна как месяц. Крапива. 
– Берегись – я девица. Кресс белоцветный. – Горд и свободен  я, но с сердцем, 
полным любовью. Трилистник. – Свободным я родился, свободным и хочу 
остаться.

Комплименты: Скерда. – Твоя ножка прекрасна! Ангельчик. – Все в 
тебе прекрасно. Бальзамин. – Ты сияешь перед всеми как царица.

Намеки: Денник. – Я понял пламенный твой взгляд. 

Укоризны:  Песчаница. – Ты скупа на ласки. Алой. – Ты меня огорчила. 
Пион махровый. – Как ты недогадлив!

Обличения-шаржи: Дурман. – Как ты смешон. Маковый цвет. – Ты 
наводишь сон.

Предупреждения-интриги: Волчец. – Нас подозревают. Лисий 
хвост. – Нас подслушивают.

Пожелания:  Василек. – Будь прост, как он. 

Просьбы: Гранатка. – Пусть радости тебя ласкают в светском 
круге; Но  вспомни иногда об отдаленном друге. 
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Сценарии поведения: Дрок. – Ты найдешь меня одну; не заставь 
долго ждать тебя. Настурция. – Будь деятелен.

Программы действий:  Гераний. – Мне надо тайком тебя увидеть и 
поговорить с тобой. Колос пшеницы. – Я забочусь. Скоро ты будешь моею. 

Назначение свиданий:  Ситник. – Завтра будет бал – будь там. 
Богатинка. – Приди в известное место. Колокольчик. – Когда мы успеем 
переговорить сегодня? Колокольчики белые. – Укажи мне числом 
колокольчиков час дня.

Колокольчики голубые карпатские. – Назначь час вечера. К. 
трехцветные. – Потерпи только один день.

Шутки: Гвоздика (странная). – Не дуйся так сильно – можешь 
лопнуть. 

Сентенции: Перец индийский. – Страдания укрепляют любовь.  
Папоротник. – Только сердечный союз может доставить продолжительное 
удовольствие. Розочка. – Честь девушки подобна выполированной стали: 
от одного дуновения потускнет. Крестовинка. – Велик  Господь!

Варьируется и интонационная палитра: от выспренне-торжествен-
ной (Кипарис. – Когда смерть прекратит безнадежную любовь мою, пролей 
слезу на моей могиле), витиевато-поэтичной (Месячник. – Надежды мои 
то блекнут как цветок, то снова оживают) до ироничной: Наперстянка.  
– Женская благосклонность подобна ясному дню: жди, когда придет. 

Коммуникативное  наполнение Ознобишиным исходных формул 
селама становится очевидным при сравнении с аналогичным материалом 
популярных французских пособий Делашене и Латур. Односложные 
номинации-обозначения чувств поэт разворачивает в реплики, которые 
порой содержат повествовательный потенциал небольшой новеллы или 
мини-поэмы. 

Так, если у французских авторов акация обозначает платоническую 
любовь либо тайну, то в ознобишинской версии реплика цветов акации 
– сентенция с сюжетным потенциалом: “Дружба исцеляет раны любви”. 
Ср. также: амариллис – “Ты прекрасна, но мое сердце холодно” (Латур: 
“гордость”, Делашене: “кокетка”); цвет вишни – “Ты приковал к себе мое 
сердце; возьми его, если, полное любовью, оно может удовлетворить тебя” 
(Делашене – “не забывай меня”); плющ – “Навсегда и крепко я привязан к 
тому, что избрал однажды; ни суровость Севера, ни палящие лучи Юга не 
отвлекут меня от избранной мною” (Латур: “дружба”, Делашене: “взаимная 
нежность”).

Реплику анемоны “Ты обо мне не думаешь” комментировало 
указанное Ознобишиным русское название растения – ветреница; синоним 
“вдовий цвет” дополнял реплику скабиозы “Мне грустно”; красноречивое 
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русское название “безобразка” персонифицировало признание, доверенное 
растению под названием аморфа (греч. “уродливый, бесформенный”, так 
как у цветка аморфы неполный венчик): “Не гляди на наружность, я тоже 
могу чувствовать”. Синоним аканта “львиная или медвежья лапа” пояснял, 
почему именно ему доверена просьба “Не пугай меня”; названия “золянка, 
пепелинка” ярче, чем латинское имя Sceleranthus, иллюстрировали 
признание “Так испепелилось мое сердце”.

Приведенное составителем как русский синоним девясила имя 
“комарник” вносило в реплику “Приди в известное место” дополнительное 
шутливое уточнение места встречи; русское простонародное название 
“чертова борода” не оставляло сомнений в серьезности приказания 
“Удались!”, приписываемого растению с латинским видовым именем 
Asclepias.

Предостережение “Не обнаруживай слишком явно твою наклонность 
ко мне” комментировало простонародное имя “птичий клей” (у Lychnis 
viscaria стебель наверху липкий); синоним “заманиха”, подкрепленный 
свойствами растения (ядовитый листопадный невысокий кустарник в 
сплошной щетине колючек-иглошипов – на листьях, стеблях, цветах, 
черешках), почему растению приписывалось противоположное значение 
“не заманишь меня”.

Приводимое составителем синонимическое название болиголова 
“волчий яд” обосновывало концепт “смерть” в составе реплики 
“Божественная сила любви не боится смерти”.

Иногда русские акценты были откровенными. Например: “Дубовая 
ветвь. Русская девушка, осчастливь юношу, хотя на голове его и нет венка 
лаврового” (в оригинале “немецкая девушка”). Или: “Кавалерские шпоры. 
Есть Русская доблесть; но где Русское постоянство?” Ср. в немецком 
первоисточнике: “Rittersporn. O die deutsche Treue ist nicht mehr” 
(“Рыцарские шпоры. О, немецкой верности больше нет”).

Такими и подобными акцентами составитель русифицировал 
ориентально-немецкую амальгаму исходной матрицы цветочного перечня. 

Вектор русификации словаря Ознобишина подхватывали 
составленные им постраничные примечания. Так, одуванчик за счет 
приведенного в примечании этнофитонима  “попово гуменце или скуфья” 
явно расширял свой ассоциативный фонд в воображении читателя, как и, 
скажем, мандрагора – колдунова трава, адамова голова, покрыт, сонное 
зелие, сонник. 

См. также: Ирис/ сабельник, касатик, бубенчик. Ослянка/ волшебная 
трава, куричья слепота, петушьи головки. Олеандр/ лавр-розан, пуховик, 
плоховец. Селетреница/ заманиха (“Не заманишь меня”). Рожа/ сон-трава, 
гродный цвет, груднишник, зинзивей, просвирки, мальва.

Этноботанические фитонимы, вмонтированные Ознобишиным 
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в словарную статью и примечания к ней, невольно вовлекали читателя 
в самостоятельный поиск аналогий и ассоциаций, побуждая его к 
сотворчеству. 

Покажем это на примере растения “лихнис”. Два связанных с ним 
флорофрейма в “Селаме” Ознобишина состояли из следующих компонентов:

1. Мальтийский крест. “Любовь будет освещать нас”. Примечаниe: 
Лампадка.

2. Барская спесь. “Не страшись этого пламени: оно ведет к счастию”. 
Примечания: Кокушкино дикое мыло. Lichnis Chalcedonica.

Многолетнее травянистое растение семейства гвоздичных  известно 
в научной ботанической номенклатуре как “лихнис” (от греч. lychnos 
“лампа, факел, светоч”). Это  родовое название он получил за связь с огнем: 
его волокна, по свидетельству Плиния, использовались в качестве фитиля 
в лампах. Фонд его народных именований удивительно многообразен, 
спектр связанных  с ним ассоциаций колеблется от сакральных аналогий 
до бытового опыта, от позитивных оценок – до осуждающих. 

Синонимические имена зорька, огненный цвет, огневик, горицвет, 
бархат были даны растению за видные издалека густые ярко-алые  
бархатные соцветия-щитки, венчающие почти метровый стебель. 

Народная ботаника нашла выразительную аналогию ослепительно-
ярким соцветиям: “выпирающий” из цветника “самодовольный,  спесивый” 
цветок получил характерологическое имя барская спесь (варианты – 
боярская/баронская спесь).

В ботанических руководствах XVIII–XIX вв. зафиксировано  
несколько любопытных названий этого растения, отсылающих к 
сакральной “географии”: константинопольский/цареградский  цвет/цветок, 
иерусалимский/мальтийский крест. Повод для подобных  ассоциаций 
давали цветки лихниса и своим “кровавым” цветом, и крестообразным 
расположением лепестков.

Как мы видим, почти всю эту информацию Ознобишин 
аккумулировал в выстроенных им флорофреймах.

М. Р. Ненарокова подробно описала и пояснила все новации  
ознобишинской версии в сравнении с немецким первоисточником, которых, 
по ее подсчетам, оказалось две трети, а продублирована Ознобишиным без 
изменений всего одна треть дефиниций (Nenarokova, 2013). 

Ознобишин  активно перерабатывает немецкий оригинал: он 
может исключить отдельные позиции (к примеру, осину как дерево 
Иуды, мало поэтичную капусту, ядовитую жеруху), может переадресовать  
концепт другому  растению, учитывая его отечественную репутацию (так,  
“немецкой” рябине как дереву бога грома Тору он предпочел папоротник-
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“ужовника”, он же “змеиный язык”, слегка отредактировав “немецкую” 
реплику (“Не унывай, когда жизнь идет [на тебя] грозой”): “Не унывай, если 
жизнь твоя злополучна”. Для папируса из оригинала Ознобишин нашел 
замену в виде василька на основании его народных названий “бумажный/
лоскутной цвет”, оставив реплику “Мне все нравится”. 

Ознобишин попробовал себя и в качестве лексикографа, добавив 
в перечень созданные им дуэты-флорофреймы. Его новации отличались 
откровенной ассоциативной “скрепой” между природным и этикетным 
компонентами. Так, растение под названием “бедренец” получило от 
него реплику “Блажен, кто из чаши жизни пьет только одни радости”, 
подсказанную народным фитонимом “чашница”. Дивала однолетняя 
именуется в народной ботанике “золянкой” и “пепелянкой” – мотивация 
предписанной ей Ознобишиным реплики “Так испепелилось мое сердце” 
более чем откровенна. 

М. Р. Ненарокова, подробно рассмотрев метатекстовое оснащение 
селамного списка в книге Ознобишина (в виде заглавия, эпиграфов 
и комментариев), пришла к выводу, что они серьезно расширяют ее 
информационное поле, делая селамное пособие поэта-ориенталиста 
“справочником по культуре Востока, "мини-энциклопедией восточной 
жизни” (Nenarokova, 2015). 

Добавим, что метатекстовые включения в виде названий растений 
на латыни и основных европейских  языках (нем., франц., англ.), расширили 
культурологическую “географию” его “Селама”,    демонстрируя  как 
пересечение, так и различие культурно-ассоциативных  полей.

К примеру: Тысячелист ("Лови минуты: на их крыльях лежит небо"). 
Дикая греча, тысячелистник, кашка. Millefolium. Der Lebensbalsam. Вдовий 
цвет. ("Мне грустно"). Ржаница, грудная трва. Scabiosa atro purpurea. Fleur de 
veuve. Венерина колесница. (Берегись, и тебя поразит стрела Купидонова). 
Flos Veneris. Venusblumchen.

В итоге Ознобишин создал плотную метатекстовую рефлексивную 
“оболочку” вокруг исходного текста, которая привносит в него авторское 
начало. Используя текстологическую терминологию, связанную с 
рукописными древними текстами, можно обозначить характер нового 
теста как кросскультурный гиперпалимпсест (новый текст, написанный на 
пергаменте “поверх” остатков старого текста).

Ознобишин, таким образом, сделал попытку не только русификации 
“селама”, но и создания его кросскультурной антологии, что выделяет его 
книгу на фоне традиционных этикетных пособий.

Подводя общий итог, можно вернуться к начальному тезису и 
с полной уверенностью утверждать, антропоцентрический по своей 
природе флорокод изменялся во времени и пространстве синхронно смене 
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культурных эпох и диктуемых ими  приоритетов и вкусов, то редуцируясь и 
упрощаясь, то усложняясь в определенных культурных условиях и дорастая 
до статуса транссемиотичного культурного кода, а также транслируя 
специфику культурной ментальности той или  нации.  

Семиозис европейского флорокода, начавшись как процесс 
культурной ассимиляции восточного флорошифра, завершается культурной 
агрегацией, предполагающей внутриресурсный синтез традиций и 
инноваций “силами”  национальных культур.
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ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ1

Арнолд Тойнби
Превод от английски Светлана Неделчева

THE INDUSTRIAL REVOLUTION
Arnold J. Toynbee

Translated from English by Svetlana Nedelcheva2, Shumen University, Bulgaria

DOI: https://doi.org/10.46687/JEEE1890 

 Арнолд Тойнби (23 август 1852 – 9 март 1883) е британски икономист 
и историк, известен със своята социална ангажираност и стремеж да 
подобри условията на живот на работническата класа. Според Тойнби 
прилагането на историческия метод в икономическата наука би разкрило 
до каква степен предполагаемо универсалните икономически закони 
всъщност са относителни. Той твърди, че въпреки общоприетите схващания 
свободната търговия като цяло не е полезна сама по себе си, а само при 
определени обстоятелства, които не трябва да се смятат за абсолютни. 
Тойнби приема няколко закона за универсално верни, като например 
закона за намаляващата възвръщаемост. Следователно няма универсални 
правила за това доколко държавата трябва да се намесва на пазара; всичко 
зависи от конкретната ситуация и различна степен на регулиране може да 
бъде подходяща. 

За Тойнби ранният индустриален капитализъм и положението 
на работническата класа не са само теоретични постановки.  Активно 
защитава идеята за подобряване живота на работниците – изнася лекции в 
големите индустриални центрове и насърчава създаването на профсъюзи 
и кооперации. Той е историкът, въвел израза „индустриална революция“ 
в английския език. Въпреки че във френския и немския език този термин 
е използван в началото на деветнадесети век, употребата на английски е 
била рядка и непоследователна до посмъртното публикуване на „Лекциите 
за индустриалната революция в Англия“ на Арнолд Тойнби.

1 Фрагментът от икономическата история, отпечатан тук под заглавието „Индустриалната 
революция“ (заглавие, което Тойнби е избрал за книгата си), съдържа суров материал, 
който се състои от бележки към лекции, изнесени от Тойнби в Балиол Колидж, Оксфорд, 
между октомври 1881 г. и лятото на 1882 г.
2 Assoc. prof. Svetlana Nedelcheva, PhD, is a lecturer at the Department of English Studies of 
Konstantin Preslavsky University of Shumen. Her research interests are in the field of cognitive 
linguistics, contrastive linguistics, translation and foreign language teaching. Email: s.nedelcheva@
shu.bg    
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ВЪВЕДЕНИЕ

Раздели в темата. – Предимства от комбинирането на историята и 
политическата икономия. – Дедуктивният метод. – Историческият метод. – 
Значение на обсъждането на метода. – Свързани принципи и предписания. 
– Социалните проблеми на настоящето при изучаването на историята на 
миналото.

Темата на тези лекции е индустриалната и аграрната революция 
в края на XVIII и началото на XIX век. Курсът е разделен на три части. 
Първата разглежда Адам Смит и Англия по неговото време. Тя описва 
страната в навечерието на индустриалната революция и системата за 
регулиране и защита на промишлеността такава, каквато е съществувала 
през 1760 г. Представя книгата на Адам Смит, нейните цели и характер и 
най-вече неговата теория за свободната търговия. Втората част обхваща 
произведенията на Малтус, който се занимава не толкова с причините 
за богатството, колкото с причините за бедността, с разпределението на 
богатството, а не с неговото създаване. Той описва Англия в разгара на 
индустриалната революция и разглежда проблема за пауперизацията3 и 
свързаните с нея въпроси. Третата част е свързана с името на Рикардо и 
се занимава с Англия по времето на Мирното споразумение. Тя обсъжда 
доктрината за наемите и заплатите заедно с някои теории за икономическия 
прогрес и обхваща въпросите за валутата, толкова разисквани през този 
период, и историята на търговските и финансовите промени, последвали 
Мирното споразумение.4

Избрах темата, защото именно в този период съвременната 
политическа икономия се разраства. Недостатък на науката, развивана 
в Англия, е, че тя е твърде отделена от историята. Адам Смит и Малтус 
наистина имат историческо мислене, но структурата на съвременните 
учебници се дължи на Рикардо, който не проявява историческо мислене. 
И все пак има двойно по-голямо предимство при комбинирането на двете 
научни направления. На първо място, политическата икономия се разбира 
по-добре по този начин. Абстрактните идеи се разглеждат в нова светлина, 
когато се изучават във връзка с фактите, съществували преди времето, когато 
авторът ги е формулирал. Разглеждани по този начин, те са едновременно 
по-ярки и е по-малко вероятно да заблуждават. Рикардо става изключително 
интересен, когато четем историята на неговото време. И, на второ място, 

3 Обедняване – Бел. прев.
4 Продължението, както читателите ще забележат, реализира много несъвършено плана, 
представен тук от Тойнби, и особено несполучливи са онези части от схемата, които са оп-
исани с думите, отпечатани с курсив. Това се дължи отчасти на факта, че самият Тойнби е 
разбрал, че темата, която е замислил първоначално, е твърде голяма, за да бъде разгледана 
в един курс от лекции, и отчасти на несъвършенството дори на най-добрите бележки, на-
правени от слушателите му, особено по-трудните и неразбираемите, и по-специално чисто 
финансовите и паричните теми, обсъждани от него. – Ред. 
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историята също се разбира по-добре, когато се изучава във връзка с 
политическата икономия, защото тя не само ни учи да четем историята и 
да търсим правилните факти, но ни дава възможност да обясним много 
явления като тези, които съпътстват въвеждането в употреба на машините 
и заграждането на свободни земи, или влиянието на различните валутни 
системи, които без помощта ѝ биха останали неразбираеми. Внимателното 
дедуктивно изследване, на което учи политическата икономия, е от голямо 
значение за историка, а придобитият начин на мислене е дори по-ценен 
от познаването на принципите, особено за изучаващите фактите, които в 
противен случай биха могли да бъдат изгубени в многото материали. 

През последните години обаче имаше постоянна последователна 
атака срещу абстрактния Дедуктивен метод на политическата икономия, 
използван от Рикардо и Мил, и опит да се замени с историческото изследване 
като единствен достоверен метод за икономическо проучване. Тази атака 
се основава на погрешното схващане за функцията на дедуктивния метод. 
Най-доброто представяне на абстрактната политическа икономия може да 
се намери в „Икономически изследвания“ на Бейгхот5. Бейгхот посочва, че 
тази абстрактна наука се основава само на определени мнения, но въпреки 
че мненията често не са напълно верни, резултатите все пак могат да бъдат 
приблизително верни. Така икономистите, първо, разглеждат само една 
част от природата на човека и го третират просто като животно, което 
печели пари; второ, те пренебрегват влиянието на клиента и отчитат само 
конкуренцията. На тези мнения се основават определени принципи като 
например схващането, че размерът на заплатите винаги се стреми към 
равенство, а постоянната разлика, която се наблюдава при различните 
работни места, е достатъчна само за балансиране на благоприятните 
или неблагоприятните обстоятелства, присъстващи при всяко от тях 
– принцип, който е валиден само след определен етап на обществото и 
в случаите, когато придобиването на богатство е единствената цел на 
хората. Такива хипотетични принципи, макар и да водят само до груби 
заключения, все пак са полезни, за да ни дадат гледна точка, от която 
да наблюдаваме и доказваме съществуването на силни непреодолими 
тенденции. Привържениците на историческия метод като г-н Клиф Лесли 
отиват твърде далеч, когато твърдят, че дедуктивният метод е коренно 
неверен. Между двата няма реално противопоставяне. Очевидното 
противопоставяне се дължи на неправилното използване на дедукцията – 
на пренебрегването ѝ от страна на онези, които я използват, за да разгледат 
отблизо мненията си и да доведат заключенията си до проверка на фактите; 
на аргументите, основани на предпоставки, които не само не са проверени, 

5 Уолтър Бейгхот (3 февруари 1826, Лангпорт, Англия - 24 март 1877, Лангпорт, Англия), ико-
номист, политически анализатор и редактор на The Economist, един от най-влиятелните жур-
налисти в средата на викторианския период. https://www.britannica.com/biography/Walter-
Bagehot – Бел. прев.
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но са и абсолютно неверни (както е в теорията за фондовете за заплати); и 
като цяло – до неспособността да се комбинира индукцията с дедукцията. 
Но тази неправилна употреба на метода не предполага радикална грешка 
в него. Правилният метод във всеки конкретен случай трябва до голяма 
степен да се определя от естеството на проблема. Не е справедливо да се 
обвинява абстрактната политическа икономия за объркването на много 
хора между нейните принципи и правилата, които се основават на тях. 
Това е чиста наука и нейната цел е знанието. Но политическата икономия 
е практическа наука, тоест съвкупност от правила и максими, които да 
ръководят поведението. Журналистите и членовете на Парламента бъркат 
правилата на чистата наука с максимите на практическата наука. По 
този начин г-н Гладстон в спора за Закона за земята от 1881 г. е постоянно 
обвиняван в нарушаване на принципите на политическата икономия. За 
господин Гладстон е невъзможно да направи такова нещо. Принципите на 
политическата икономия не могат да бъдат нарушавани повече от тези на 
физиката. Това, което журналистите имат предвид, е, че той се е отклонил 
от голямо икономическо правило – това, което препоръчва свободата на 
избора.

Историческият метод следва различна линия на проучване. Той 
изследва действителните причини за икономическото развитие и отчита 
влиянието на институциите като средновековните гилдии, сегашните ни 
поземлени закони или политическата конституция на дадена държава 
при определяне на разпределението на богатството. Без помощта на 
Историческия метод би било невъзможно например да се разбере защо 
половината от земята в Обединеното кралство е собственост на 2512 души6. 

Този метод не само изследва етапите на икономическото развитие в 
дадена страна, но ги сравнява с етапите в други страни и по друго време, 
като се стреми чрез такова сравнение да открие закони с универсално 
приложение. Вземете като пример за откритията на тази сравнителна 
политическа икономия тенденцията, която сър Х. Мейн и г-н де Лавеле 
посочват: преминаването от колективна към индивидуална собственост 
върху земята. Това е принцип, който важи за почти всички цивилизовани 
страни. Трябва да се внимава обаче да не се обобщава твърде прибързано 
по тези въпроси. Остроумен памфлет, публикуван наскоро в Дъблин, води 
към друго обобщение на сър Х. Мейн – „Законът на Мейн“, както е наречен 
– осъждане на новото законодателство. „Сър Х. Мейн – казва авторът – 
в своя Стар закон е отбелязал, че движението на всички прогресивни 

6 Собствениците на имоти над 3000 декара, получаващи наеми най-малко £ 3000 са 2512; те 
притежават в Англия и Уелс 14 287 373 акра от 34 344 226; в Шотландия – 14 118 164 акра от 18 
986 694; в Ирландия – 9 120 689 акра от 20 316 129. „Великите земевладелци“ от Бейтман. („Ве-
ликите земевладелци на Великобритания и Ирландия“/ The Great Landowners of Great Britain 
and Ireland е произведение, публикувано от Джон Бейтман в четири издания между 1876 и 
1883 г., което дава кратки подробности за лицата, притежаващи земя в Обединеното кралство 
на Великобритания и Ирландия от общо 3000 декара или £ 3000 годишен доход. – Бел. прев.)
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общества досега е било преминаване от статукво към избор. Причината за 
това обсъждане е Ирландия да бъде законодателно обявена за ретроградно 
общество и развитието на обществото да се върне от избора обратно 
към статуквото.“7 „Целесъобразно ли е – пита друг – да реформираме 
нашите закони така, че да наподобяват тези, които се използват сред 
нациите с по-ниско социално развитие?“8 По-задълбоченото проучване 
на съществуващото общество в Англия и на други общества, минали и 
настоящи, би показало, че стъпката не е ретроградна – че докато сферата на 
избора се разширява, тя също така се стеснява и такова състояние на нещата, 
каквото виждаме в Ирландия, никога не е съществувало никъде другаде без 
дълбока социална мизерия, възмущение и безредици. Клиентелата, законът 
или общественото мнение, или и трите заедно, са се намесвали в миналото и 
ще се намесват и в бъдеще. Вярно е, че има движение от статукво към избор, 
но ако се вгледаме внимателно, откриваме, че държавата отново и отново 
трябва да се намесва, за да ограничи властта на индивидите – резултат, до 
който води този процес. Истинският ход на развитие е първо от статукво 
към избор, след това от избор към нов вид статукво, определено от закона, 
или, с други думи, от нерегламентиран към регламентиран избор.

Историческият метод също е ценен, защото ни кара да видим 
къде са свързани икономическите принципи и предписания9. Старите 
икономисти са свикнали да говорят така, сякаш тези закони и предписания 
са универсални. Свободната търговия например е стабилна политика, без 
съмнение, за Англия и за всички нации на определен етап от развитието, но 
всеки може да каже, че свободната търговия е добра само при определени 
условия. Вярно е, че никой английски икономист не се е осмелил да каже това. 
Г-н Джейвънс10 например би допуснал ограничения само по съображения 
с най-голяма значимост11. Но е неоправдано предрешаване на въпроса да 
се твърди, че тази политика трябва да бъде подходяща по всяко време и на 
всяко място. Не бих искал обаче да твърдя, че няма принципи, които да са 
универсални като например принципа за намаляващата възвръщаемост.

7 „Конфискация или споразумение?“/ Confiscation or Contract? (Дъблин, 1880 г.), стр. 23.
8 Джордж Ричи, „Ирландските поземлени закони“ / Richey, The Irish Land-Laws, p. 108.
9 Конт е един от първите, които признават тази истина, и именно от него Мил научава, че 
„дедуктивната наука за обществото няма да постави теорема, утвърждаваща по универсален 
начин ефекта на всяка причина, а по-скоро ще ни научи как да се формулира подходящата 
теорема за обстоятелствата на всеки отделен случай. Тя няма да предостави законите на об-
ществото като цяло, а средствата за определяне на явленията на дадено общество от конкрет-
ните елементи или данни на това общество.“ – „Система на логиката“/ System of Logic, кн. vi 
гл. 9, § 2.
10 Уилям Стенли Джевънс / William Stanley Jevons (1 септември 1835 – 13 август 1882) е английски 
икономист, със съществен принос за развитието на теорията за капитала. Той налага в кла-
сическата икономическа теория идеята, че капиталът трябва да се измерва от гледна точка на 
времето и количествата. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons –Бел. прев.
11 Като например за проверка на нашите запаси от въглища. „Въпросът с въглищата“/ The Coal 
Question, 247-354.

Арнолд Тойнби - Индустриалната революция



48 ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

Тази дискусия за метода може да изглежда безплодна, но всъщност не 
е така. Вземете например въпроса с функциите на държавата. Г-н Синиър12 
прекарва много време в опити да открие универсална формула, която да 
определи правилните им граници по целия свят. Такъв опит трябва да 
бъде изоставен. Правилните граници на намесата на правителството са 
свързани с естеството на всяка отделна държава и етапа на развитието 
на нейното общество. В днешно време е изключително важно да открием 
какви са тези граници в нашия случай, тъй като изглежда твърде вероятно 
администрацията да изисква голям дял от вниманието ни в бъдеще. Би било 
добре, когато изучаваме миналото13 винаги да имаме предвид проблемите 
на настоящето и да търсим в миналото широк поглед към това, което е от 
трайно значение за човешката раса. Отдавна съществува недоволството, че 
историята оставя извън полезрението си онези жизненоважни въпроси, 
които са свързани със състоянието на хората. Френската революция 
наистина промени дълбоко нашите възгледи за историята, но все още 
остава да се направи много в тази посока. Наистина бих се радвал, ако можех 
да убедя някои от присъстващите да изучават икономическата история, 
да проследят импулса, даден първоначално от Малтус за изучаване на 
историята на масите. Партийните историци изследват миналото с партийна 
цел, те се стремят да намерят в него разрешение на споровете от настоящето. 
Трябва да проучваме фактите заради тях самите, но със силно чувство за 
проблемите на нашето време. Това не е принцип на изопачаване, а принцип 
на подбор. Трябва да имате някакъв принцип за подбор и не бихте могли 
да имате по-добър от този да обърнете специално внимание на историята 
на социалните проблеми, които вълнуват света сега, защото можете да сте 
сигурни, че това са такива проблеми, които не са временни, а трайни.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Подем на икономическата наука. – Конкуренция. – Употреби и 
злоупотреби. – Симптоми на индустриалната революция. – Бърз прираст 
на населението. – Относителната му гъстота на север и юг. – Аграрна 
революция. – Заграждане на свободни земи. – Консолидиране на фермите 
и подобрения в селското стопанство. – Революцията в манифактурите. – 
Фабрична система. – Разширяване на търговията. – Увеличение на наемите. 
– Промяна в относителната позиция на класите.

Същността на индустриалната революция се състои в това, че 
конкуренцията замества старите средновековни разпоредби, които преди 

12 Насо Уилям Синиър / Nassau William Senior (26 септември 1790, Комптън, графство Бърк-
шър, Англия – 4 юни 1864, Кенсингтън, Англия)
13 Тойнби се обръща към аудитория, съставена главно от мъже, които учат в Исторически 
училища. – Ред.
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са контролирали производството и разпределението на богатството. По 
тази причина тя е не само един от най-важните фактори в английската 
история, но и Европа ѝ дължи развитието на две големи научни направ-
ления – икономическата наука и нейната противоположност, социализма. 
Развитието на икономическата наука в Англия има четири основни 
ориентира, всеки от които е свързан с името на един от четиримата велики 
английски икономисти. Първият ориентир е зададен с публикуването 
на „Богатството на нациите“ на Адам Смит през 1776 г., където авторът 
изследва причините за богатството и се обявява за замяната на системата 
от ограничения с индустриалната свобода. Производството на богатство, а 
не благосъстоянието на човека, е гледната точка на Адам Смит; по неговите 
собствени думи „голямата цел на политическата икономия на всяка страна 
е да увеличи богатството и силата на тази страна.“14 Неговата велика книга 
се появява в навечерието на Индустриалната революция. Вторият етап 
от разрастването на науката е белязан от „Есе за населението“ на Малтус, 
публикувано през 1798 г., което може да се смята за резултат от същата 
тази революция, която вече е в разгара си. Адам Смит е концентрирал 
цялото си внимание върху голямото производство; Малтус насочва своето 
изследване не към причините за богатството, а към причините за бедността 
и ги намира в своята теория за населението. Третият етап е белязан от 
„Принципите на политическата икономия и данъчното облагане“ на 
Рикардо, които се появяват през 1817 г. и в които Рикардо се стреми да 
установи законите на разпределението на богатството. Адам Смит показва 
как богатството може да се създава при система на индустриална свобода, 
Рикардо показва как богатството се разпределя при такава система – 
проблем, за който никой преди неговото време не е могъл да се досети. 
Четвъртият етап е белязан от „Принципите на политическата икономия“ 
на Джон Стюарт Мил, публикувани през 1848 г. Самият Мил твърди, че 
„главната заслуга на неговия трактат“ е разграничението между законите на 
производството и тези на разпределението, и проблемът, който той опитва 
да разреши, е как трябва да се разпредели богатството. Голям напредък 
е постигнат с опита на Мил да покаже кое е неизбежно и кое не е при 
системата за свободна конкуренция. В него виждаме влиянието, което 
съперничещата система на социализма вече започва да упражнява върху 
икономистите. Целият дух на книгата на Мил е доста различен от този 
на всички икономически произведения, които дотогава са били написани 
в Англия. Макар че възпроизвежда системата на Рикардо, тя съдържа 
твърдението, че разпределението на богатството е резултат от „специфични 
социални разпоредби“, и признава, че конкуренцията сама по себе си не е 
задоволителна основа на обществото.

Конкуренцията, обявена от Адам Смит и приета за даденост от 
Рикардо и Мил, все още е доминиращата идея на нашето време, въпреки че 

14 Т. i. Bk. ii. Гл. V. Стр. 377.
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от времето на публикуване на „Произхода на видовете“ ние чуваме за нея 
повече под името „борба за съществуване“. Тук искам да отбележа грешките, 
свързани с настоящите аргументи по този въпрос. На първо място се 
приема, че всяко съперничество е борба за съществуване. Това не е истина. 
Има голяма разлика между борбата за просто съществуване и борбата за 
определен вид съществуване. Например дванадесет мъже се борят за работа 
в занаят, в който има място само за осем; четирима не намират място в тази 
професия, но те продължават съществуването си. В голяма част от случаите 
на съперничество просто се решава каква работа да върши човек15; макар 
че, разбира се, когато човек може да върши само един вид работа, това 
лесно може да се превърне просто в борба за живот. След това се приема, 
че тази борба за съществуване е закон на природата и следователно всяка 
намеса на човека в нея е погрешна. На това отговарям, че целият смисъл на 
цивилизацията е намеса в тази груба борба. Възнамеряваме да променим 
насилието в битката и да предотвратим потъпкването на слабите.

Без съмнение, конкуренцията има своите ползи. Без конкуренция 
никакъв напредък не би бил възможен, защото напредъкът идва главно 
отвън; външният натиск принуждава хората да правят усилия. Социалистите 
обаче твърдят, че това предимство се постига за сметка на огромна загуба 
на човешки живот и труд, която може да бъде избегната чрез регулация. 
Но тук трябва да правим разлика между конкуренцията в производството 
и конкуренцията в разпределението – разлика, призната в съвременното 
законодателство, която разширява сферата на договарянето в една посока и 
я стеснява в друга. Докато борбата на хората за надмощие в производството 
е от полза за общността, тяхната борба за разделянето на съвместната 
продукция не е такава. По-силната страна ще диктува собствените си 
условия; и всъщност в ранния етап от развитието на конкуренцията 
капиталистите използват цялата си сила, за да потискат работниците, и 
свалят заплатите до точка на мизерстване. Този вид конкуренция трябва 
да бъде спряна; няма исторически случай тя да е продължила дълго, без да 
бъде променена от синдикатите, от законодателство или от двете заедно. В 
Англия действат и двете средства за защита: първо – чрез синдикатите, второ 
– чрез законодателството във фабриките. В миналото са били прилагани и 
други средства за защита. Именно желанието да се предотвратят злините 
от конкуренцията дава истинското обяснение за фиксирането на заплатите 
от Мировите съдии, което изглежда на Рикардо остатък от старата система 
на тирания в интерес на силните. Сега знаем, че конкуренцията сама по 
себе си не е нито добро, нито зло; това е сила, която трябва да се изучава 
и контролира; може да се сравни с поток, чиято сила и посока трябва да се 
наблюдават – може да се издигат прегради, в рамките на които той може да 
върши работата си безопасно и полезно. Но в периода, който разглеждаме, в 
нея започва да се вярва като в евангелие, добавя се и идеята за необходимост. 

15 Неспособността да се види този факт е източникът на протекционистката заблуда.
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Икономическите закони, изведени от предположението за съществуването 
на универсална неограничена конкуренция, са превърнати в практически 
предписания, от които се смята, че е неморално тя да се отдалечава.

Като стигаме до фактите за Индустриалната революция, първото 
нещо, което ни прави впечатление, е бързият прираст на населението. 
Преди 1751 г. най-голямото увеличение за десетилетие, доколкото можем да 
изчислим от нашите недостатъчни материали, е 3%. За всяко от следващите 
три десетилетия увеличението е 6%; след това между 1781 и 1791 г. е 9%; 
между 1791 и 1801 – 11 на сто; между 1801 и 1811 г. – 14 на сто; между 1811 и 1821 
г. – 18 на сто16. Това е най-високата стойност, достигана някога в Англия, тъй 
като от 1815 г. насам огромната емиграция винаги се стреми да я ограничи 
– между 1815 и 1880 г. над осем милиона (включително ирландците) са 
напуснали нашите брегове. И затова определяме нашия нормален темп на 
увеличение за всяко десетилетие на 16% или 18%, вместо на 12%17.

След това забелязваме относителното и значително намаляване 
на земеделското население. През 1811 г. то представлява 35% от цялото 
население на Великобритания; през 1821 г. е 33 на сто; през 1831 г. – 28%18. 
И в същото време действителният му брой е намалял. През 1831 г. във 
Великобритания е имало 1 243 057 мъже, заети в селското стопанство; през 
1841 г. са били 1 207 989. През 1851 г. общият брой на хората, занимаващи се 
със земеделие в Англия, е 2 084 153; през 1861 г. е 2 010 454, а през 1871 г. е 1 657 
13819. Едновременно с тази промяна центърът за гъстота на населението 
се измества от Средна Англия на север; понастоящем има 458 души на 
квадратна миля в окръзите северно от Трент срещу 312 южно от Трент. 
И накрая трябва да отбележим промяната в относителното население на 
Англия и Ирландия. От общото население на трите кралства Ирландия е 
имала през 1821 г. 32%, а през 1881 г. има само 14,6%.

Аграрната революция играе толкова значима роля в голямата 
индустриална промяна в края на осемнадесети век, колкото и революцията 
в преработващата промишленост, към която обикновено се насочва 
вниманието. Следователно следващият ни въпрос трябва да бъде: Какви 
са селскостопанските промени, довели до това забележимо намаляване 
на селското население? Трите най-ефективни причини са: разрушаването 
на системата за обработване на нивите; заграждането, в голям мащаб, 

16 „В търговията с памук – каза сър Р. Пийл през 1806 г. – машините са родили ново население; 
те са повишили благата на хората до такава степен, че се прибягва до ранните бракове и това 
води до голямо увеличаване на броя – и мога да кажа, че те са породили допълнителна човеш-
ка раса.” – Доклад на Пърл, стр. 440.
17 Вж. Джевонс по „Въпроса за въглищата“ (The Coal Question), стр. 170; Преброяване за 1881 г., 
стр. iii, xi.
18 „Прогресът на нацията“ (Progress of the Nation) от Портър (2 -ро издание, 1847 г.), стр. 52.
19 стр. 61, 65. „Състоянието на нациите“ (Condition of Nations) от Колб, превод на г-жа Брюър, 
стр. 73.
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на общи и пустеещи земи и обединяването на малките ферми в големи. 
Вече видяхме, че докато между 1710 и 1760 г. са били заградени около 300 
000 акра, между 1760 и 1843 г. близо 7 000 000 акра са преминали същия 
процес. Тясно свързано със системата за заграждане е заместването на 
малките ферми с големи. През първата половина на века Лорънс, макар 
и да одобрява консолидацията от икономическа гледна точка, мисли, че 
омразата на изгонените собственици ще действа като значително забавяне20. 
Но тези скрупули вече са изчезнали. През 1795 г. Еден забелязва как 
непрекъснато се извършва промяна, често придружавана от превръщането 
на обработваемата земя в пасище, и разказва как в едно село в Дорсетшир 
е открил две ферми там, където преди двадесет години е имало тридесет21. 
Процесът продължава непрекъснато в настоящия век. Кобет, който пише 
през 1826 г., споделя: „В енорията Бърклер един фермер на лорд Карнарвон 
в една ферма държи под аренда земите, които сегашните жители помнят, че 
са образували четиринадесет ферми, даващи препитание на четиринадесет 
уважавани семейства“22. Консолидирането на фермите намалява броя на 
фермерите, докато загражденията изгонват работниците от земята, тъй като 
за тях става невъзможно да съществуват без правото си на пасище за овце 
и гъски в общите земи.

Колкото и тежко обаче тези промени да влияят на селското 
население, те без съмнение водят до значително подобрение от 
селскостопанска гледна точка. Те означават заместване на ненаучното 
с научно култивиране. „Установено е – казва Лорънс – от дългия опит, че 
общите или откритите полета са голяма пречка пред общественото благо 
и пред действителното подобрение, което всеки може да направи сам“. 
Загражденията допринасят за разширяване на обработваемите площи 
и обработката на по-нискокачествени почви. За малки стопанства от 
40 до 100 декара, където земята е изтощена от повтарящи се царевични 
насаждения, със селскостопански сгради със стени от глина и кал и земя, 
три четвърти от която често е потопена под вода, обединението на ферми 
от 100 до 500 декара означава редуване на култури, аренда за деветнадесет 
години и добри стопански постройки. Това е време на голям земеделски 
напредък – подобрява се породата на едър рогат добитък, като цяло 
се въвежда сеитбооборотът, изобретява се парният плуг, създават се 
земеделските дружества23. Само в едно отношение промяната е вредна. В 
резултат на високите цени на царевицата, които преобладават по време на 
Френската война, някои от най-добрите постоянни пасища са унищожени. 
Въпреки това, през 1813 г. се посочва, че през предходните десет години 

20 „Задължение на Стюард“ (Duty of a Steward), стр. 3, 4.
21 „Състояние на бедните“ (State of the Poor), ii. стр. 147-8. Вж. също стр. 621.
22 „Земеделски работник“ (Agricultural Labourer) от Кебел, стр. 207-8.
23 Северна и Западна Англия през 1777 г.; Общество Хайланд през 1784 г.; Земеделски съвет 
през 1793 г.
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селскостопанската продукция се е увеличила с една четвърт и това е 
нарастване спрямо голямото увеличение на предходното поколение24.

Преминавайки към манифактурите, ние откриваме най-известния 
факт за замяната на домашната система за производство с фабричната, 
следствие от механичните открития на епохата. Четири големи изобретения 
променят характера на производството на памук; предачната машина на 
Джени (spinning-jenny), патентована от Харгрийвс през 1770 г., водната 
рамка (water-frame), създадена от Аркрайт предишната година, Мулето на 
Кромптън (Crompton’s mule), въведено през 1779 г., и въртящото се муле 
(self-acting mule), изобретено за първи път от Кели през 1792 г., но не е 
използвано, докато Робъртс не го усъвършенства през 1825 г.25 Никоя от тези 
машини сама по себе си не би направила революция в индустрията. Но през 
1769 г. – годината, в която са родени Наполеон и Уелингтън – Джеймс Уат 
получава патента си за парната машина. Шестнадесет години по-късно тя се 
прилага при производството на памук. През 1785 г. Болтън и Уат построяват 
парен двигател за фабриката за памук в Пепълуик в Нотс и през същата 
година патентът на Аркрайт изтича. Тези два факта, взети заедно, бележат 
въвеждането на фабричната система. Но най-известното изобретение 
от всички и най-фаталното за домашната индустрия, механизираният 
стан, макар и патентован от Картрайт през 1785 г., не влиза в употреба в 
продължение на няколко години26 и докато не е използван, работниците 
не са засегнати. Отначало всъщност машините повишават заплатите на 
предачки и тъкачи поради големия подем в тази област. За петнадесет 
години търговията с памук се утроява; периодът от 1788 г. до 1803 г. е наричан 
негов Златен век, защото преди механизирания стан, но след въвеждането 
на мулето и други механични подобрения, чрез които за първи път се преде 
достатъчно фина прежда за муселин и различни други тъкани, търсенето 
става такова, че „стари хамбари, помещения за каруци, външни сгради от 
всякакъв вид са ремонтирани, пробити са прозорци на старите празни 
стени и всички са оборудвани като цехове с тъкачни станове; навсякъде се 
появяват къщи за нови тъкачи с тъкачници, всяко семейство носи вкъщи 
седмично от 40 до 120 шилинга“.27 По-късно състоянието на работниците е 
много различно. Междувременно железодобивната промишленост е също 
така революционизирана от изобретението за топене на въглища, въведено 
в употреба между 1740 и 1750 г., и от прилагането на парната машина през 
1788 г. в доменните пещи. През осемте години, последвали тази последна 
дата, количеството произведено желязо почти се удвоява28.

24 Комисия по търговията с царевица (1813). Вижте Портър, стр. 149.
25 Бейнс, passim
26 През 1813 г. са били използвани само 2400: през 1820 г. са били 14 150, а през 1833 г. –
над 100 000. Бейнс, стр. 235-7.
27 Радклиф, цитиран от Бейнс, стр. 338-339.
28 Скривенор, стр. 83, 87, 93.
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По-нататъшен растеж на фабричната система се осъществява 
независимо от машините и се дължи на разширяването на търговията. 
Разширение, което само по себе си е резултат от големия напредък, 
постигнат по това време в средствата за комуникация. Каналната система 
се развива бързо в цялата страна. През 1777 г. каналът Гранд Транк 
(Grand Trunk), дълъг 96 мили, свързващ Трент и Мерси, е завършен; Хъл 
и Ливърпул са свързани с един канал, докато друг ги свързва с Бристол, 
а през 1792 г. каналът Гранд Джанкшън (Grand Junction), дълъг 90 мили, 
осигурява воден път от Лондон през Оксфорд до главните градове в Средна 
Англия29. Няколко години по-късно пътищата са значително подобрени 
около Телфорд и Макадам; между 1818 и 1829 г. са построени повече от хиляда 
допълнителни мили главни пътища30, а през следващата година, 1830, се 
открива първата железопътна линия. Тези усъвършенствани средства за 
комуникация предизвикват изключително нарастване на търговията и за 
да се осигури достатъчно снабдяване със стоки, интересът на търговците е 
да съберат голям брой тъкачи в близост, да съберат станове в работилници 
и сами да раздават тъкачната основа на работниците. За последните тази 
система означава промяна от независимост към зависимост. В началото 
на века докладът на комисията твърди, че съществената разлика между 
домашната и фабричната система е, че при последната работата се извършва 
„от лица, които нямат собственост в стоките, които произвеждат“. Друга 
пряка последица от това разширяване на търговията е редовното редуване 
на периоди на свръхпроизводство и на депресия. Явление, доста непознато 
при старата система, което се дължи на тази нова форма на производство в 
голям мащаб за отдалечен пазар.

Тези променени условия в производството на богатство задължително 
включват съответстваща революция в неговото разпределение. В селското 
стопанство забележителен факт е огромният ръст на наемите. До 1795 г., 
макар и на някои места да са повишени, на други – след Революцията – те 
остават без промяна31. Но между 1790 г. и 1833 г. според Портър те най-малкото 
се удвояват32. В Шотландия наемането на земя, което през 1795 г. възлиза на 
2 000 000 паунда, нараства през 1815 г. до 5 278 685 паунда33. Ферма в Есекс, 
която преди 1793 г. е отдавана под наем за 10 шилинга на декар, е дадена 
през 1812 г. за 50. Въпреки това шест години по-късно наемът отново пада 
до 35 шилинга. В Беркс и Уилтс ферми, които през 1790 г. са предлагани за 
14 шилинга, през 1810 г. са давани за 70, а през 1820 г. – за 50 шилинга. Голяма 
част от този ръст несъмнено се дължи на парите, инвестирани в подобрения 
– за първия лорд Лестър се казва, че е похарчил 400 000 британски лири 

29 Търговският речник (Commercial Dictionary) на Маккалък, стр. 233, 234.
30 Портър, стр. 293.
31 Еден, ii. 292. 
32 Портър, стр. 151, 165.
33 Британска енциклопедия, раздел „Земеделие“.
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за имота си34 – но това е в по-голяма степен ефектът от ограждащата 
система, от консолидацията на ферми и от високата цена на царевицата по 
време на Френската война. Каквито и да са причините, това представлява 
голяма социална революция, промяна в баланса на политическата власт 
и в относителното положение на класите. Земеделските стопани споделят 
просперитета на наемодателите, тъй като много от тях държат стопанствата 
си с изгодни договори и реализират големи печалби от тях. В резултат 
на това техният характер напълно се променя. Те престават да работят и 
живеят със своите работници и се превръщат в отделна класа. Високите 
цени по време на войната ги деморализират, тъй като богатството им след 
това се увеличава толкова бързо, че те са в недоумение какво да правят с него. 
Кобет описва промяната в техните навици, новата храна и обзавеждане, 
лукса и напитките, които са последици от постъпването на повече пари в 
ръцете им, отколкото са знаели как да похарчат35. Междувременно ефектът 
от всички тези аграрни промени върху състоянието на работниците е точно 
обратното и напълно пагубно. Те понасят цялата тежест на високите цени, 
докато заплатите им постоянно падат и те загубват общинските си права. 
Именно от този период, началото на настоящия век, датира отчуждението 
между земевладелец и работник36.

Съвсем аналогични събития се случват в света на производството. 
Новата класа на крупните капиталистически работодатели печели огромни 
богатства, без да взема никакво или почти никакво участие лично в работата 
на своите фабрики, стотиците работници са индивидуално непознати за 
работодателите и в резултат на това старите отношения между господари 
и работници изчезват, а човешката връзка е заменена с „парична връзка“. 
Работниците, от своя страна, прибягват до синдикати, а профсъюзите 
започват битка, която изглежда сякаш е между смъртни врагове, а не 
между съвместни производители. Мизерията, която сполетява голяма част 
от трудещите се хора през тази епоха, често, макар и не винаги, се дължи 
на спад на заплатите, тъй като, както казах по-горе, в някои индустрии 
те нарастват. Но те също страдат от условията на труд при фабричната 
система, от покачването на цените (особено от високата цена на хляба пре-
ди отмяната на законите за царевицата) и от тези внезапни колебания в 
търговията, които, откакто производството е в голям мащаб, ги излагат на 
периоди на горчиви страдания. Последиците от индустриалната революция 
доказват, че свободната конкуренция може да създаде богатство, без да води 
до благополучие. Всички знаем ужасите, които последваха в Англия, преди 
тя да бъде ограничена от законодателството и синдикатите37.
34 Наемодателите, напр. Рикардо, купуват имоти и в собствеността им много се променя ра-
ботната ръка. Новите хазяи вероятно са по-способни да развиват ресурсите на своите имоти.
35 „Селски пътувания“ (Rural Rides) от Кобет, Рейгат, 20 октомври 1825 г., стр. 241 (изд. 1830). 
Вж. История на Англия от Мартино от 1800 до 1815 г. (1878), стр. 18.
36 Доклад на Комисията относно заплатите на работниците (1824), стр. 57.
37 Този период и неговите страдания са допълнително разгледани в обръщението, озаглавено 
„Индустрия и демокрация“.

Арнолд Тойнби - Индустриалната революция
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Abstract: The practice of the climbing boys in the business of sweeping chimneys was spread 
in England during the Industrial Age (18th - 19th c.). The question of boys’ exploitation is part 
of the problem of child labour, but it precedes and outlives the overall child exploitation in the 
factories and mines. This is a sphere where the English society demonstrates conservatism 
and reluctance to change the attitude to the children of the poor families. The needed 
legislation was postponed and cost several generations of miserable and deprived boys, 
losing their health, and often their lives in the chimneys of the rich owners of buildings and 
mansions. The compassion of some citizens was not enough to convince the lawmakers 
that the life of children was more valuable than their houses. This was the main topic of 
the discussions between the lords and the reformers in the Parliament. The struggle for 
the protection of the climbing boys started in the late 18th c. and is considered successfully 
finished with the Act of 1875.  
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В хода на драматичното повествование вероятно малко читатели 
обръщат внимание на думите на един от епизодичните герои в романа на 
Чарлз Дикенс „Приключенията на Оливър Туист“: Гемфийлд. Като опитен 
майстор коминочистач той смущаващо откровено споделя своята гледна 
точка за работата на малките момчета, чиято задача е да се катерят и чистят 
комините. Без никакви скрупули героят говори за ползата от горящия пламък 
под детските крака и как той ги мотивира да излязат по-бързо от комина, 
особено ако са се заклещили, което е нещо нормално, тъй като момчетата 
по принцип са упорити и мързеливи. Според майстора в такива случаи 
трябва да се действа решително, а не само с някакъв пушек, дори обгарянето 
на краката с цел да се запази човешки живот може да се определи като 
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хуманна постъпка.2 За съжаление позицията на героя, изразена с известна 
доза сарказъм от страна на писателя, показва традиционното отношение на 
майсторите в Англия към тези малки момчета, които са наемани като чираци 
за черната и нездравословна професия на коминочистачи. Подобни мнения 
съвсем не са авторова измислица, а отражение на суровата реалност. Те са 
изказвани дори в Парламента, когато са изслушвани свидетели, майстори 
и членове на комисии. Последните са неколкократно назначавани при 
всяка законодателна инициатива, защото лордовете обикновено не успяват 
да се убедят, че това занимание е достатъчно опасно за децата и че е по-
правилно да лишат горките собственици на имения и сгради от ценните 
услуги на момчетата.  

Тази нехуманна практика съществува на Острова почти цели два 
века. Тя възниква преди масовата експлоатация на деца във фабриките и 
мините и я е надживяла хронологически, защото според общоприетото 
мнение нейният край е поставен със закона от 1875 г., когато регулацията на 
другите сфери вече е била факт. Дългата и тъжна история на „катерещите 
се момчета“, както и на борбата за отмяна на тази жестока практика, ще 
помогнат да се отговори на следните въпроси – как английската политическа 
система от индустриалната епоха реагира на наболелите социални въпроси, 
как законотворческата дейност отразява и коригира установените дефекти 
в обществените отношения и доколко е зряло британското общество, за да 
защити децата си от своеволията на недобросъвестните работодатели.

Според сведенията началото на експлоатацията на малките 
момчета се свързва с осемнадесети век, когато се променя концепцията 
за отопление на домовете. Голяма част от авторите смятат, че въпросът за 
професионалното почистване на комините е поставен на дневен ред след 
Големия пожар в Лондон от 1666 г. (Manen, 2010, р. 37). Така широките 
комини, които до този момент били чистени от прислугата, качена на 
камината, са заменени от сложна система от димоотводи, които отвеждат 
нагоре мръсния въздух. Паралелно с тях се появяват и затворените камини, 
като така в помещенията се осигуряват повече чистота и уют (Hammond, 
1949, p. 17). Проблемът е, че единствено малките деца, които се отличават с 
достатъчно нисък ръст, могат да се промъкнат през тесните и криволичещи 
пасажи на богатите къщи и да се доберат до комина. Все още съоръжения за 
почистване на саждите не са измислени, а и не е било нужно при наличието 
на „голи таралежчета“, продавани на цената на един териер (Turner, 1950, 
p. 34). Обаче дори когато благодарение на техническия напредък тези 
открития стават реалност, майсторите и богатите собственици показват 
завиден консерватизъм и упорито настояват вместо машини да продължават 
да се използват „живите четки“ (Hammond, Op. cit., p. 182).

2 Dikens, Ch. (1979). Oliver Tuist. III gl. [Дикенс, Ч. (1979). Приключенията на Оливър Туист. 
Издателство Отечество.] https://chitanka.info/text/7794-prikljuchenijata-na-olivyr-tuist 
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Има сведения, че само в Лондон през 1797 г. има около двеста 
наемници, които разполагат с по няколко чирака. Обикновено децата са 
или сираци, взети от енорийските приюти, или продадени от бедните си 
родители само за няколко паунда, или отвлечени и отведени в отдалечени 
райони, затова по принцип никой близък не се интересува от тях, освен 
самите им господари, на чийто произвол са оставени (Hammond, Op. cit., p. 
178). Най-често момчетата били между шест- и осемгодишни, но се срещат 
и четири-петгодишни, като тяхната цена дори е по-висока, защото те са 
по-подходящи за най-тесните проходи. Има регистриран случай на дете 
на четири години, продадено на майстор коминочистач от собствената си 
майка, която е просякиня (Hammond, Op. cit., p. 178).

Когато малкото дете попадне в ръцете на такъв наемник, следват 
тежки месеци на обучение, които по-скоро могат да се определят 
като жестоки изтезания. Най-сериозните препятствия пред бъдещия 
професионалист са страхът от тъмните и мръсни пасажи и все още 
неукрепналата плът на крайниците. Първото се преодолява с нанасяне на 
бой преди влизане в комина и заплаха от допълнителен такъв, ако не се 
свърши работа. Лактите и коленете се разраняват, но после не се лекуват, 
а напротив – търкат се със саламура и се обгарят, за да закоравеят. Някои 
майстори се оплакват от твърде нежната плът на някои деца като проблем 
пред тяхното обучение (Hammond, Op. cit., p. 178). Новите момчета често 
са поставяни на раменете на по-опитните, които са задължени да ги бодат 
с игли по ходилата или да ги парят с огън, за да продължават нагоре по 
комина (Turner, Op. cit., p. 34).

 След като преминат месеците на мъчителна подготовка, а коленете 
и лактите закоравеят, момчетата вече стават достойни да продължат 
нещастния си живот по обичайния начин – тежък труд в комините, оскъдна 
храна и липса на хигиена. След дългите работни дни децата спят най-
често в мазите или под стълбищата върху чувалите със сажди. Къпането е 
рядкост, защото се смята, че ще ги изнежи отново. Някои комини са толкова 
тесни, че дори дрехите пречат и има опасност да се заклещят от набраната 
риза, затова в тези случаи първо събличат децата голи, бият ги, за да не се 
плашат, и ги пускат да пълзят вътре. Придвижването става с ръце напред и 
подпиране с коленете. Саждите трябва да се изстъргват с четки, но понякога 
и с нокти. Има описани случаи на отчупени цели парчета хоросан, от които 
само шапката предпазва главата на детето от тежки наранявания (Hammond, 
Op. cit., p. 183). Най-опасни са хоризонталните пасажи или нишите, където 
се събират сажди и може да се стигне до задушавания. Особена жестокост 
е запалването на огън отдолу, за да се принуди момчето да се бори да 
излезе при риск или съмнение за заклещване в пасажите. Крайната цел е 
детето да се покаже отгоре на покрива, подавайки се от комина. Но имало 
случаи той да се счупи и да падне заедно с момчето в него. Макар и рядко, 
господарите не се колебаят да пускат деца да чистят и при запален огън 
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или все още горещ комин, което увеличава опасността от изгаряне и 
фатален край. Има няколко записани случая. През 1786 г. коминочистачът 
Джеймс Дън разказва пред комисия, че така е бил осакатен още като е бил 
на десет години. Друг интересен пример е едно повикване по спешност 
заради запален непочистен комин, когато домакинята е очаквала гости и 
не бивало да се изложи. Така момчето Сидни Смит е трябвало да чисти при 
екстремни обстоятелства (Turner, Op. cit., p. 35).

Децата обикновено трябва да носят сами чувалите със сажди, 
под чиято тежест те трайно се прегърбвали. Заниманията им са 
разнообразявани със задължението да викат по улиците, рекламирайки 
фирмите на господарите си сутрин още по тъмно. Имало е случаи, когато 
нощем най-малките са пускани в обществените отходни места да търсят 
изпуснати ценности от гражданите, за да носят допълнителна печалба на 
своите наемници (Turner, Op. cit., p. 36). Резултатът е тъжната гледка на 
малки деца с деформирани крайници, недоразвити тела и черни лица, 
страдащи от типични за заниманията им болести, като например рак на 
скротума. През 1817 г. д-р Ричард Райт го нарича „рак на коминочистача“ в 
доклада си пред Камарата на общините (Turner, Op. cit., p. 36).

Не можем да кажем, че жестокото отношение към момчетата, както 
и тяхната тежка съдба са останали напълно незабелязани от обществото. 
Историята познава много примери на самоотвержени ентусиасти, 
филантропи и хуманисти, които се борят, за да променят положението на 
малките коминочистачи. 

През XVIII век такъв е примерът с филантропа Джонас Хануей. В 
своите памфлети той използва саркастични сравнения от областта на 
антропологията и познанията си за другите раси – например, че някои 
племена си изяждали децата, но поне първо ги убивали, а не ги измъчвали с 
огън, сажди, студ, глад, жажда и голота. Още през 1767 г. той пише, че никой 
не защитава бедните и черни от сажди хлапета и те са третирани по-зле и от 
кучета.  (Horn, 1994, p. 27). Сблъсквайки се с консервативните нагласи на 
представителите на Парламента, съвсем реалистично преценява, че няма 
как напълно да се прекрати практиката и затова поне се опитва да издейства 
облекчаване на условията. Отправя упреци към господарите, които не се 
грижат за момчетата, и призовава да се осигури неделно училище за децата. 
Благодарение на неговите, както и на усилията на още няколко други добри 
хора, се стига до акта от 1788 (Turner, Op. cit., p. 37).

Хануей се сближава с Дейвид Портър, който се включва в борбата. 
Израснал като дете на пътуващ коминочистач, Портър от малък изпитва 
несгодите на професията, но успява да се превърне в амбициозен и успешен 
предприемач. Дори причината да подкрепи кампанията на Хануей донякъде 
е свързана с бизнес съображения – осъзнава, че за по-голямата част от 
коминочистачите няма достатъчно търсене и това обрича тях и момчетата, 
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които са наели, на бедност. От опита на своя баща той достига до извода, 
че най-голяма опасност за бизнеса са т.нар. пътуващи коминочистачи.  
Една държавна намеса и регулация би внесла ред в създалата се ситуация. 
Особените му подбуди при включването в кампаниите за законова уредба на 
проблемите стават причина по-късно Портър да промени позицията си и е 
обвинен в измяна, когато става ясно, че не се стреми към тотална забрана 
за чистене на комините от човешка ръка. Той смята, че е достатъчно да 
има добър подход и хуманно третиране на момчетата. Може да се каже, 
че в неговите мотиви има комерсиален елемент. И макар че неговият 
баща е умрял от рак на скротума, болест, която традиционно е свързвана 
с професията на коминочистачите, той намира причината за това не в 
професията като цяло, а в лошата хигиена и неправилния подход. Затова 
и на практика се опитва да докаже своята теза, като проявява хуманно 
отношение и загриженост към момчетата, които наема за коминочистачи, 
бивайки един от най-успелите предприемачи в този бизнес, а след 1800 г. 
прави кариера и в строителството (Manen, Op. cit., pp. 59 – 63).

Може да се каже, че Дейвид Портър е особен случай и изключение 
сред майсторите коминочистачи, които се защитават от обществените 
критики не чрез хуманно отношение към децата, а чрез реклама на своя 
професионализъм. Във визитките си те определят работата си като полезна 
и достойна, а себе си като уважавани, честни и способни предприемачи. 
На рекламните изображения те са представяни заобиколени от своите 
добре облечени чираци, като често присъства комин, от който се подава 
главата на момче, а от съседния комин се издигат пламъци, като намек 
за изключителното значение на техния труд. Обещанията са, че работата 
ще се извърши бързо, професионално и с най-голяма грижа и внимание. 
Обичайно е да се спомене известна обществена личност, която редовно 
се възползва от техните услуги. Понякога се съдържат и предупреждения 
за измамници или небрежно работещи коминочистачи. В по-ранните 
визитки в изображенията присъстват прегърбени от носенето на чували 
със сажди момчета, но най-притеснителното е, че обещанието за наличие 
на достатъчно малки момчета за най-тесните димоотводи е доста често 
срещано и в по-късните визитки. Крайният извод е, че в рекламата се 
акцентира върху надеждността и коректността при добре извършената 
работа, а загрижеността за здравето и благосъстоянието на децата не 
представлява никакъв приоритет (Manen, Op. cit., pp. 64 – 67).

Законът от 1788 г. има своите недостатъци и пробойни, според 
Хамонд той е скромен на хартия и неефективен на практика и няма как 
нещата да се случат по друг начин, тъй като децата се катерят по комините 
на самите законодатели (Hammond, Op. cit., p. 177). В Камарата на общините 
той е внесен от Робърт Бъртън и успява да мине при трите четения, но 
аристократите умишлено го осакатяват, като пропускат да уточнят важни 
клаузи. Ограничението е да не се наемат момчета под 8 години, а един и 
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същи господар да не ползва повече от 6 чираци. Всяко момче трябва да 
има изписани името и адреса на господаря си върху шапката. Ограничава 
се и викането по улиците – то не може да става следобед, сутрин преди 
седем часа през зимата и преди пет часа през лятото. Има изисквания за 
хуманно отношение като къпане веднъж седмично, посещаване на църква в 
неделя, забрана за катерене при горяща камина и забрана за използване на 
насилие. Проблемът е, че не се предвижда добър контрол, и затова нещата 
продължават както преди. Лъже се за възрастта на момчетата, наемниците 
на по-малки момчета услужливо ги предлагат на колегите си, вървят 
и рекламите между тях за най-малките „живи четки“ и жестокостта не 
спира. Трафикът продължава, дори са регистрирани случаи, когато самите 
родители лъжат пред магистратите, за да избегнат нуждата от подписване 
на договор (Hammond, Op. cit., p. 182).

Все пак има и положителни пориви за промяна, но по-скоро свързани 
с опитите на състрадателни хора от обществеността, които се опитват да 
направят нещо добро за момчетата. Споменатият вече майстор Дейвид 
Потър е един от примерите за наемник, който се отличава с по-хуманна 
нагласа. В неделя неговите деца ходели на църква и неделно училище, което 
изисквало изкъпване, хигиена и наличие на чисти дрехи. Те били осигурени 
от една мила госпожа. След църква момчетата ядели вкусен обяд с месо. 
Господин Портър давал добър пример, но само някои са се повлияли. Той 
е един от активните участници в Обществото за подпомагане на бедните 
(1797), което през 1800 г. се преименува в Приятелско общество, като за тези 
три години поддържа обществения интерес чрез издаването на „Доклади“, 
свързани с положението и грижите за момчетата. Създава се и Общество 
за защита и обучение на чираци коминочистачи (1800), в което Портър 
също играе значителна роля. Всички тези организации правят опити и 
показват желанието на немалка група хора да се следи прилагането на 
регулациите от 1788 г. (Hammond, Op. cit., p. 184). Не престават и опитите да 
се поправят пропуските на този закон, като 1804 г. е белязана от поредната 
законодателна инициатива, в която основни действащи фигури са Дейвид 
Портър, Уилям Тук и още няколко филантропи, които внасят петиции 
в Парламента. Този път „Обществото“ разчита на лобитата и връзките 
в двете камари, но стратегията се оказва отново безуспешна въпреки 
положителните очаквания (Manen, Op. cit., pp. 222 – 228).

Освен със законови средства и морални послания за защита на 
момчетата, от 1803 г. се действа и в друга посока – решаване на проблема чрез 
технически нововъведения. Уилям Тук става известен с популяризирането 
на новоизобретена машина, чрез която да се почистват комините. През 
1803 г. в Лондон е основано „Общество за отмяна на нуждата от катерещи 
се момчета“, което имало много членове и действа през по-голямата част от 
XIX век. Като част от своята кампания и за да мотивира коминочистачите, 
то предлага награда при закупуване на почистваща машина от майстор 
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коминочистач. Има опити да се забрани старата практика в радиус десет 
мили, отново чрез закон, но той е отхвърлен от лордовете. Полагат се 
неимоверни усилия да се преодолеят предразсъдъците и да се докаже, 
че механичните средства също са добри и не е нужна експлоатацията на 
деца. Правят се експерименти и демонстрации; през 1805 г. известният 
дърводелец Джордж Смарт усъвършенства машината, която вече е наречена 
„Скандископ“. Същото съоръжение през 1828 г. е допълнително подобрено 
от Джоузеф Глас, който е нает да прави демонстрации и успява да осъществи 
множество продажби, благодарение на дружеството в Лондон. Малко след 
създаването на обществото в столицата се появяват такива и в Шефилд, 
в Лийдс, по-късно и в Дерби, Бристол и Ливърпул. Пращат се петиции в 
Парламента за пълна забрана на „катерещи се момчета”, защото опасенията 
са, че дори новите съоръжения да са ефективни, заради икономически 
изгоди има риск нехуманните практики да продължат (Hammond, Op. cit., 
pp. 184 – 185).

За съжаление, невъзпремчивостта и враждебността на наемниците 
към техническите средства и промените са непреодолими. През 
1825 г. група от коминочистачи основават „Комитет на майсторите 
коминочистачи“ в Лондон и Уестминстър. Тяхното организиране е отговор 
на организациите, които се създават в защита на момчетата. Те не приемат 
критиките към техните традиционни практики и ги определят като груби 
и неоснователни. Отхвърлят техническите съоръжения като неразумна 
алтернатива на момчетата, обвиняват филантропите за това, че ангажират 
непрофесионалисти и така понижават цените на услугите. Майсторите се 
представят пред обществото като пропагандатори на по-хуманни условия 
на труд за наетите деца и такива намерения заявяват като причина за 
обединението си, твърдейки, че за подобрението не е нужна регулация 
чрез закони. Настояват за възможни допълнителни методи и средства 
за облекчаване на условията, но без да се изисква контрол от страна на 
държавата. Искреността на намеренията им обаче се опровергава от 
факта, че комитетът се активизира само когато предстоят парламентарни 
обсъждания на закони за забрана на наемането на момчета и никога 
извън тази перспектива. След като опасността премине и проектозаконът 
е отхвърлен, майсторите показват, внезапно и изненадващо, слаба 
заинтересованост по отношение на условията на труд. Характерно е, че се 
занимават с други хуманитарни дейности, за да увеличат своята популярност 
на фона на общественото неодобрение по отношение на техните занимания 
(Manen, Op. cit., pp. 94 – 105).

От първостепенно значение за майсторите коминочистачи в хода 
на техните борби е да докажат, че съоръженията за почистване на комини 
са неефективни и дори опасни. Собствениците на имения услужливо са 
съветвани да не ги използват, защото има висок риск от пожари в сградите, 
срутвания на димоотводите и мръсотия в помещенията. Правят се умишлено 
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неуспешни демонстрации, за да се убедят богатите господари и слугите, 
че се нанасят вреди на имота. Има документиран спор от Камарата на 
общините, в който коминочистач твърди, че от 61 комина с машина би могъл 
да почисти едва 19. Но се намесва собственикът на имение и филантроп 
Джон Белами, който решава лично да проследи процеса и резултатът се 
оказва съвсем различен – почистени са 60 от 61 комина, като останалият 
единствен непочистен комин се нуждаел от леко преустройство, за да може 
да подлежи също на почистване с машина (Hammond, Op. cit., p. 186). Освен 
собствениците на имения, слугите също не харесват машините, заради 
мръсотията, която правят при демонстрациите, а съпругите и домакините 
са притеснени, че се повреждат и мебелите (Phillips, 1950, p. 457).

Обществото като цяло не може да се примири с този болезнен 
социален проблем. Благодарение на медиите и художествената литература 
интересът към съдбата на малките момчета не стихва. В големите градове 
Обществата за защита на момчетата имат много членове от различни 
социални класи, обединени от желанието за промяна. Вниманието на 
хората е привличано към проблема с нехуманното отношение спрямо 
катерещите се момчета най-вече при новини за фатални инциденти. 
Тези случаи обикновено предизвикват тревога сред обществеността и 
присъстват в медийното пространство всяка година по няколко пъти. Има 
описани случаи, при които загивали едновременно две момчета в един и 
същи комин (Turner, Op. cit., p. 37).

И въпреки всичко практиката не е прекратена и историята на 
борбата за защита на момчетата е доста тъжна и отнема много десетилетия, 
докато се увенчае с успех. Героят от 1817, 1818 и 1819 г. е Хенри Грей Бенет, 
радикален депутат, който с подкрепата на Уилям Уилбърфорс внася няколко 
петиции в Парламента. Като цяло, между 1788 г. и 1840 г. в Парламента са 
внесени повече от 380 петиции, отнасящи се до катерещите се момчета. 
Тезата на Бенет е подкрепена от доклади на лекари, свидетелства на 
добронамерени коминочистачи, които са пострадали още като деца, както 
и от съобщения за пет фатални инцидента с момчета за една година. 
Изглежда обаче всички доказателства, аргументи и обществена подкрепа 
не са достатъчно основание за скептично настроените лордове (защото има 
и такива, които подкрепят реформите), които няколко пъти връщат закона 
за преразглеждане, защото имало нужда от повече свидетелства, както и от 
повече комисии, които да докажат категорично, че чистенето на комини е 
толкова опасно занимание за бедните деца.3 

Като цяло в Камарата на лордовете витае недоверие по отношение 
на комисиите, назначавани от Долната камара. В конкретния случай 
съществуващите съмнения се подклаждат от гневните протести 
на коминочистачите, които обвиняват членовете на комисиите и 

2 Manen, Op. cit., p. 199; Hammond, Op. cit., p. 187.
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представителите на Парламента в манипулиране на фактите. Проблемът е, 
че в Камарата на общините Обществото за замяна на момчетата има силно 
лоби сред депутатите и тя е обвинявана в преднамереност (Manen, Op. cit., 
pp. 246 – 247). Така Горната камара назначава свои комисии, пред които 
умишлено и с помощта на коминочистачите се правят добре дирижирани 
и внимателни експерименти с деца, така че никое от тях да не пострада. 
Наемат се фалшиви свидетели, които да твърдят, че проблеми няма 
или те са силно преувеличени. Чиновникът Дейвис разделил комините 
на Лондон на категории, според които от 1000 комина 990 можели да 
се почистят с машина, но не и последните 10, което се използва като 
аргумент, че момчетата са крайно необходими. Голяма част от лордовете 
са обезпокоени, че домовете и именията им щели да изгорят, и законът 
отпада още на ниво комисия. Когато Бенет осъзнава, че не може да се отмени 
законово практиката с експлоатацията на момчетата, се опитва поне да 
наложи смекчаване на условията на труд, като например 10 години да бъде 
минималната възраст, новите комини да се строят така, че да подлежат 
на почистване с технически средства, да не се наемат момичета, да не се 
задължават децата да викат по улиците. Въпреки всичко лордовете отново 
са против (Hammond, Op. cit., pp. 187 – 189).

Няма как да не направи впечатление изключителната изобретател-
ност на майсторите наемници и на лордовете в изнамирането и предоставя-
нето на аргументи против закона в опита да се спънат реформите. Известни 
са и подаваните петиции от загрижени за благото на обществото майстори, 
които се „тревожат” как ще преживяват бедните деца от сиропиталищата без 
този ценен занаят. Един от наемниците, Джон Кук, е загрижен за здравето на 
момчетата, което според твърденията му силно се подобрявало от чистенето 
на комини. Пред комисията той обяснил, че в човешкия организъм живеели 
червеи, които го рушали отвътре, но саждите прочиствали тялото от тях и 
здравословното състояние на децата се подобрявало (Turner, Op. cit., p. 38).

Освен именията, които можело да пострадат при пожар, аргументи и 
от друг характер притесняват лордовете – рискът подобно законодателство 
да повдигне въпроса за използването на малки деца като слуги и за 
своеволното им третиране от господарите, което би създало допълнителни 
неудобства. Интересен е доводът на адмирал Йорк, обвинявайки 
реформаторите, които са загрижени за живота на момчетата, в стремеж 
да позволят неконтролирано умножаване на човешкия род, което можело 
да има неизличими последици за обществото. Граф Лодърдейл, от своя 
страна, обвинява същите радикални депутати в търсене на популярност с 
цел да придадат смисъл на временното си представителство в Парламента. 
Същият категорично заявява, че ще се бори до последния си дъх срещу 
въвеждането на закона (Turner, Op. cit., p. 40).

След серията от неуспешни опити през 1817, 1818 и 1819 г., през 1834 г. 
най-накрая се стига до прокарване на нов закон. Основание да се повдигне 
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въпросът пред Парламента дава все по-разпространената практика да се 
използват технически средства за почистване на комините, естествено 
следствие от което би трябвало да бъде забраната за катерещи се момчета. 
До такава обаче отново не се стига, най-вече защото сред мнозинството 
от лордовете продължава да битува подозрителността към подобни 
съоръжения, които можели да навредят на именията им. Законът ограничава 
наемането на деца под десет години, което обаче както коминочистачите, 
така и собствениците редовно продължават да нарушават. Същият закон все 
пак предвижда някои промени, които щели да окажат известно влияние – 
не може да се наемат деца от сиропиталищата без тяхното лично съгласие, 
дадено под клетва пред свидетелството на магистрат. Тази особеност е 
добре предадена в романа „Приключенията на Оливър Туист“, където се 
разиграва подобна сцена (Turner, Op. cit., p. 42). Друга промяна е правото 
само на уседналите коминочистачи да наемат деца под 14 години, както 
и забраната да се вика по улиците. Вероятно компромисът от страна на 
майсторите този път е продиктуван от усещането, че губят обществена и 
парламентарна подкрепа и залагат на постановката, че трябва да се направи 
разграничение между тези, които полагат грижи за децата, и тези, които са 
безотговорни, като наемат деца от бедстващи родители и ги вкарват насила 
в комините. Освен това искат да изключат от бизнеса пътуващите колеги 
коминочистачи (Manen, Op. cit., p. 270).

Законът от 1840 г. поставя 16 години като долна граница за чиракуване, 
а 21 за катерене. Той уточнява и допълва мерките, свързани с изискването 
на съгласие от страна на децата, подкрепено с клетва пред магистрат, 
за да започнат практика на коминочистачи. Предвидено е след 1842 г. 
децата, които попадат в ограничителната възраст, да могат по собствено 
желание да напуснат професията. Подобни стъпки могат да се тълкуват 
не само в интерес на момчетата, но и да са от полза за майсторите, които 
вече имат оправдание, че децата сами са пожелали заниманието. Това би 
могло да се приеме като положителна оценка за тяхното отношение и за 
в бъдеще разказите за злоупотреби да бъдат определяни като измислени 
или преувеличени (Manen, 2013, p. 102). Друга особеност е, че тежкият и 
неприветлив живот в сиропиталищата, както и обещанията за по-добро 
място можели да подлъжат момчетата да подпишат документите, но после 
горчиво да съжаляват, след като се сблъскат с още по-суровата реалност 
на живота на коминочистачи, какъвто е случаят с историята на Сам Шарп, 
публикувана през 1834 г. (Manen, 2013, p. 108). Остава висящ въпросът 
дали е възможно, след като веднъж са дали съгласието си, да се откажат 
от договора. Нямало законови основания да се откаже разглеждане на 
подобни жалби. Нийлс ван Манен обаче описва документираната история 
на оплакало се пред магистратите момче, което имало видими увреждания 
от работата и не получило обещаното заплащане от майстора (Manen, 2013, 
p. 109).  Един от начините да се заобиколи законът е, когато майсторите 
неофициално и без подписан договор наемат момчета, без да им дават 
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статут на чираци, а пред обществото и властите твърдят, че тяхната работа 
е само да носят чувалите със сажди. Когато обаче, влизайки в домовете, 
се скрият от погледите на наблюдателите, децата са изпращани отново 
да чистят комините. Дори високите глоби, които законът предвижда за 
наемници и собственици, не спират нарушителите (Horn, Op. cit., p. 21).

Като цяло е било много трудно да се убедят магистратите, че е 
извършено нарушение. За да се обвини наемникът майстор, не е достатъчно 
да се види момче, което влиза в дома с четки и инструменти и тялото му е 
изцапано със сажди. Изискването е да се установи на място от наблюдаващ 
чиновник, че детето се подава от комина, което изисква предварителна 
уговорка и организация. А на фона на тези несъответствия статистиката 
продължава да отчита трагичните инциденти – от 1840 г. до 1860 г. са 
регистрирани 23 безспорни случая на задушени или намерени мъртви 
момчета (Gregg, 1982, p. 465).

Ако трябва да се отчетат някакви положителни промени, столицата 
е водеща в това отношение. Там Обществото в защита на момчетата е по-
силно в сравнение с провинцията, а общественото мнение обикновено най-
бдително. През 1842 г. жителите на Лондон са уведомени да си преустроят 
комините чрез няколко статии и съобщения във вестник „Таймс“, но не 
всички собственици били склонни да се съобразят със закона (Phillips, 
1949, p. 47). Според Хамонд след 1840 г. в Лондон заради влиянието на 
общественото мнение и активните магистрати се приключило с децата 
коминочистачи, а комините се преустроили. В Бристол обаче борбата 
продължава (Hammond, 1923, p. 223).

Въпреки затрудненията обществеността не остава безразлична към 
съдбата на малките момчета и някои ентусиасти и филантропи, виждайки 
бездействието на официалните власти, сами се ангажират да следят за 
нарушения. Такъв е случаят с Питър Хол, който се нагърбва с нелеката задача 
и дори обикаля страната с тази цел. Защото ако в Лондон има напредък, то 
в провинцията броят на катерещите се момчета се увеличава. Пречка пред 
желаещите да контролират спазването на правилата била неизчерпаемата 
изобретателност на майсторите: полицаят на гарата на съответното селище 
е предупреждаван да информира, ако забележи, че въпросният наблюдател 
или филантроп слиза от влака. Стига се дотам Питър Хол сам да се досети, 
че е разпознаваем, и се принуждава да наема, от своя страна, човек, който 
да го замести и да извърши вместо него задачата (Gregg, Op. cit., p. 465).

Според Лайънъл Роуз общества от подобни застъпници за момчетата 
се появяват в много от големите центрове като Бирмингам или Северен 
Стафордшир, но в провинцията нещата продължават да са трагични. От 1856 
г. като мярка срещу лошите практики започва да се публикува периодично 
издание – „Застъпник за катерещите се момчета“, където се съобщава за 
всеки инцидент или злоупотреба, за които авторите научат (Rose, 1991, pp. 
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55 – 56). Добър пример дават и две от общо четирите лондонски енории, 
които още от 1810 г. отказват да си сътрудничат с коминочистачите при 
предаването на деца от сиропиталищата за чиракуване. Причината е, че 
са установили как тази практика води до нараняване и осакатяване и как 
същите момчета били принудени да крадат като по-възрастни, тъй като 
не са способни да извършват никаква друга трудова дейност. На практика 
се доказва, че е възможно държавните служители самостоятелно и по своя 
преценка да решат проблема, без да чакат нужните ограничения да бъдат 
санкционирани от закона (Manen, 2013, pp. 103 – 104).

Някои от богатите собственици на имения също проявяват 
съзнание по отношение на съдбата на момчетата и не одобряват подобни 
нехуманни практики. Лорд Едбъри остава изумен, когато си стоял в дома и 
от камината се търкулнало момче директно на пода в средата на гостната. 
Когато поисква обяснение от майстора защо не се използва подходяща 
техника за целта, му е отговорено, че димоотводите на имението му не 
позволяват. Лордът веднага заповядва те да се преустроят така, че да не се 
налага повече да се наемат деца за почистването им (Gregg, Op. cit., p. 465)4. 

Изключително активна и положителна роля в борбата за защита на 
момчетата изиграва лорд Ашли, по-късно познат като граф Шафтсбъри. 
Първоначално той се ангажира с правата на децата от фабриките, но 
впоследствие вниманието му е привлечено от най-подтиснатите, измъчени 
и унижени същества на земята (Turner, Op. cit., p. 44). Лорд Ашли прегръща 
много сериозно ролята си на защитник на малките коминочистачи, като 
лично се захваща да наблюдава тяхната работа. Той често влиза в спор 
с майсторите, разкрива пред обществото истинските им намерения, 
отделя лични средства в борбата, оповестява негативните прогнози за 
продължителността на живот на децата и как биха могли да се отърват от 
смъртта. Но освен в близката околност, лордът се стреми да помогне за 
решаването на проблема в цялата страна, което става възможно след като 
се сдобива с титлата „ърл“ и с място в Камарата на лордовете. През 1851 г. 
описва случай със задушено момче, чийто господар отсъствал от мястото 
на инцидента и не понесъл отговорност. Лордът настойчиво организира 
законодателни инициативи, като внася предложения за актове през 1851, 
1852 и 1853 г. в името на 4-те хиляди прокълнати деца в този „отвратителен 
бизнес“, както често пише в дневника си (Phillips, 1949, p. 48). Под негово 
влияние през 1853 г. се основава Общество на катерещите момчета с членове 
от Парламента. Лорд Шафтсбъри става председател, а епископ Съмнър – 
президент на Обществото. Основната цел на организацията е да се следи 
за злоупотреби, за които дори често няма наказани (Hammond, 1923, p. 222).

4 Историята на това момче има добро продължение – макар да е споделяло тежкия живот на 
дете коминочистач и да е минало през всички жестоки изпитания, то успява впоследствие да 
просперира. След години служба събира малко средства и купува техника за почистване на 
комини, основава своя фирма, оженва се и става уважаван методист.
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Масовото нарушаване на закона от 1840 г. принуждава лорда да 
постави неколкократно въпроса пред Парламента. Тъжната равносметка 
от този печален опит обаче Шафтсбъри отразява в своя дневник, където 
пише, че лордовете отново не са показали никакво съчувствие към 
най-прокълнатите деца на земята (Hammond, 1923, p. 228). Въпреки че 
почистването чрез съоръжения става все по-лесно и достъпно, особено 
след като през 1831 г. те са усъвършенствани от Джоузеф Глас, съпротивата 
срещу реформите продължава. Част от лордовете реагират негативно на 
предложенията на лорд Шафтсбъри и го обвиняват в излишно бързане. 
Отново се пуска в обращение добре познатата и отработена в предишните 
дебати аргументация, целяща да възпрепятства забраната за катерещи се 
момчета. Като се започне от загрижеността за сградите и именията и се 
спомене опасността от разглезване на бедните младежи, както и високите 
хуманни ценности на британско общество, на което не му трябва закон, 
и се стигне до отказа да се признае за вредите върху здравето на децата 
коминочистачи. Назначават се постоянно нови и нови комисии, докато не 
се докаже, че проблем всъщност липсва, и така „излишният и вреден“ закон 
не се приема (Turner, Op. cit., p. 45).

Според изследователя Нийлс Ван Манен има разлика в кампаниите 
на филантропите и реформаторите преди 1840 г., когато фокусът е върху 
опазване на здравето и живота на коминочистачите, и след 1840 г., 
когато борбата вече e да се търси решение на въпроса защо въведените 
закони масово се нарушават и как това може да се избегне (Manen, 2010, 
p. 43). Според Полин Грег постепенно съзрява идеята, че ключът към 
преодоляване на проблемите е в назначаването на достатъчно отговорна 
и влиятелна институция, която да контролира съблюдаването на законите, 
отнасящи се до коминочистачите. Това се отчита и като основен проблем 
при регулациите от 1834 г., 1840 г., 1864 г. – поставят се определена възраст 
като ограничение и определени изисквания към наемниците, но няма 
кой да следи дали тези ограничения се спазват (Gregg, Op. cit., p. 466)5. 
Макар че законът от 1864 г. поставя здравните власти като упълномощена 
институция, те не разполагат с необходимата юридическа сила да водят 
разследване и да наказват нарушителите.

Ако след 1840 г. има известен спад, според доклада от 1862 г. се 
забелязва тревожно увеличаване на катерещите се момчета, а варварските 
практики не спират. Деца са крадени, отвличани и продавани и колкото 
по-малки са на ръст, толкова по-висока става тяхната цена. А когато по-
късно порастват твърде големи, за да се поберат в тесните комини, се 
оказват неподходящи за работата и се приобщават към представителите 
на най-бедните, най-недолюбваните и най-неграмотни обществени 
слоеве. Комисията от 1863 г. докладва за жестоко отношение – дълъг 

5 Законът от 1864 г. поставя като минимална възраст за наемане на момчета 16 години.
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работен ден, разранени лакти и колене така сякаш „са изтръгнати 
капачките“, грубо третиране на раните, лоша хигиена (къпане от година на 
година), спане върху саждите. Всичките злини, заради които са въведени 
предните закони, продължават да се ширят, и то в най-грозната си форма. 
Крайното заключение на комисията е, че всички актове на Парламента са 
систематично нарушавани, и то почти винаги с абсолютна безнаказаност. 
Прави впечатление, че за катерещите се момчета обществеността не говори 
достатъчно силно, освен в случаите, когато някое момче е избягало от 
майстора си и после е заловено и затворено, защото е нарушило договора 
(Gregg, Op. cit., pp. 137 – 138).

Споменатият по-горе филантроп Питър Хол от Стокпорт, който 
е активист от Асоциацията на Северен Стафордшиър и Бирмингам за 
предотвратяване на наемане на катерещи се момчета, през 1862 г. изтъква 
ниското им ниво на грамотност. Чарлз Кингсли с романа „Водните бебета“ 
от 1863 г. изглежда е бил доста добре запознат: героят му не се къпе, не може 
да чете, не е чувал за Бог, половината време се смее, половината плаче.6 
Назначената по това време комисия, която разглежда случаите с наемането 
на деца, отбелязва четири важни аспекта, които стават повод да се нарушава 
законът от 1840 г. – апатията и предразсъдъците от страна на собствениците 
на имоти, нуждата от машини, за да стане ефективен законът, неохотата 
на магистратите да обвиняват нарушителите и несъвършенствата на самия 
закон (Bennett, 1991, pp. 54 – 55).

Разказите на свидетели пред комисията от 1862 г. хвърлят 
сянка върху етичното отношение на „най-моралните“ хора на земята – 
англичаните. Едно от обясненията за влошаване на положението е, че 
се появяват ново поколение майстори, които никога не са се катерели 
като деца и затова са най-жестоки. Като друга причина се изтъква и 
непрестанното търсене, на което майсторите отговарят със съответното 
предлагане. В Нотингам, където комините традиционно са тесни, се търсят 
постоянно момчета. В Бъкингам услугите им са използвани от търговци, 
благородници, магистрати, дори депутат. След 1853 г. в Лондон, където 
практиката по принцип е изчезнала, постепенно се наблюдава нейното 
завръщане, дори има задушено момче. Прилагането на закона зависи от 
съвестните граждани, които се обединяват в общества или докладват 
за нарушения на съседите си, като дори са готови да похарчат пари за 
целта или да поемат някои рискове. Например Уилям Ууд от Броудън, 
благодарение на чиито усилия броят на катерещите се момчета е силно 
намален, е наказан от майсторите затова, че искал да ползва машина, като 
му запушват тайно комина (Hammond, 1923, pp. 228 – 231).

Не спират и съобщенията за фатални инциденти – през 1862 г. момче 
на седем години било принудено да чисти комин при горяща камина и 

6 https://www.gutenberg.org/ebooks/1018
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починало, като наказанието за господаря му била само глоба от 7 паунда. 
Момче от Ист Енд, Лондон, загинало, като се заклещило в комин през 1861 
г. Патолог от Нотингам също съобщил за момче, загинало при почистване 
на комин към горяща камина, на която дори е трябвало да стъпи, за да се 
качи. При друг случай господарят запалил снопче слама, защото си мислел, 
че момчето не излиза, тъй като е заспало, но се оказало умряло (Gregg, Op. 
cit., p. 466).

Голямата надежда на нещастните деца обаче продължава да 
е неуморният защитник лорд Шафтсбъри. Законът за регулиране на 
коминочистачите от 1864 г. е плод именно на неговите усилия, но докладът 
на Комисията за заетостта на децата от 1866 г. дава да се разбере, че отново 
е белязан от провал. Въпреки че предвижда наказание от десет паунда за 
нарушителите, които използват деца за почистване на комини, сведенията 
показват, че практиките продължават (Gregg, Op. cit., p. 466).

Благодарение на категоричните доклади на комисията, на повише-ния 
обществен интерес и на пресата законът минава през Камарата на общините 
без дискусии. Въпреки това Шафтсбъри споделя в дневника си тревогата, 
че той нямало да реши проблемите (Hammond, 1923, p. 232). Магистратите 
не били склонни да променят практиките си само защото е опреснен стар 
закон (от 1840 г.). Пред комисията от 1866 г. Питър Хол докладва, че има 12 
случая, при които майсторът не е платил глоба (Hammond, Op. cit., pp. 233 – 
234). Той споделя и тревогата си, че в повечето градове броят на момчетата 
нараства. В Бирмингам, въпреки борбите, още има 25 момчета между 5 и 
10 години. Но има и положителни примери, които можели да послужат за 
бъдещи реформи: в Глазгоу и Единбург общината изисква лицензи и има 
строг контрол (Benett, 1991, p. 56). Изводът е, че законът от 1864 г. е ефективен 
там, където се взема насериозно от общността, и е безсмислен там, където 
цари безразличие в обществото и липсва желание от страна на полицията 
да се намеси. Питър Хол предлага да се изискват лицензи и официално 
полицията да бъде отговорна за контрол над злоупотребите. Неговите 
предложения са включени в акта от 1875 г. (Benett, Op. cit., p. 56).

По повод на поредната детска смърт от 1872 г.7 лорд Шафтсбъри с 
горчивина отново отбелязва в дневника си, че годините на деспотизъм 
и жестокост не са свършили. За да предизвика отново общественото 
внимание, графът публикува статии за безсрамното погазване на закона 
дори от държавните институции. На 20 март 1873 г. Шафтсбъри поставя 
за разглеждане закона (Hammond, 1923, p. 234). Две години по-късно 
дългогодишната кампания на лорда се увенчава с успех. Той произнася 
прочувствена реч пред Камарата на лордовете. От тяхна страна този път 

7 Gregg, 1982, p. 466. Във вестник „Таймс“ се съобщава за загинало седемгодишно момче 
(Кристофър Друмонд) в комин само 15 минути след като е влязло да го чисти, а господарят 
бил наказан да положи 6 месеца тежък труд.
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няма опозиция, нито дискусии в Долната камара. Законът от 1875 г. се 
смята от много автори като тържествен завършек на дългите борби за 
справедливост.8 Реално той повтаря забраната за използване на деца, но 
новото се състои в упълномощаването на полицията като контролиращ 
орган за дейността на коминочистачите. Тя единствено има право да издава 
лицензи за тази дейност, като обновяването им е предвидено да става всяка 
година. Лицензите могат да се отнемат и за нарушения спрямо предишните 
закони от 1840 г. и 1864 г. Задължение на полицията е да контролира 
спазването на правилата (Gregg, Op. cit., pp. 466 – 467). Комините вече 
повсеместно се чистели с механични средства, като безспорен фаворит 
сред тях е машината на Джоузеф Глас (Phillips, 1950, p. 462).

В своя дневник Шафтсбъри пише, че 120 години са се изтърколили 
от времето, когато добрият Джонас Хануей изложил на показ пред 
обществеността бруталната неправда. Тази практика съществувала в 
цяла Англия и Ирландия при цялото знание и съгласие на всички класи. 
Според лорда още Хануей е искал да има лицензи, но предложението му 
било отхвърлено. Споделил също радостта си от аплодирането в Камарата, 
благодарил на Бог, че му е помогнал да прочисти страната от злото, 
както и на вестник „Таймс“ за подкрепата – пожелал на медията да бъде 
благословена (Hammond, 1923, p. 236).

Има автори, които твърдят, че въпреки големите промени, до 
края на XIX век все пак се срещат деца коминочистачи. Старите сгради 
продължават да съществуват и комините им се нуждаят от почистване от 
катерещи се момчета. Мнението е подкрепено от сведение, публикувано 
във вестник от 1942 г., според което отново се е наложило да се обновят 
законите за забрана за използване на деца и за строеж на комини, които не 
можели да се почистват с механични съоръжения.9 В случая изглежда става 
въпрос за изключение и нарушаване на закона, а не за масова практика.

Това, което смущава в историята на катерещите се момчета, са 
консерватизмът и неспособността на британското общество да се справи с 
този социален проблем в толкова дълъг период. Много автори се опитват да 
анализират причините за забавянето на адекватния законодателен отговор, 
и то при една сравнително добре работеща политическа система през XIX 
век. Трябва да се вземат под внимание духът на епохата и концепцията за 
децата, която търпи някои промени в модерната епоха. Съвременниците от 
XVIII и началото на XIX век не се смущават от детския труд и не са толкова 
склонни да съчувстват на децата на бедните (Manen, 2010, p. 21). Ван Манен 
не приема цитираната от него позиция на Джордж Филипс, че кампанията 
за защита на момчетата отразява сблъсъка между две ясно обособени 
фракции – на реакционната привилегирована класа, която се опитва да 

8 Chimney Sweepers Bill (No 71), Volume 224, 11 May 1875.
9 https://www.geriwalton.com/climbing-boys/
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запази стария ред, и на либералната социално ангажирана група, която 
се бори за промяна. Вместо това изследователят, въз основа на анализ на 
членовете на Обществото за защита на момчетата, изтъква, че движението 
има своите симпатизанти от двете камари, както и от двете партии, виги 
и тори, включително лордове и епископи (Manen, Op. cit., pp. 106 – 107). 
Според него забавянето на реакцията на законодателите, в това число и 
неуспешните опити от 1817, 1818, 1819 и 1824 г., са резултат от особеностите 
на политическата система и законотворческата дейност. Причините трябва 
да се търсят в спецификите на законодателните процедури, динамиката 
на позициите на членовете на Парламента, твърде емоционалния подход, 
противоречивите свидетелства, взаимодействието между парламентарните 
и извънпарламентарните сили, лобирането, отношението на магистратите 
и недостатъчно отработената в по-ранните кампании риторика относно 
здравните аспекти на използването на деца в комините (Manen, Op. cit., pp. 
272 – 276).

Според Хамонд съпротивата донякъде се дължи на особения 
манталитет на англичанина от XIX век, който обичал дома си и не харесвал 
някой да му се бърка в домашните проблеми, т.е. в личните дела; той следвал 
принципа: моят дом е моята крепост. Лордовете били особени защитници 
на домашното уединение, което свързват с т.нар. „право на собствеността“ 
(Hammond, 1923, p. 217). Всички тези мнения и аргументи на изследователите 
имат своята тежест, но, според мен, основна отговорност за експлоатацията 
трябва да се търси сред собствениците на имения, основната част от които 
са лордове и членове на Горната камара. Те са най-активните противници, 
макар и да има някои изключения, на аболиционистките кампании, защото 
са засягани личните им материални интереси. Това се доказва с голяма 
част от действията им – назначаване на нови комисии, подценяване на 
проблема, забавяне на законите и отрицателен вот. Друго доказателство 
е фактът, че детският труд е законово ограничен по-рано във фабриките и 
мините, отколкото в комините на именията, защото първите са собственост 
принципно на буржоазията, а вторите – обикновено на лордовете. 
Реакционната позиция на лордовете се съчетава и с традиционното им 
отношение на безразличие към съдбата на децата на бедните родители, 
като тяхното незавидно положение се обяснява с естествената йерархия 
на обществото. Разбира се, не бива да се забравя, че самите майстори 
наемници имат пряка отговорност за съдбата на катерещите се момчета. 
Изглежда, че в английското общество тези майстори, заедно с голяма част 
от лордовете, образуват по-силно и влиятелно лоби, което дълго време не 
е преборено от инициаторите на реформите. Не бива да се пренебрегва и 
безотговорното отношение на представителите на други обществени групи 
– магистратите, икономите и собствениците на сгради. Прави впечатление, 
че стига да липсва нужният контрол, законите могат масово да се нарушават, 
противно на очакванията за дълбокото преклонение на англичаните пред 
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закона. Обществото не е достатъчно зряло, поне до втората половина на 
XIX век, за да защити децата си, и допуска съществуването на няколко 
поколения малки страдалци. Тази духовна зрялост се постига паралелно с 
либералните промени в политическата система на страната и възпитаването 
в гражданско съзнание на нейните поданици. 
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Abstract: The paper discusses the problem of consumerism in the Mayhew brothers’ Living 
for Appearances and The Greatest Plague of Life: Or, The Adventures of a Lady in Search 
of a Good Servant. The two novels offer a satirical comment on the emergence, in the mid-
19th century, of a distinctive commodity and consumer culture in England – a development 
intimately related to the growth and the new visibility of the middle classes. The paper 
places the novels within their appropriate cultural-historical context and discusses the 
ways in which they address contemporary anxieties about the new consumerism. Most 
importantly, it focuses on the nexus between consumption and social aspiration; on 
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on the specularization of the self; and, with respect to The Greatest Plague of Life, on the 
problem of the specifically female gender of consumerism. 
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In the second half of the 19th century, a newly dense material culture 
emerged in England that also became “a dominant cultural force” (Miller, 
A. 1995, p. 13). The process took place within the broad context of “a global 
industrial economy” in which the commodity assumed a new “world-historical 
role” (Richards, 1990, p. 1). A range of social, economic, and political factors 
interacted to create England’s new material culture: industrial production and a 
more efficient organization of supply and distribution; the repeal of key laws and 
key taxes and duties, which served to liberate the market; imperial expansion; 
urbanization (Lysack, 2008, p. 6; Miller, A. 1995, pp. 7-8; Graham, 2008, pp. 
2-3). The growing middle classes had a crucial role to play in the process – their 
“unprecedented access to expendable income” (Lysack, 2008, p. 6) enabled them 
to establish a new business that consisted, put simply, in the “getting of things” 
(Richards, 1990, p. 2). Possessions enabled them to assert and sustain their 
identity in a society in which class distinctions and boundaries were becoming 
increasingly tenuous (Cohen, 2006, p. xi). The pursuit of commodities thus 
became an essential aspect of “middle-class self-fashioning” (Cohen, 2006, 
p. xv), and it resulted in what Veblen (2007) describes as an “elaborate and 
cumbrous” “apparatus of living” (p. 47). 

1 Assist. Prof. Maria Dimitrova, PhD, teaches at the Department of English and American Studies, 
Sofia University “St. Kliment Ohridski.” Her academic interests include Victorian literature and 
culture, 20th-century English poetry, stylistics, poetics, and studies of the paratext. Email: maria.
dimitrova@fcml.uni-sofia.bg 
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The “middle-class vision of restricted equality,” on which the business 
of getting things was premised, received spectacular impetus from the Great 
Exhibition of 1851. The Exhibition created “a phenomenology and a psychology for 
a new kind of being, the consumer, and a new strain of ideology, consumerism.” 
It instituted “a way of seeing things that marked indelibly the cultural and 
commercial life of Victorian England” and “prescribed the rituals by which 
consumers venerated the commodity for the rest of the century” (Richards, 1990, 
pp. 4, 17-18). It provided fresh stimulus for developments that were already under 
way in the culture and organization of shopping,2 resulting in a fully “embodied 
and visual [...] shopping experience” (to borrow a phrase from Lysack, 2008, p. 6). 

The home, too, was undergoing a crucial change. Various factors worked 
together towards the transformation of 19th-century middle-class households into 
“consumption units,” in which the only form of production was “the ‘production’ 
of social ritual” (Davidoff, 1974, pp. 411, 416). Victorian homes were marked by 
a “taste for luxury, ostentation, and outward show” (Richards, 1990, p. 21), fed 
by the cornucopia of mass production.3 Indeed, as former luxuries came to be 
seen as necessities (Cohen, 2006, p. 36), the middle classes depended on rapidly 
proliferating new forms of luxury consumption in order to assert their status. This 
resulted in what cultural historians have described as the over-furnished look of 
the Victorian home – especially the late-Victorian home – in contrast to the sparer 
house interiors of the early 19th century.4 Every possible surface in the Victorian 
home was utilized for the strategic display of status symbols and the evidence of 
sophisticated taste (Graham, 2008, p. 77). The house, Victorians believed, made 
the man. 

The new culture of consumerism provoked a host of social, economic, and 
moral anxieties. Most fundamentally, its materialism was hard to reconcile with 
the dominant religious values of the time; while the new forms of shopping gave 
rise to new varieties of crime and new types of criminals.5 There was also a general 
concern about the power of desire and the pervasiveness of commodification 
– about “the management of the appetites that circle around the display and 
consumption of goods,” and the reduction of the social and moral universe to 
“a warehouse of goods and commodities, a display window in which people, 
their actions, and their convictions were exhibited for the economic appetites 

2 Graham (2008) discusses the “shopping revolution” that took place in the 1830s as prices began 
to be marked and goods began to be displayed on open counters and shelves; shop windows, too, 
grew larger and more enticing (pp. 6, 28). Andrew Miller (1995) offers a detailed account both of the 
new shopping experience and of the new technologies that made it possible (pp. 1-6; see also p. 51). 
3 Cohen (2006) cites, for instance, a potter that created over a thousand new designs in 1848 alone; 
a furniture warehouse that offered nearly 300 types of sideboards; and a major furniture-maker that 
produced 7,000 different types of bedsteads (pp. 36, 39).
4 See, for instance, Cohen (2006), p. 34, and Graham (2008), pp. 76-77.
5 On the conflict between materialism and spirituality, see Cohen (2008), pp. ix-xvii, passim, and 
especially pp. 1-31. On 19th-century retail crime and fraud, and women’s particular involvement in 
them, see Whitlock (2016).
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of others” (Miller, A. 1995, pp. 10, 6). The Great Exhibition provoked, too, a wide 
debate on taste, in which the latter was often given a moral value – a tastefully 
made object was also believed to have a superior “moral tone,” while an object 
made in poor taste was seen as the sign of “moral turpitude” (Cohen, 2006, pp. 
18-19). In addition, the new material culture and especially fashion were linked 
to a new selfishness, as well as to unseemly social competition and deceit. 
Contemporary commentators condemned, for instance, the woman who would 

rather run in debt for a bonnet, than wear her old one a year behind the mode[,] give 
a ball and stint the family dinner a month after[,] take a large house, and furnish 
handsome reception-rooms, while her household huddle together anyhow in untidy 
attic bed-chambers (Craik, 1859, pp. 231-32; italics in the original). 

These and other related anxieties found expression in literary discourse as 
well. Thackeray’s Vanity Fair is a particularly graphic exploration of the processes 
of commodification (Miller, A. 1995, p. 6); and Dickens’s Our Mutual Friend 
critiques the reification of life and the relation between the adulteration of goods 
and the adulteration of social identities (Gurney, 2015). Indeed, Gurney suggests, 
adulteration in Our Mutual Friend emerges as “a typical characteristic of modern 
life, not simply as an anomaly of the market place but a persistent, structural 
feature” (p. 234). Alongside such well known works by major Victorian novelists, 
two much less familiar novels deserve our attention – Henry and Augustus 
Mayhew’s The Greatest Plague of Life: Or, The Adventures of a Lady in Search of 
a Good Servant, first published in 1847, and Living for Appearances, serialized 
in the Illustrated London News in 1849-50 and published in book form in 1855.6 

Unlike Thackeray or Dickens, whose work has been extensively studied, the 
Mayhew brothers’ fiction remains virtually unexplored: there are, to the best of my 
knowledge, no full-length studies or even individual articles dealing specifically 
with their novels.7 Yet The Greatest Plague of Life and Living for Appearances mark 
the same pivotal mid-century moment when the new material culture in England 
first took shape. Like the work of Thackeray or Dickens, these novels describe 
the pageant of commodities and probe into the relations between commodity 
and social identity. They are concerned with conspicuous consumption and 
social adulteration, with the problem of things done – of entire lives lived – for 
“the look of the thing” (The Greatest Plague of Life, 1864, pp. 210, 260; Living for 
Appearances, 1855, p. 12). To consider the issue of consumerism, commodification, 
and social aspiration in these two novels, as this paper proposes to do, is to add 
an important facet to the study of the literary representation of the new material 

6 On the publication of Living for Appearances, see Humpherys (1977), p. 228. Humpherys also cites 
an 1850 American edition bearing the title The Fear of the World; Or, Living for Appearances; in 
personal correspondence, she has suggested this was probably a pirated edition.  
7 Brief commentaries are mostly to be found in general discussions of Victorian literature and culture 
– for instance, Fernandez (2010) comments on The Greatest Plague of Life within a discussion of 
servant literacy (see pp. 11-12); and Chamberlain (2014) considers the novel within a discussion 
of the representation of servants’ bodies (see pp. 298-301). Roddy et al. (2014) also remark on the 
paucity of scholarly attention to the Mayhews’ novels (p. 487).
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culture that emerged in England in the second half of the 19th century. Within 
this discussion, occasional brief parallels will be drawn with those of Dickens’s 
novels which are most crucially concerned with the problem of consumerism, and 
thus provide convenient reference points. But the paper’s aim is, above all, to give 
critical visibility to two largely unfamiliar works of Victorian literature, which also 
function as important documents of culture.8

Living for Appearances tackles a number of the problems arising from 
the new commodity culture head-on. Subtitled A Tale, the novel is, indeed, a 
cautionary tale and a fable for the times. It tells the story of the Nichollses, a 
“would-be rich” (p. 143) London couple who, despite their slim and precarious 
finances, aspire to cultivate a lavish lifestyle that would give them entry into 
more exalted circles. Mr Nicholls is a barrister who only makes £100 a year and 
vitally depends on an annual allowance of £500 from his father in Newcastle; Mrs 
Nicholls is the daughter of a farmer who died in debt. The story of their social 
aspirations is the story of a headlong fall. With each new trophy they acquire 
– diamonds for Mrs Nicholls, an opera box, a carriage, a larger house in a more 
fashionable area – they are progressively reduced to asking for an advance on the 
quarterly instalment from Mr Nicholls’s father, for a loan from Reuben Marsh, 
Mrs Nicholls’s farmer brother (whom they otherwise shun), and for an acceptance 
from a shady friend. They resort to Jewish money-lenders and the pawnshop; they 
briefly leave London in order to flee from creditors; near the end, Mr Nicholls 
even forges Reuben’s signature in order to provide a guarantor for his debts. After 
Mr Nicholls’s father dies, depriving Nicholls of his allowance and leaving him 
nothing in his will, the downward spiral stops just short of debtor’s prison, with 
Nicholls held captive at a sordid sponging-house. 

The novel’s message about “reckless gilded misery” (p. 147) is bald and stark 
– from the derogatory connotations of the title and a frontispiece proleptically 
showing Mr Nicholls in the sponging-house; through Reuben’s warning, in the 
opening chapter, that he sees “ruin written in gilt letters” in the Nichollses’ house 
(p. 16); through the sharp juxtaposition, too, of the idle, affected Nichollses and 
the hard-working, honest Marshes; right up to the abrupt fairy-tale ending, in 
which the Nichollses’ pride is humbled – they end up living in the country along 
with the Marshes, mending their own clothes and growing their own food, with 
the world of fashionable London society irrevocably lost. And though the authors 
stop short of giving the protagonists a tell-tale name such as Dickens gave his 
Veneerings, the commonplace “Nichollses” was presumably meant to suggest a 
very common type.9 

8 The length of this paper does not permit a discussion of another novel, written by Henry Mayhew 
alone – 1851: Or, The Adventures of Mr. and Mrs. Sandboys and Family, Who Came Up to London to 
‘Enjoy Themselves,’ and to See the Great Exhibition (1851). This merits a separate study.
9 In fact, the novel also lends itself to an autobiographical reading: as Roddy et al. (2014) point 
out, many of the Mayhews’ mid-century novels “seem to correspond to the financial difficulties” 
surrounding Henry Mayhew’s own bankruptcy (p. 487).
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Given Mr Nicholls’s modest earnings and Mrs Nicholls’s modest 
background, what do they base their hopes of elevation on? Their only claims 
to distinction are Mr Nicholls’s father’s knighthood and Mrs Nicholls’s beautiful 
rounded shoulders. The couple’s entire social career consists in inflating those 
two status symbols and converting them into social currency that can buy them 
the right to mingle with the titled; while each of their material purchases – from 
the daily groceries to the horse and carriage – is made on credit. The reason why 
they can get the diamonds for Mrs Nicholls on credit is that Mr Nicholls’s father, 
Sir Giles, has dealt with the jeweller for years. The knighthood, however, is in fact 
the result of a “lucky accident” (p. 4) – a form of social adulteration and inflation 
also satirized by Dickens: in Our Mutual Friend, self-satisfied Lady Tippins is 
the “relict of the late Sir Thomas Tippins, knighted in mistake for somebody 
else” (1865, p. 90). Even more importantly, the impact of Sir Giles’s title in the 
circles towards which the Nichollses aspire is actually limited: on one occasion, 
Lady Verulam asks Nicholls whether he is related to “that amiable man, Sir Giles 
Nicholls,” whom she met during a trip to the North (p. 36), and that is all. (The 
association with the industrial North, too, hardly enhances the title’s value as 
symbolic capital.) Mr Nicholls therefore concentrates on making the most of Mrs 
Nicholls’s shoulders, both displaying them in their own right and using them for 
a further display of affluence in the form of jewellery. In his consistent effort to 
capitalize on her looks, he thus transforms her into the perfect trophy wife.10 

It is those shoulders and their visibility that the couple use to measure 
the degree of their social success. Threatened with insolvency, Nicholls dreads 
to think that his wife’s shoulders may have to end up in the country, “unseen 
and unappreciated” (p. 150); buoyed by fresh hope, he rejoices that the shoulders 
will not, after all, have to be “thrown away upon vulgar people: they might still 
be the admiration of people of ton” (p. 151; italics in the original). And when the 
couple are eventually reduced to provincial life, Mrs Nicholls wistfully reminisces 
about “how much her shoulders had been admired by the élite of London” (p. 
185; italics in the original). Conversely, the zenith of their social career is marked 
by the dazzling exposure of Mrs Nicholls’s charms shown to their best advantage 
by black velvet and new jewellery. On one occasion, Mrs Nicholls’s body makes 
such a perfect site for the display of the diamonds that, as her husband remarks 
complacently, “he saw an old dowager with her eyes fixed upon them for a quarter 
of an hour” (p. 34). 

Throughout the novel, social triumph for the couple consists in being 
looked at by those they look up to: they systematically construct and offer 
themselves as objects for visual consumption. The reason they find their opera 
box a success is that the lights make Mrs Nicholls’s diamonds even more dazzling 
and she proves a magnet for the audience’s lorgnettes. Nicholls himself becomes 

10 She is, of course, one in an array of trophy wives in Victorian fiction. Unlike Dickens’s Edith 
Dombey, for instance, Mrs Nicholls is a comic creation, but also one that demonstrates starkly the 
extent to which the wives of the moneyed could be relegated to the realm of the specular. 
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a similar magnet on one memorable occasion on which Lord Cressey “walk[s] 
home with him all down Bond-street, and everyone ke[eps] looking at them” (p. 
116). The couple concentrate all their energy on enhancing the exhibition value 
– to use Benjamin’s term (1969, p. 225) – of their possessions. Thus, for instance, 
they decide to move to a house near Hyde Park in order to allow for the maximum 
impact of their lifestyle: just as Mrs Nicholls’s shoulders would be wasted on the 
provinces, the couple’s newly acquired horse and carriage would be wasted on 
the humbler St. John’s Wood. Likewise, the reason they particularly treasure the 
invitation to the wedding of Lady Verulam’s daughter is that the newspapers will 
print a list of all present at the event. 

In its most basic form, the construction of social cynosure in the novel 
consists in the static display of material objects – the more numerous and the 
brighter they are, the better. Sir Giles’s house, for instance, flaunts the family coat-
of-arms painted over the door in “glaring blue, red, and yellow”; inside “all [is] tinsel 
and glitter” – the “heterogeneous mass of riches heaped up” even in smaller rooms 
“make[s] the eye ache with the daubs of red and yellow and gold that besmear[...] 
the furniture on all sides” (p. 168). This is a particularly stark illustration of the 
Victorian tendency, discussed earlier, to crowd and clutter domestic space with 
symbols of breeding and status. The description may be a little overblown; but it 
serves the novel’s satiric and didactic purposes perfectly, and suggests the degree 
to which even the supposedly private space of the home could be transformed 
into an overwhelmingly public area for the public performance of status. The 
Englishman’s home may be his castle, but it certainly is his Great Exhibition. 

The party designed to quash the rumours of the Nichollses’ insolvency 
involves a similar display, in which even the food is intended primarily as a spectacle. 
The proof of the novelty confectionery is in the gazing: the Nichollses know their 
party is a success when they see the elephant cake “look[ing] magnificent” and 
the sugar birdcages draw “loud and continued admiration” (p. 153). The display is, 
of course, spurious: virtually every item at the party has either been acquired on 
credit, including the dining-room table that provides the central exhibition area, 
or – like the plate, the epergnes, and the candelabra on the table – simply hired. 
Even more thoroughly than the description of Sir Giles’s house, the description 
of the party exposes not simply dubious taste and dubious breeding, but the 
fraudulent practices of social imitation and adulteration – the construction of 
counterfeit social selves. 

Imitation and adulteration are, indeed, the Nichollses’ chief modus 
operandi as they manufacture themselves as a spectacle for others’ consumption. 
At its most general, their ambition is to create the impression of an income 
several times their actual income. They also strive to create an impression of 
provenance where there is none. Thus, they justify the old-fashioned setting 
of Mrs Nicholls’s diamonds by explaining that the diamonds are an old family 
heirloom (Mrs Nicholls, we remember, is of farming stock). Likewise, the 
four “respectable” green-grocers that the couple hire as footmen for the grand 
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party are meant to look as if they have been with them from “[their] infancy” 
(p. 149).11 The practice of imitation and adulteration extends to virtually all the 
Nichollses’ social interactions. On one occasion, for instance, Mrs Nicholls 
goes to the opera wearing not only her usual finery but also an added plume 
which suggests that, like other members of the audience, she has arrived at the 
opera straight from a reception at the Queen’s drawing room. And if Sir Giles’s 
title is adventitious, at least some of Mrs Nicholls’s charms are artificial: her 
famous ringlets are a result of the fact that she spends most of her life in curl-
papers. 

The social cynosure which the Nichollses so carefully construct is, due 
to its spuriousness, necessarily haunted by the threat of its dark reverse: staging 
their grand exhibitions of status, they are perpetually on the brink of making 
an exhibition of themselves. The most dramatic transformation of the site of 
their triumph into the site of their humiliation happens at the very party that 
is meant to boost their floundering reputation. Shortly after the success of the 
magnificent confectionery, Nicholls causes a reckless row with the unsavoury Mr 
Isaacs, who has come to serve him with a writ, producing the most entertaining 
spectacle for the most receptive audience the couple have ever attained in 
the circles they aspire to. The debacle marks the end of their social career. 
The Nichollses provide similar entertainment for humbler audiences as well. 
Though they consider their neighbours in St. John’s Wood unworthy of their 
full pomp and ceremony, they treat them to a spectacle of another kind. As 
the neighbourhood’s tradesmen are alerted that the couple are about to move, 
and despair of receiving their long-overdue payment, they lay a concerted siege 
to the Nichollses’ house. The “free exhibition” is a delight to the entire street, 
with the butterman’s passionate ranting inspiring “the select audience on the 
reserved steps” to encourage even greater abuse (pp. 124-25).

 The line between public triumph and public disgrace can be precariously 
thin, the novel suggests. This point is made most strikingly through the 
preparations for the party that will signal the couple’s social demise. On the 
night before the party, immediately after the house has been through an auction, 
Mrs Nicholls’s major concern is that all traces of that humiliating display should 
be removed – the disarranged furniture must be restored to its proper place, 
and everything must be thoroughly cleaned “lest ‘Lot 20’ should be left on the 
back of a chair or in the corner of a glass, and be detected by the company on 
the following evening” (p. 152). Mrs Nicholls as stage manager, then, works 
desperately against the auctioneer as stage manager; in the end, the latter will 
prove the more powerful of the two, staging the definitive performance of public 
disgrace that will end all performances of status. 

11 The use of servants as accessories falsely attesting to one’s long-standing eminence is also ridiculed 
in Dombey and Son. The ever ambitious Mrs Skewton adds glamour to Edith and Dombey’s wedding 
by hiring not only two “very tall young men in livery,” but also a “silver-headed butler” who looks like 
“an ancient family retainer” (Dickens, 1846, p. 300). 
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Mrs Nicholls’s concern about erasing certain signs is an aspect of the 
novel’s broader interest in the use and abuse of social signs, and their reading 
and misreading. The Nichollses’ social failure, the novel suggests, is to a great 
extent the consequence of their inability to read social signs. For all their careful 
manufacture and deployment of signs of status, they are often oblivious to the 
meaning of signs offered by others and helpless to tell an imitation from the 
genuine article. At the ill-fated party, for instance, Mrs Nicholls fails to see what 
the entire party and the reader both see – that Mr Isaacs is a money-lender – and 
presses her husband to introduce her to the “great city capitalist” she imagines him 
to be (p. 154). She is taken in, it is clear, by Isaacs’s frilly shirt and flashy jewellery; 
at the same time, she ignores all other tell-tale signs, including his distinctive 
lisp. (Isaacs is a caricature of the Jewish money-lender as he appeared to the 
Victorian popular imagination.) Likewise, though she instructs her brother in the 
conventional white lies of fashionable etiquette, she fails to see the true meaning 
of Lady Verulam’s amazement that the Nichollses have not received the wedding 
invitation she sent them such a long time ago and of the hasty invitation she then 
issues in person. Despite her claims to sophistication, Mrs Nicholls is, in fact, a 
less skilled reader of signs than her rustic brother, who can tell at a glance that 
the Nichollses could not possibly own all the fancy furniture they have installed 
in their house. Far from deceiving the Verulams of the world, the couple’s inept 
imitations cannot deceive a simple farmer from Farnham. 

The Nichollses’ social and consumer ineptitude can also be seen in their 
susceptibility to bargains. That, along with other weaknesses and vanities, is 
skilfully exploited by both tradesmen and social acquaintances, feeding the 
couple’s circuit of desire. And this circuit is strikingly self-perpetuating, to borrow 
a formulation from Andrew Miller (1995, p. 30). The opera-box, for instance, 
becomes especially attractive after the acquisition of the diamonds, as a splendid 
site for their display; the frequent trips to the opera make it seem imperative that 
the couple own a carriage rather than hire one; and the horse and carriage make 
necessary a larger house with stables in a more fashionable area for the couple’s 
increasingly lavish lifestyle to gain maximum visibility. The Nichollses justify 
their engagement in this circuit through extravagant rationalization: diamonds, 
for example, may seem pricey but, being such a good investment, are really quite 
cheap. When all is said and done, the Nichollses believe that all their “looking-
glasses, and ottomans, and tables, and china ornaments, and what not, are as 
necessary to [them], in [their] station, as [Reuben’s] ploughs, and carts, and 
horses are to him” (p. 20). 

The desire both to consume and to offer oneself as an object of visual 
consumption pervades the most private spaces of the home, and it does so not 
just through the copious display of static objects – as in the clutter of glitter in 
Sir Giles’s house – but also through the fashionable display of emotion. Even 
when alone with her husband in her boudoir, Mrs Nicholls can only express her 
distress about the impending financial catastrophe through a highly contrived 
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and expensive performance, throwing herself back “in a graceful attitude of 
grief,” daintily holding “a handkerchief of the most delicate texture,” “dipp[ing] 
a corner into a scent-bowl [...] on the table beside her,” and “gently, very gently, 
bath[ing] her temples” (p. 150). She carefully constructs herself as an object 
of visual consumption – a compelling spectacle of “fashionable anxiety” – in 
a mise-en-scène just as carefully constructed from a range of luxury objects 
of which she is the primary consumer: the chair and the dressing-table, the 
handkerchief, the scent-bowl, the eau-de-cologne sprinkled on the carpet, the 
“purple satin robe negligée” (p. 148). 

The most private events in the novel, too, are utilized for the purposes of 
the public display of status and are converted into social currency. At the news of 
Sir Giles’s death, not only are the Nichollses unable to conceal their relief that, as 
they think, they will now be saved from ruin, but they also immediately look for 
whatever symbolic capital they may derive from the death. The obituary notice 
in the papers must say that “the bereavement has plunged several distinguished 
families into mourning” (p. 167); the mourning livery for the servants will 
provide fresh evidence of the couple’s prosperity; and the colour of Mrs Nicholls’s 
mourning outfit is carefully chosen to highlight her complexion and so enhance 
her value as spectacle. 

Living for Appearances can, then, be seen to reflect a whole host of 
economic and moral anxieties provoked by the new consumerism. In the first 
place, it is concerned with such practices as the abuse of credit, the use of false 
credit and false names, and the accumulation of debt; with usury and bankruptcy. 
These are as central to the novel as they are to Our Mutual Friend, for instance, 
where the economic and social downfall of the Veneerings and the Lammles is a 
crucial element in the novel’s narrative and moral arc. Like Dickens’s Lammles, 
too, the Nichollses demonstrate how a marriage can degenerate into a mere 
economic partnership, a joint effort at surviving on credit. (If the Nichollses do 
not quite try to “live well on nothing a-year” [Thackeray, 1848, p. 321], they certainly 
try to appear to live well on a pittance.) More vitally still, Living for Appearances 
is concerned with the dangers of materialism and unbridled social aspiration, 
with social imitation and social inflation, and with the specularization of the 
self through the performance of status and through the self ’s construction as a 
privileged object of visual consumption, enhanced or sustained by other objects. 
This, too, is a concern the novel shares with a number of major mid-Victorian 
novels, just as it shares some of their key motifs and tropes. The high-society 
parties in both Bleak House and Our Mutual Friend, for example, are carefully 
contrived visual performances in which mirrors and reflections play a crucial 
part. For the Dedlocks’ grand dinner, “[a]ll the mirrors in the house are brought 
into action”; and the guests themselves specialize in “put[ting] a smooth glaze 
on the world” (Dickens, 1853, p. 112). The Veneerings’ parties are fascinating 
instances of trompe-l’œil, in which a huge mirror reflects the “high varnish 
and polish” of the couple’s spurious wealth, making it both more dazzling and 
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more unreal; and the guests are similarly “dyed and varnished” for the occasion 
(Dickens, 1865, pp. 5, 90).

To address all these anxieties, Living for Appearances resorts to well-tried, 
reliable moralistic and didactic schemas like the fairy-tale juxtaposition of the 
good and the wicked and the fairy-tale punishment of hubris. Taking pride in 
one’s place, no matter how humble that is, is good; status-hunting and the greed 
for glitter are wicked, and are punished accordingly. But above all, of course, the 
novel is a satire. It exposes and ridicules the errors and vices of its time in order 
to remedy and correct them; and it revolves around such time-honoured satirical 
subjects as vanity, hypocrisy, and greed.  

Though also satiric, The Greatest Plague of Life is not didactic – its use of 
a 1st-person narrator protagonist makes it nicely ironic; its moral juxtapositions 
are clear, but not conspicuous; and it is richer in nuance and detail. It also offers 
a gendered – rather than general – version of consumerism and social pretension. 
It is Caroline, the narrator protagonist, who aspires to a higher status through 
the deliberate acquisition and deployment of commodities, while her husband 
Edward has a much more modest taste and is not particularly concerned with 
image. The novel is thus representative of the new material culture, in which the 
woman consumer was seen to play an especially prominent – and disturbing – role. 
Women, in fact, may have “provided the driving force” for the new consumerism 
(Whitlock, 2016, p. 3). By the 1860s, shopping had become “a fully articulated form 
of middle-class women’s leisure”; the emergence of the department store further 
served to institutionalize a distinctly female “urban sphere of consumption” 
(Lysack, 2008, pp. 2, 12). The new part which shopping played in women’s lives 
caused a number of moral concerns. Most importantly, those were concerns about 
idleness and compulsion which breached the “decorum of domestic middle-
class femininity” (Lysack, 2008, p. 3). But excessive female appetite, linked to the 
nation’s precarious industrial health, could also be presented as a threat to the 
nation (Lysack, 2008, pp. 2-3); and its anarchic vulgarity could be seen as “the 
barbarian at the gate” of civilization (Miller, E. 2008, p. 178). Despite its universal 
appeal, even the Great Exhibition was perceived to have a specifically dangerous 
appeal to women’s fantasies and desires (Miller, A. 1995, pp. 64-70). Finally, female 
consumerism caused particular concern when linked to retail fraud and crime – 
such as shoplifting – in an even more flagrant breach of middle-class feminine 
propriety (Whitlock, 2016, p. 3; Graham, 2008, p. 8).

Caroline is not a criminal. As a married woman, she sets out to establish 
her own “proud [domestic] empire” and become its “lovely” ruler (p. 11). She 
aspires, in other words, towards the Victorian ideal of the genteel housewife who 
supervises others’ work but does not work herself, demonstrating her husband’s 
economic and social success. In Veblen’s terms (2007), the only work that the 
genteel wife performs is of a non-productive, “ostensibl[e]” kind which consists in 
the “painstaking attention to the service of the [husband], or to the maintenance 

Мария Димитрова - “For the look of the thing”...



84 ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

and elaboration of the household paraphernalia.” Such “[c]onspicuous abstention 
from labour” is the accepted sign of both “superior pecuniary achievement” and 
“reputability”: more than just “a honorific or meritorious act,” it comes to be 
regarded as “a requisite of decency” (pp. 42, 30-31). 

The chief means by which Caroline aspires to enhance the household’s 
social standing is the acquisition of a “large retinue of servants” (p. 274); her 
control and management of servants is also the aspect of her imperial power 
that she prizes above all others. Domestic service was, of course, increasingly 
necessary to the Victorian middle classes. This was not only because the wife 
had become “virtually functionless,” but also because the large families, the 
large cluttered houses, and the large-scale entertainment – all indices of status – 
generated enormous amounts of work (Burnett, 1994, pp. 137, 128). It is, however, 
significant that Caroline’s most cherished ambition is to acquire men servants 
in particular, rather than just a “pack of females” (p. 242); more specifically still, 
she is determined to obtain a footman. Men servants in Victorian England were 
paid more than women servants, and there was a tax on their employment; they 
were thus an index of greater status. In broader cultural-historical terms, men 
servants are especially suited to provide evidence of conspicuous consumption 
and enact vicarious leisure – “[m]en, especially lusty, personable fellows ... are 
obviously more powerful and more expensive than women,” and thus attest 
to “a larger waste of time and of human energy” (Veblen, 2007, p. 42). The 
perfect embodiment of such conspicuous consumption and vicarious leisure 
is the footman, whose physical appearance is particularly striking and whose 
duties are essentially ceremonial. Indeed, as Veblen (2007) points out, in being 
exempted from productive labour and entrusted solely with the performance 
of vicarious leisure, the footman occupies a position similar to the wife’s. The 
dyad of “the lady and the lackey” is thus a particularly powerful index of the 
husband’s status (p. 42).

Caroline herself indulges in a rosy vision of the lady and the lackey; she 
imagines growing old with a faithful footman in her attendance – a tall, handsome 
man in a powdered wig who would add glamour to her lifestyle by performing such 
ceremonial services as following her to church or opening the door to visitors. Her 
vision rests, too, on an implicit assumption of a footman’s particular “facility in 
the tactics of subservience” (Veblen, 2007, p. 44), although she imagines herself, 
rather than her husband, as the primary recipient of subservience.12 Determined to 
achieve her dream, Caroline overcomes Edward’s reluctance to incur unnecessary 
expense; she overcomes, too, his reluctance to go to the extra expense of livery. 
Edward does not understand why a footman cannot wear plain clothes; but to 
Caroline the entire point of having a footman is having someone in clothes as 
gaudy as possible “publish” the family’s prosperity as loudly as possible – “as 
conspicuously,” in her words, “and in as many colours, as a Vauxhall posting-bill” 

12 As it happens, Caroline is sorely disappointed in her expectations of both added glamour and 
conspicuous subservience.
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(p. 252). If Edward is opposed to livery because it is a “badge[...] of servitude,” 
Caroline insists on it for that very reason. In fact, she would love to “put a beautiful 
brass collar round [the footman’s] neck, with [the family’s] name and address 
nicely engraved on it, so that he might go about like a Newfoundland dog, and 
people know whose property he [is]”; only it isn’t the fashion (p. 251). Livery is 
similarly described by Veblen (2007) as a supreme “badge of servitude” (p. 56); 
in going a step further and reducing her servant to dog-like “property,” Caroline 
performs one of the most egregious acts of commodification in Victorian fiction 
– more calculated and self-serving, for instance, than Gradgrind’s utilitarian 
reduction of Sissy Jupe to “Girl number twenty” (Dickens, 1854, p. 12). 

Livery is also a classic example of vicarious consumption (Veblen, 2007, 
p. 49); and indeed, Caroline regards her footman as a kind of mannequin – a 
convenient object for the display of clothes she loves but cannot wear herself. 
She repeatedly refers to the footman’s livery as her livery – e.g. “my dress livery” 
or “my beautiful white coat” (pp. 270, 271). She also describes it in loving and 
lingering detail, using the same terms of endearment that she uses for her baby 
daughter: “I ordered the tailor to make me a love of a white coat, and a pet of a 
canary waistcoat, and a perfect duck of a pair of bright crimson plush knee what-
d’ye-call-‘ems” (p. 252). She views her page, too, as a dummy for the display of “my 
lovely livery” and “my bluchers” (pp. 224, 225); and she describes his outfit in the 
same rapturous manner, using culinary terms that highlight its status as an object 
of consumption: 

I think it looked the sweetest thing I ever set eyes upon in all my life. The jacket was a 
claret, with three rows of sugar-loaf buttons, as close together as a rope of onions; and 
there were a pair of nice quiet dark-coloured pantaloons, running rather into the port 
wine than partaking of the claret (p. 223). 

 The mass of shiny buttons is a point of particular pride for Caroline; it 
is another version of the clutter of glitter we saw in the description of Sir Giles’s 
home in Living for Appearances. Like a wall or a tabletop, a page’s body provides a 
convenient surface for the display of status, and is even more efficient – Sir Giles’s 
static display is available only to visitors to the house, while a page is a walking 
advertisement spreading the message of affluence among a wide audience.13  

Above all, of course, Caroline is an avid consumer of clothing in her 
own right. In the first place, the purchase of clothes plays an important part 
in the power dynamics of her marriage. Caroline is always trying to “prevail” 
on her husband to buy her new clothes (p. 3); after a row, she manipulates him 
into making up with her through the present of a fine dress; and she would 
like to buy some of the most expensive dresses she can find in order to teach 
him a lesson. In other words, she uses clothes not just as a ready status symbol 
reflecting her husband’s economic power, but also as a means of asserting her 

13 In the end, however, both the footman and the page thwart Caroline’s intentions: each makes his 
livery a disgrace, and she is ashamed to have them escort her in the street. 
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own power over him within her domestic empire. In addition, she habitually 
uses housekeeping money to buy herself trinkets, and sometimes rationalizes 
that the household cannot afford to waste money on this or that, especially as by 
making appropriate economies, she can get “a few little odd things” for herself 
without bothering Edward (p. 66). This approach to finance casts doubt on the 
soundness of Caroline’s imperial rule; in fact, her practices amount to petty 
domestic fraud – a small-scale version of the consumer crime that in the 19th-
century was particularly associated with women. Her attitude also reflects one 
of the contemporary concerns about the new (female) consumerism discussed 
at the beginning of the paper: Caroline is an illustration of the selfish, vulgar 
emulation that drives a woman to prize a new bonnet or a flashy party over her 
family’s comfort.

But beyond the way in which Caroline uses clothes to assert her power, 
she is enthralled by their material properties – by their colour, texture, and 
shape. In the description of her clothes, even the clothes she wears reluctantly, 
we find at work a kind of cataloguing gaze making a meticulous inventory of 
individual items. With her favourite clothes and accessories, we find her using, 
again, a kind of language of love. Caroline’s most passionate affairs are those 
with “my best bonnet (a black velvet one, with a black bird of Paradise in it)” 
or “my sweet white muslin skirt and black velvet body” (pp. 7, 266). She even 
apostrophizes her clothes: 

When I saw my beautiful Swiss cambric again, with its sweet pretty little, bright-red 
flower upon it, and its rich skirt and four rows of deep flounces, I couldn’t for the life of 
me help saying to myself, ‘Oh, you are a perfect love, I declare! And when you’re nicely 
clear-starched you’ll look superb, with my pink drawn silk bonnet and green shot-silk 
scarf, next Sunday at church’ (p. 208).

There is, furthermore, no scene so tense that Caroline cannot interpolate a 
description of “my beautiful lace bonnet and love of a poplin dress – salmon shot 
stuff” (p. 262). Finally, she uses her accessories to add drama to a scene: during one 
family row, she buries her face in a “sweet pretty cambric handkerchief, with a very 
rich imitation Valenciennes border” that gives her sobbing extra style (p. 245). 
Like Mrs Nicholls and her mise-en-scène of luxurious grief, Caroline deliberately 
constructs herself as the object of visual consumption. 

In fact, Caroline speaks fondly of all objects that make up her genteel 
household – from the “little duck” of a house and the “darling pet of a dear” piano 
(p. 152) to “my beautiful queen’s-pattern plated coffee-pot, with silver edges” 
(p. 271) and a “beautiful white satin pincushion, with a superb lace border” (p. 
110). In addition to appreciating their aesthetic qualities, she is keenly aware 
of their value as status symbols. The pincushion, for instance, is especially 
precious because it is a gift from a posh family whose friendship Caroline wishes 
to cultivate; and she is proud to have a particular type of toast rack because it is 
used “in the best of families” (p. 176). 
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The one object she uses most assiduously to elevate her status is the 
piano. To begin with, she needs a piano because it will provide her with a genteel 
occupation and save her from the utilitarian, ungenteel mending of clothes. This 
is also an occupation that can easily be transformed into social ritual and add 
glamour to her at-home days. Finally, the acquisition itself can be used as the 
occasion for a grand event: such an important object needs proper inauguration. 
Indeed, Caroline regards entertaining as a “moral obligation” and “common 
honesty” in the conventional exchange of supper for supper and dance for dance 
(p. 153). Social entertainment, to Veblen (2007), is a particularly effective form of 
conspicuous vicarious consumption (pp. 53-54), and Caroline aspires to make her 
party as effective as possible. She makes elaborate preparations to enhance the 
most attractive features of her house and disguise the least attractive ones; she also 
devises an extensive menu which will make the table look appropriately “crowded” 
(p. 154) and which includes fancy confectionery that, like the Nichollses’, is meant 
to be looked at rather than eaten. (She must be very careful about that because 
she only has it on hire.) In the event, however, a series of comic accidents – the 
result of Caroline’s efforts to save money and show off at the same time – make 
the party a complete fiasco before it has even begun. Like the Nichollses’ attempts 
at the performance of status, this too is a dismal failure. Far from enhancing her 
social standing, the thwarted party undermines it, as Caroline is forced to literally 
turn her visitors from the door. 

Caroline’s party menu suggests that she is as attentive to food as she is to 
household possessions. But while a woman is allowed and even expected to be 
fond of dainty coffee-pots and pretty pincushions – it is, after all, the genteel wife’s 
responsibility to attend to the paraphernalia of the home (Veblen, 2007, p. 42) – 
she is not expected to enjoy her food too much. Indeed, she is not expected to be 
quite corporeal. In Veblen’s terms (2007) again, the fact that a woman is “infirmly 
delicate, translucent, and hazardously slender” dispels all suspicion of productive 
labour; it attests to the vicarious leisure she performs for her husband and bestows 
gentility (p. 98). In 19th-century England in particular, middle-class women were 
exhorted to restrain their natural “love of self-indulgence”; those of them who felt 
an “affinity between culinary operations, and the natural tone and character of 
their own minds” were considered especially dangerous. By favouring the kitchen 
over the parlour and devoting themselves to the service of “mere animal appetite,” 
they were responsible for lowering the nation’s moral tone (Ellis, 1839, pp. 45, 41). 
As regards literary representation, although the dinner table plays an important 
narrative role in Victorian fiction, and although it is easy to find in it detailed 
descriptions of male characters’ meals, references to women eating are markedly 
absent; despite the genre’s scrupulous realism, women’s appetite was banished 
from the Victorian novel (Michie, 1987, pp. 12-13). 

The Greatest Plague of Life is different: it describes without restraint 
Caroline’s unrestrained appetite. To a great extent, the protagonist’s life revolves 
around food. She times her visits to family and friends with an eye to getting a 
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good meal. Faced with the choice of lamb sweetbreads or a round of beef, she buys 
both. Often, she rationalizes her exuberant appetite – she uses the adage “feed a 
cold” to sanction her gorging on meat; she pretends that she is having a certain 
dessert made for Edward, when it is one of her own favourites; she justifies her 
passion for gooseberry pudding by claiming she is observing religious ritual; she 
uses the fact that she is nursing to drink as much porter as she likes. But Caroline 
can also be quite unabashed about her gluttony. “[I]t was so beautiful to sit there,” 
she says of one meal, “eating that heavenly cold baked rice-pudding till I was afraid 
I should make myself ill” (p. 204). The novel abounds in detailed descriptions of 
meals, in which Caroline’s cataloguing gaze is once again at work. She cannot 
make a simple sandwich without specifying which particular side of the round 
of beef and what particular type of bread she is using. Just as with clothes, there 
is no subject so important that she cannot make a culinary digression. She may, 
for instance, mean to report a crucial conversation with Edward, but there is very 
little of the conversation in her report; instead, there is a lot of parenthetical 
discourse on the preparation of bread pudding and the happy combination of 
sage and onions in mutton stuffing. 

And as with clothes, again, Caroline is tempted to buy treats for herself 
using household money and thus commits petty domestic fraud. But she also 
commits petty theft. During a visit to a pastry-shop, she consumes two lemon 
waters, three Bath buns, two raspberry puffs, two gooseberry tarts, and “at least 
six” almond cakes; when the waitress at the counter asks her what she has had, 
she cuts the number of almond cakes to “three or four” (p. 247). As usual, she 
rationalizes: “pastry cooks know very well that ladies never can, or, at least, 
never will tell them exactly to a paltry penny cake or two what they have had,” 
so they adjust prices accordingly (p. 247). The scene reflects Victorian anxieties 
about female compulsion and female consumer crime. Even more importantly, 
Caroline’s rationalization reveals a disturbing connection between norms of 
feminine propriety and crime: it is to disguise their deficient femininity that 
female consumers resort to theft.

The novel also genders one of consumerism’s chief follies: susceptibility 
to bargains. All its central female characters are guilty of that. Whether it is 
incredibly cheap Epsom salts sold at an obscure chemist’s, or a camphine lamp 
that costs “a mere nothing” and will save one a fortune on candles (p. 38), or an 
old family portrait cheaply revarnished and reframed – all these are hunted out 
and treasured as good bargains. All of them, too, cause or contribute to some of 
the novel’s most comic domestic disasters, and amount to a satiric comment on 
the female consumer’s greed and lack of discrimination. The secondary character 
Dick Farden, who is in the bargain business, also explicitly targets female 
consumers and exploits their tendency to buy goods they do not need, and buy 
them at regular prices, as long as the goods are offered to them as bargains. These 
“angels of women,” he suggests, resemble owls in their irresistible attraction to the 
ruins of failed businesses (p. 148).
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The women in the novel are also deeply involved in imitation and 
adulteration. At the most basic level, Caroline’s maid Susan copies her caps 
using cheaper materials, and the cook disguises the fact she has drunk the cherry 
brandy by filling the bottle with cold tea and unripe cherries. Many of Caroline’s 
own prized possessions are at least part imitation. The dainty handkerchief she 
sobs into for effect has “a very rich imitation Valenciennes border” (p. 245); her 
Shetland shawl and ermine tippet, too, are imitations; and her plate is only British 
(i.e., the silver is alloyed with nickel). The shiny buttons on the page’s livery, of 
which Caroline is so proud, are also imitations: when the silver comes off, it leaves 
the buttons “as coppery looking as the plated ornaments on the harness of a 
hackney coach horse” (p. 227). In fact, her page and her footman are imitation 
goods to begin with – because the family is not as well-off as Caroline would like, 
she has to get her page from the workhouse, and she can only afford a footman 
who is fairly slim. And when, preparing for her piano party, she transforms the 
staircase-window into a gaudy imitation of stained glass, she is only doing what 
Susan does in copying her caps: she engages in a bit of DIY, cutting out flowers 
from an old chintz curtain and gluing them to the glass. Like the good bargains, 
many of these imitations ultimately result in debacle and loss of face for Caroline. 

Imitation and adulteration are, indeed, a recurrent theme in the novel, 
reflecting a host of contemporary anxieties. One character’s suspicion of tea – “the 
green [is] made up of verdigris” and “the black [is] all coloured with lead” (p. 101) – 
may be comically exaggerated, but is not unfounded and points to the widespread 
adulteration of foods in the 19th century.14 Dick Farden’s father, a barber, produces 
for his customers a range of hair balms which he advertises as made of bear grease 
and which are made of pig fat; his clever contrivances and advertising tricks 
result in an extremely profitable business. Farden himself works in an ingenious 
combination of the bargain, imitation, and smuggling lines. He sells English-
made fakes as foreign contraband – his “prime smuggled Havannas,” for instance, 
come from “the extensive cabbage plantations of Fulham” (p. 143). His customers 
are especially susceptible to his stories of peril and adventure, which add glamour 
and provenance to their purchases. This, too, reflects contemporary practices: the 
widespread trade in supposedly stolen or smuggled goods was premised on the 
allure of the illicit (Graham, 2008, pp. 8-9). Finally, Farden’s experience shows 
that while the taste for smuggling is universal, women are, once again, particularly 
susceptible. In the most explicit linking of women and crime, he claims that, with 
their “natural propensity” and their voluminous clothing, women make the best 
smugglers (p. 144). 

As regards Caroline, because her entire social life consists in the pursuit 
of “the look of the thing,” she is profoundly implicated in the imitation business. 
But despite her extensive practice contriving various signs of status, she – like the 
Nichollses – sometimes fails to tell the genuine from the fake in others. Looking 
for a replacement footman, Caroline interviews an extremely agreeable, pious 

14 For examples of common practices of food adulteration, see Graham (2008), p. 60. 
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man who for many years served with a bishop. Greedy for the reflected glamour 
and provenance this would add to her household – rather like Bounderby in Hard 
Times, who feels it exalts him to be served by a housekeeper with aristocratic 
connections – Caroline does not see that the man is too good to be true. When 
she visits the bishop’s wife, she again fails to read a number of signs. Caroline 
does think the woman’s dress rather gaudy and her manners rather uninhibited, 
and she does notice her make-up, but in the end lets herself be persuaded and 
congratulates herself on her find. Her treasured footman, however, is quick to 
steal all the silver plate in the house and vanishes without trace. Showing more 
discrimination than Caroline, he leaves the British plate behind. 

The Greatest Plague of Life offers, then, a rich document of mid-19th 
century material culture and a critique of the new consumerism. It explores 
the nexus between aspiration and consumption, and reveals the processes of 
commodification at work in human interactions. It addresses the problem of 
imitation in the production of goods and social selves. It highlights the clash 
between consumer desire and accepted norms of middle-class femininity, and 
suggests how easily the improper may become the illicit. Finally, like Living for 
Appearances, it is concerned with the construction and consumption of spectacle 
for the purposes of social advancement.

Living for Appearances and The Greatest Plague of Life are part of the 
literary representation of a major development in the history of the 19th century: the 
emergence of a distinctive commodity and consumer culture. The repercussions of 
this development are immense – the commodity has remained “the one subject of 
mass culture, the centerpiece of everyday life, the focal point of all representation, 
the dead center of the modern world” (Richards, 1990, p. 1). Since the 19th century 
there has been, too, an extraordinary proliferation in the construction of the self 
as a social spectacle, made possible by a host of continually evolving technologies. 
The two novels thus amount to a valuable historical document and, at the same 
time, interrogate the way we live now.
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Abstract: The study examines the ideological foundations and prerequisites for the 
independence of the British colonies in North America. We examine the construction of the 
state system, first passing through the confederate model of state organization, which is 
the closest to the traditions of the colonial period. However, it failed due to some “defects” 
of the Articles of Confederation of 1777, the main one being the lack of financial security 
to pursue union politics. In 1787, the Constitutional Convention drafted a constitution for 
the United States, with centralism and unitarism prevailing in the discussions, abandoning 
some of the principles that prompted the Americans to begin the struggle for independence. 
The Constitution of 1787 and the Declaration of Rights, adopted two years later, put into 
practice the ideas of the European Enlightenment, supplemented by English parliamentary 
theory and practice. This creates a solid foundation for the development of the United 
States and the prosperity of the young “nation.”

Key words: federation, confederation, constitution, ideology, democracy

Въведение

Политическата система на САЩ се ражда в условията на войната 
за независимост на английските колонии в Северна Америка. В тази 
екстраординарна ситуация се формира американската държавност, която в 
първото десетилетие от своето съществуване се „лута” между конфедералния 
и федералния модел, между децентрализацията и унитаризма, между 
алтернативата за съществуването на една или повече държави. Както често 
се случва в историята, решенията за бъдещето на държавата и „нацията” са 
взети от ограничена група от хора, които имат своите морални, идейни или 
прагматични основания да отхвърлят традицията на самоуправляващите се 
общности и да създадат централизирана държавна структура, постигайки 
все пак „национален компромис” между интересите на Центъра и 
Периферията. Конституцията от 1787 г. е еманацията на тези решения и 
нейното приемане далеч надхвърля пространствените граници на Новия 
свят и времевите граници на епохата, за да се наложи в обществените 
представи като американски модел на демокрация.
1 Assoc. Prof. Stefan Minkov, PhD, teaches at the Department of History and Archeology, Konstantin 
Preslavsky University of Shumen. His academic interests include history of wars, World War I, 
political systems in modern times, Balkan history.
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Целите на настоящото изследване са да се проследят идейните 
основи за американската независимост, тенденциите към създаването 
на федерална и като нейна антитеза, на унитарна държава, и как те 
се реализират на практика в периода между първата американска 
конституция (Параграфи на конфедерацията от 1777 г.) и Конституцията 
от 1787 г. (допълнена с Декларацията за правата от 1789 г.). В този 
наситен със събития десетгодишен период американските общества2 

преживяват своеобразната трансформация не само на нагласите от 
децентрализация към централизация на управлението като следствие от 
провала на конфедералния модел, но и към изоставяне на част от идейните 
принципи, които се явяват движеща сила на независимостта. Дали тази 
трансформация е обективно предопределена от историческите събития, 
или е продукт на възгледите и дейността на група от хора, останали в 
историята с патерналистичното определение „бащи основатели”? Какви са 
алтернативите и тенденциите, които американската конституция създава в 
краткосрочен план пред новата „нация”? В настоящото изследване ще бъде 
представена авторовата версия на отговор на тези въпроси.

Идейни основи на независимостта

Идеалите на Американската революция често са свързвани с 
„демократичните традиции” (Pantev, 1993, p. 91) на Древна Гърция и Рим, 
превърнали се в част от идейната основа на Просвещението, въпреки че 
както ще констатираме по-долу, „демокрацията” не е ценност, заложена 
в Конституцията (а оттам и в държавността), а съдържанието, с което 
е натоварен този термин в последната четвърт на XVIII в., е коренно 
различно от това, което разбираме под „демокрация” днес като следствие 
от развитието на политическата мисъл в последвалите близо две столетия. 
В този смисъл идеологическата основа на войната за независимост не е в 
стремежа към демокрация и трябва да се потърси в колониалната история, 
в характеристиките на американския додържавен живот с неговия 
политически опит и религиозни специфики, вторите – пренесени от 
Европа, но и допълнени на местна почва, в идейните възгледи на лидерите 
(Дж. Медисън, Дж. Джей, А. Хамилтън, Б. Франклин, Т. Джеферсън, 
Дж. Вашингтон), върху които голямо влияние оказват както идеите на 
Европейското просвещение, така и английската парламентарна практика и 
идеологията на английските мислители от XVII и XVIII век. „Английската 
конституция” е източникът на свободата на англичаните и от двете страни 
на Атлантика (Goldie, Wokler, 2008, p. 602).

2 Използвам словесната конструкция „американски общества”, защото в 13-те колонии факти-
чески липсва единно общество и едва непосредствено преди началото на конфликта с Англия 
се създават общи органи, но не за управление, а за консултации между колониите. Въпре-
ки някои сходни характеристики на колониалното самоуправление и общата цел – незави-
симостта, различията в установените традиции и в интересите (настоящи и потенциални), 
наличието на установени местни елити, стопанските и религиозните различия и т.н. дават 
основание за подобна конструкция.
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Колониалното наследство. Най-важната характеристика на 
политическата структура на колониите е развитието на местното 
самоуправление, което лимитира намесата на кралските органи във 
вземането на решения от местно значение. Структурите  на самоуправление 
се формират още през XVII в. и това се случва паралелно с формирането 
на местни елити, които имат малко общо с колониалната администрация 
(особено в Нова Англия). Дори в кралските колонии има силни органи 
на самоуправление (Petkov, 2001, p. 191), черпещи своята легитимност от 
кралските харти, които гарантират определени права на колонистите. Към 
началото на войната за независимост вече може да констатираме наличието 
на традиция в самоуправлението, която с определена условност би могло 
да бъде определена като демократична3. Тази традиция формира идейната 
база на децентрализаторските (федералистки) тенденции в американския 
политически живот.

Религиозният компонент. В английските колонии в Северна 
Америка се наблюдава модел на миролюбиво съжителстваща пъстрота 
от религиозни движения, общности и групи, своеобразна снимка на 
религиозно разделената Европа, но в Новия свят всяка религия има ясно 
обособена териториална област на влияние, а религиозните конфликти 
не преминават границите на местни противопоставяния4. В Европа 
Реформацията „вкарва в конфликта всички съсловия” (Petkov, 2001, p. 58) 
и вплита държави и народи в кръвопролитни конфесионални битки. В 
Америка религията е част от ежедневния бит, но и формира мирогледа 
на колонистите. Чрез протестантските деноминации на континента 
прониква капиталистическият дух (в смисъла на тезата на Макс Вебер за 
протестантството като религия на капитализма). Англиканската църква 
доминира на Юг, но нейното влияние остава ограничено. 

Религиозната (църковна) децентрализация е сериозна предпоставка 
за политическа децентрализация. Влиянието на презвитерианството като 
английски вариант на протестантството и идейно сходно на калвинизма, 
както и на радикални религиозни движения като квакерите и анабаптистите, 
води до обособяването на отделни малки общности не само в рамките 
на колониалната империя, но и в границите на отделните колонии. 

3 Парадоксално, но най-широки избирателни права имат колонистите във Вирджиния при 
избора на представители за местното колониално събрание – House of Burgesses (практи-
чески избирателно право притежават всички пълнолетни бели мъже). В същото време, към 
средата на XVIII в. 44% от населението на колонията са роби (Doherty, C., Doherty, K. 2005с, 
pp. 34 – 35).
4 Интересен пример дава историята на колонията Кънектикът, част от Нова Англия, в коя-
то пристигналият през 1686 г. губернатор сър Едмънд Андрос прави опит да управлява като 
диктатор, разпуска колониалното събрание и „създава собствен двор”. Фаворизирането на 
Англиканската църква за сметка на пуританската води до реакцията на колонистите, Андрос 
е арестуван и изпратен в затвора в Бостън, а по-късно е върнат обратно в Англия (Doherty, C., 
Doherty, K. 2005d, pp. 40 – 45).
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Липсата на единна Църква като свързваща институция предполага силни 
центробежни тенденции в епоха, в която никъде църквата все още не е 
отделена от държавата.

В документите от епохата ясно се забелязва влиянието на религията 
върху обществените настроения, а в по-тесен план върху политическите 
действия на колонистите в навечерието и хода на войната за независимост. 
Представата за Америка като „Нов Израил” и „Нов Ханаан” (Bitsilli, 1993a, 
p. 160) ясно свидетелства, че заселниците разграничават Новия от Стария 
свят и се самоидентифицират като носители на религиозна мисия, на 
своеобразен библейски провиденциализъм5. Местното самоуправление 
също може да бъде разглеждано в контекста на самоорганизирани църковни 
(религиозни) общини, особено в Нова Англия, където на места е установен 
теократичен модел на обществени отношения. 

Идеите на Просвещението. Не може да се търси стройна система 
от възгледи, която да определим като идеологическа обосновка на 
независимостта. От една страна, споменахме за религиозния компонент 
в идеологията, но, от друга, наблюдаваме ясно изразено влияние на 
просвещенските идеи, въпреки че в същността си те отричат божествения 
промисъл като движеща сила в историята и поставят в центъра разума. 
Просвещението обаче е пряко свързано с протестантството и част от 
неговите идеи носят отпечатъка на религиозните влияния6. 

Ако ролята на „божествения промисъл” е доминираща в 
документите с популистки характер (например в памфлета на Т. Пейн), при 
изработването на конституционните харти тя е само подкрепяща реторика, 
а основополагащите принципи са почерпани от идеите на Просвещението:

Бащите – основатели били твърдо убедени, че предприемат нещо 
невероятно. Преимуществата, с които те разполагали, са обусловени, от тяхна 
гледна точка, от благоприятните географски и демографски характеристики, 
а не от божествената намеса. Бенджамин Франклин обяснявал неизбежността 
на независимостта на Америка с такива прозаични фактори, като ръста на 
населението и свободните земи, но не и със замисъла на Провидението 
(Shlezinger, 1992, p. 20).

5 В своята книга за циклите на американската история Артър Шлезингер – младши отбелязва 
ролята във формирането на американския мироглед на калвинистката идея за „история, на-
правлявана от Провидението” (Shlezinger, 1992, pp. 16 – 18).
6 Например Джон Лок („Два трактата за управлението на държавата”) „използва среднове-
ковната идея за естественото право, за да подкрепи теорията си за неотменимите човеш-
ки права (живот, собственост, свобода) и да свърже упражняването на законната власт по-
средством схемата на обществения договор със съгласието на управляваните” (Kitromilidis, 
2000, p. 67). Тези концепции са развити от Жан-Жак Русо, който популяризира в епохата на 
Просвещението възгледите за естественото право и непосредствената (пряката) демокра-
ция, повлиян от калвинизма, а редица изследователи смятат, че има допирни точки между 
Калвинистка Женева и „идеалната държава”, представена от Русо в „Обществения договор” 
(Bitsilli, 1993b, p. 110).

Стефан Минков - От конфедерация към федерация...



96 ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

Без да навлизаме в дълбините на просвещенските идеи, формирали 
общата рамка на съвременната политика, ще посочим ролята на идеите 
за естественото право, за народа като суверен на властта и обществения 
договор между него и управляващите, за разделението на властите – 
принцип, гарантиращ недопускането на „тиранично управление”, като 
основополагащи в обосноваването на независимостта и при изграждането 
на държавността. Анализаторите не пропускат да отбележат, че „Томас 
Джеферсън включва идеите на Лок за естествените права в Американската 
декларация за независимост, а идеята за народния суверенитет се превръща 
в основа на ратифицираната през 1789 г. Конституция” (Fukuyama, 2016, p. 
23). Републиката като форма на управление е логически производна от тези 
принципи, въпреки че европейските просветители, с малки изключения, не 
достигат до радикалните републикански идеи, запазвайки своята морална 
(и не само) връзка с традиционната за Стария континент монархическа 
форма на управление. Ако проследим еволюцията на политическите 
системи през ранното Ново време, ще констатираме, че просвещенските 
идеи по-внимателно и постепенно, на етапи, са претворени в английския 
политически модел и по-радикално – в американския. 

Икономическите интереси и икономическото противопоставяне 
като част от идеята за независимостта. Конфликтът между 
колониите и метрополията има ясно изразен икономически характер, а 
политическата идеология може да се определи като вторично възникнал 
опит за оправдаване на отделянето, инспирирано от „втвърдяването” 
на политиката на Англия към отвъдморските ѝ територии след края 
на Седемгодишната война. Това твърдение не означава само по себе 
си, че в отделен момент от ескалацията на конфликта идеологията не 
надделява над икономиката. Тук е необходимо да изтъкнем единствено, 
че икономическите основи на конфликта са следствие от една 
продължителна и последователна политика на Лондон за „вкарване в ред” 
на колониалната система, изоставена повече от век поради революцията 
и войните, в които Англия се вплита (фактически началото им почти 
съвпада с времето на възникване на английските колонии в Северна 
Америка). Тази политика, както бе споменато по-горе, започва да се 
прилага след края на Седемгодишната война (1756 – 1763 г.) и се корени в 
прагматичната визия за ефективно организиране на експлоатирането на 
суровинния и човешки потенциал на колониите. 

Комерсиализацията на европейската икономика от ХV век насам 
протича „най-зряло” на Острова (Pantev, 1993, р. 26) и се съчетава с 
доминиращата по това време доктрина на меркантилизма, която общо 
взето се придържа към принципа за запазване на националното богатство 
чрез активен износ и прилагане на автархията – самозадоволяването на 
стопанските и финансови потребности. Това налага според управляващите в 
Лондон, от една страна, активна политика за икономическа специализация 
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на колониите на база на техните географски и стопански специфики, и 
от друга, поддържането на значителна професионална администрация, 
която да контролира изпълнението на мерките, наложени от английското 
правителство. Наблюдава се своеобразен сблъсък на мащабната визия 
за развитие на империята с интереса на отделни групи колонисти 
и невъзможността да се постигне компромис7. Въобще, разликата в 
икономическите интереси не е само основна предпоставка за конфликта 
на колониите с метрополията, но и основен компонент в обособяването 
на „американската общност”, която ще бъде определена от идеолозите на 
революцията като „нация”. 

Конфликтът, войната, Декларацията от 1776 г.

Необходимостта от изясняването на основите на конфликта между 
метрополията и колониите се налага поради приеманата от автора на 
настоящата публикация теза, че американската държава се изгражда като 
алтернатива и в значителна степен – като антитеза на Англия, и съответно 
политическият модел на държавна организация е и експеримент, и 
опит да бъдат избегнати „рецидивите” на английския политически 
модел. Младите Съединени щати би трябвало да се разглеждат като 
алтернатива на европейския ред в неговия английски вариант, въпреки 
че и съвременните историци, и голяма част от френските просветители 
приемат парламентарния модел на Англия като своеобразен образец на 
политическа организация през XVIII век, а идеолозите на американската 
независимост черпят от опита на Албиона както в държавната организация, 
така и в еволюцията на парламентарната практика. 

Как се развива конфликтът в неговата мирна фаза? Както бе посочено 
по-горе, краят на Седемгодишната война (1763 г.) е своеобразно начало 
на активната политика на Англия за „вкарване в ред” на колониалната 
система, за да стабилизира разстроените от продължителните конфликти 
финанси. Наистина актовете за специализация на колониалното 
производство и за регламентиране на търговията от и към колониите 
датират още от XVII век. Навигационният акт от 1651 г. предвижда цялата 
търговия на колониите да се осъществява само с английски кораби или 
с кораби на държавата производител, от 1660 г. на колониите е разрешен 
износът на определени стоки (тютюн, индиго, захар и др.) единствено в 
Англия. Периодично пък е забраняван износът на други стоки (вълна, 
метални изделия), за да се стимулира английското производство. През 
1750 г. парламентът забранява в колониите да се изграждат доменни 
пещи и манифактури за преработката на желязо. Особено тежко върху 
колониалната търговия се отразява забраната за емитирането на пари, 
като целта е да се спре инфлационният натиск върху английския паунд, но 

7 Фактически обаче става въпрос за сблъсък на сили от един и същ порядък – местната „аме-
риканска” буржоазия и буржоазията в Англия, преследващи една и съща цел – печалбата.
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това има като следствие недостига на парични средства и преминаването 
на места до натурална размяна. Стопанската и финансовата политика на 
Англия в колониите създават усещането, че колонистите не са третирани 
като пълноценни поданици на империята и засилват обособяването им 
като общност8.

Един от най-важните ограничителни актове е издаден непосредстве-
но след края на Седемгодишната война, през 1763 г., и това е забраната за 
заселване на запад от Алеганските планини (Апалачите). Целта на този акт 
е ограничаване на територията на заселване с цел тя да се администрира 
по-ефективно и съответно да се подобри ефективността на данъчното 
облагане. Причина за този и за следващите ограничителни актове е нуждата 
да се преодолее финансовата криза и да се попълни изпразненото държавно 
съкровище и преценката на правителството, че това може да се случи 
единствено чрез подобряване на събираемостта на данъците от колониите.

Следват серия от рестриктивни законодателни актове. Първият е 
т. нар. Sugar act (Захарен закон), приет през 1764 г. и ограничаващ вноса 
на меласа от Западните Индии (островите от Карибския басейн). Този 
закон засяга интересите на контрабандистите, ограничавайки т.нар. 
„триъгълна търговия”9. От най-голямо значение обаче е приемането от 
английския парламент на т.нар. Stamp act – Закон за гербовия налог (1765 
г.). Той предвижда всички документи (търговски, юридически, печатни 
издания – вестници, списания, книги и пр.) да бъдат облагани с минимален 
данък. Законът среща съпротива, защото за първи път въвежда пряк данък 
на територията на колониите и провокира зараждането на движението 
„Данъци срещу представителство”. Логиката на колонистите се корени 
в принципите на английската парламентарна практика: парламентът 
има право да въвежда данъци единствено ако Суверенът е делегирал на 
своите представители права да ги одобрят. Понеже колониите не изпращат 
представители в английския парламент, последният няма основания да ги 
облага с преки данъци10. 

8 Допълнително разграничаване на интересите на колонистите от тези на Англия и същевре-
менно тласък за формирането на американска общност има подкрепата, която получава пар-
ламентът за своята колониална политика в английското общество: „За повечето англичани 
единствената жизнена концепция за империята е старата меркантилна концепция. Колони-
ите, които отказват да приемат пълното господство на парламента, са не само ненужни, но и 
определено опасни” (Morgan, 2006, p. 369). 
9 „Триъгълната търговия” включва внос на меласа от Карибите, отпадъчния продукт от за-
харната тръстика при производството на захар, която се използва за производството на ром. 
Ромът се разменя за роби в Африка, като на робските пазари на островите в Карибския ба-
сейн те носят на контрабандистите огромни печалби.
10 Основни идеолози на движението са Джон Дикинсън и Джеймс Отис. Неочакван съюзник 
колонистите намират в лицето на Едмънд Бърк, идеолога на модерния консерватизъм, който 
подкрепя като член на парламента исканията им срещу погазването на традиционните им пра-
ва (Kitromilidis, 2000, pp. 104 – 106). Между другото, макар и парадоксално, Е. Бърк е първият 
теоретик на буржоазната революция в западната политическа философия (Pantev, 1993, p. 14).
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Възникват и по-радикални организации, като например „Синове на 
свободата”, които организират бойкот на английските стоки, инициират 
и свикването на конгрес на представители на колониите в Ню Йорк. В 
крайна сметка натискът дава своя резултат и гербовият данък е отменен. 
Това обаче не приключва опитите на Короната да наложи повишаване на 
приходите от колониите. През 1767 г. са гласувани „Законите Тауншенд”, 
с които се повишават митата на серия от вносни стоки. Събранието на 
колонията Масачузетс изпраща циркулярно писмо до другите колониални 
събрания, с което предлага обединена акция срещу политиката на Англия 
(Goodwin, 2008, p. 457). 

Следват серия от детайлно проучени събития, по-късно станали 
част от американската национална митология: „Бостънското клане” през 
1770 г. и началото на синхронизирането на действията между отделните 
колонии, „Бостънското чаено парти” от 1773 г., довело до ликвидирането 
на самоуправлението на колонията Масачузетс и поставянето на Бостън 
в обсадно положение. Същевременно с т.нар. Квебекски акт колонията 
Квебек получава статут на кралска колония и територията ѝ е разширена 
на запад до р. Охайо, като обхваща територии, към които претенции 
имат други колонии. От една страна сме свидетели на втвърдяване 
на политиката на Англия спрямо нейните колонии, но от друга – 
самоорганизиране на колониите за съпротива срещу действията на 
правителството и парламента. 

Ако трябва да разграничим отделни етапи в конфронтацията 
по оста колонии – метрополия, то първият етап е движението „Данъци 
срещу представителство” и лансираните по същото време идеи за 
преустройството на колониалната империя на федерален принцип, с 
широко самоуправление на колониите във вътрешните дела. Вторият етап 
е постепенното радикализиране на колониалната опозиция в началото на 
70-те години на XVIII век, като обаче идеята за отделяне е все още латентна. 
Тя става доминираща в третия етап, след Лексингтън и Конкорд (април 1775 
г.), когато е поставено началото на Войната за независимост. В контекста 
на изследваната проблематика, с началото на войната започва да се търси 
формулата за организиране на колониите извън Британската империя. Още 
през есента на 1774 г. във Филаделфия се събира Първият континентален 
конгрес, но неговите цели се ограничават единствено в синхронизирането 
на общата политическа линия по отношение на метрополията и достигането 
до компромис с кралското правителство. След началото на военните 
действия, през май 1775 г., се свиква и Вторият континентален конгрес, на 
който вече се обсъжда възможността за отделянето на колониите.

В началото на 1776 г. Томас Пейн публикува памфлета „Здравият 
разум”, от който са продадени повече от 120 хиляди екземпляра. Този памфлет 
е своеобразна идеологическа рамка на американската независимост – 
показва защо и докъде тя трябва да се простира. Самият Пейн пристига 
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в Америка година по-рано именно от Англия, което дава основание да се 
съмняваме в искреността на доводите му за американската независимост, 
които същевременно носят в по-голяма степен емоционален заряд и в по-
малка – рационализъм:

Обществото е възникнало поради нашите потребности, а правителството 
– поради нашата порочност… Правителството, както и дрехите, е знак на 
загубената невинност, дворците на кралете са построени върху развалините на 
райските беседки… Аз съм почерпил своята идея за формата на управление от 
закона на природата…

и:

Никога досега слънцето не е осветявало по-достойно дело. Това не е въпрос 
на един град, на едно графство, на една провинция или на едно кралство, а на 
цял континент, заемащ най-малкото една осма от обитаемата земя (Genov, 2012, 
pp. 83 – 94).

Около месец след публикуването на памфлета този почитател на 
Русо и протоанархист пише:

Духът на свободата е твърде силен в нашите сърца, за да наденем хомота 
на робството, и ако нищо друго не може да задоволи тирана и неговия дяволски 
кабинет, ние сме преизпълнени с решителност да скъсаме всички връзки с 
такава несправедлива и неестествена държава (Yakovlev, 1976, p. 155).

Памфлетът на Томас Пейн не само обосновава необходимостта 
от независим от Англия път на развитие, но и отрича всякаква форма на 
ограничаване на свободата, използвайки природните закони и Божия 
промисъл като предопределящи бъдещото развитие на Новия свят. 

Малко по-късно във Вирджиния е приет т.нар. Вирджински бил 
за правата – документ, провъзгласяващ независимостта на колонията от 
Англия и фактическото ѝ превръщане в самостоятелна държава (Genov, 
2012, pp. 107 – 110). Формално погледнато, за определен период от време 
можем да говорим за война на една държава и дванадесет колонии срещу 
Англия.

Развоят на военните действия логично довежда до скъсването 
на колониите с метрополията и обявяването на Декларацията за 
независимостта на 4 юли 1776 г.11, която „за първи път в човешката 
история високо възвестява на света, че основен принцип в устройството и 
управлението на обществото е принципът на народния суверенитет, т.е. 
народовластието трябва да стои в основата на всяко държавно устройство” 
(Pantev, 1993, p. 84). Развоят на събитията предопределя началото на 
процеса на държавна (съюзна) организация.

11 Авторът на текста на Декларацията Томас Джеферсън буквално заимства цели изречения от 
„Втория трактат” на Джон Лок (Kitromilidis, 2000, p. 69).
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Договорът за конфедерацията (1777 г.)

Първата американска конституция е позната като „Договор за 
конфедерацията”, „Параграфи на конфедерацията” или „Статии на 
конфедерацията” (Genov, 2012, pp. 112 – 121). На 12 юни 1776 г., т.е. още преди 
да е обявена независимостта, е създаден комитет на 13-те, който след 
около месец представя проект за конституция, базиран на идеите на Джон 
Дикинсън (Goodwin, 2008, pp. 466 – 467). Конституционната харта е приета 
от Континенталния конгрес на 15 ноември 1777 г., но фактически е утвърдена 
от щатите едва през 1781 г.12 Тя утвърждава името на съюза – Съединени 
американски щати.

Според нейните параграфи отделните щати (бивши колонии) 
изпращат свои представители (между двама и седем делегати) във федерален 
Конгрес с ограничени правомощия, в който всеки щат притежава един глас. 
Предвижда се определени въпроси да бъдат решавани с пълно мнозинство, 
като оттук следва, че всички останали се решават с вишегласие, но то е с 
квалифицирано, а не с обикновено мнозинство, т.е., необходими са 9 от 
13-те гласа (според Параграфите), за да се прокара някаква законодателна 
инициатива. Това е и първото предизвикателство пред новото управление 
– възможностите за блокиране на важни решения чрез ветото на даден 
щат и противоположната версия – прокарването на решения, които са 
неприемливи за даден щат, но получават квалифицирано мнозинство при 
гласуването. Потенциално това заплашва единството на конфедерацията 
дори при не толкова значими противоречия. Но не единството на Съюза 
е целта, а успешният изход на войната. Приемането на Параграфите е 
временен вариант, като авторите „…бързат да подчертаят, че всеки щат 
запазва суверенитета си” (Fishu, 1999, p. 72). 

По израза на У. Чърчил е учредено „слабо централно правителство, 
разполагащо с такава власт, каквато американците биха дали и на британската 
корона” и „техният Конгрес няма нито властта, нито възможността да 
построи от развалините на революцията и войната едно подредено общество 
в толкова огромна страна” (Charchil, 2002, p. 134). Властта е съсредоточена в 
периферията, в отделните щати, а фактически – в местните събрания, като 
принципът на разделение на властите по места не функционира. Договорът 
за конфедерацията не предвижда орган на изпълнителната власт, като в 
периодите, когато Конгресът не заседава, функциите по управлението на 
съюза се поемат от един комитет на щатите с ротация на председателстващия 
(наречен президент). Липсват централни органи на съдебната власт, което е 
логично предвид ограничените функции (най-вече политически), които са 
предоставени на Конгреса като орган на съюзното управление.

12 Забавянето на ратификацията на Договора се дължи на несъгласието на Мериленд да бъде 
приет общ за всички колонии губернатор. Това е поредното доказателство, че Съюзът е при-
еман като временен вариант за обединение, а дори и най-плахите опити за централизация 
срещат съпротива на местно ниво.
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Основен проблем обаче е финансовият и по-точно, финансирането 
на съюзната политика и в конкретната ситуация – на войната. При 
обсъждането на проекта за съюзен договор Б. Франклин предлага 
колониите да сключат общо споразумение за облагане на населението, 
но Континенталният конгрес го отхвърля и оставя текста, според който 
колониалните власти си запазват правото на собствена политика в областта 
на митническите такси и данъчното облагане (Goodwin, 2008, pp. 466 – 
467). В крайна сметка Конгресът е лишен от правото да провежда данъчна 
и митническа политика, а единствените приходи са чрез финансиране от 
отделните щати въз основа на парични вноски, обвързани с притежаваната 
обработваема земя:

Член VIII: Всички военни разходи и други разноски, направени за общата 
отбрана или благосъстояние и разрешени от Конгреса, ще бъдат поети от 
общата съкровищница, която ще бъде създадена от отделните щати съобразно 
със стойността на земята в тях, дарена или измерена за различните лица, 
както и подобренията, които са направени, всичко това ще бъде оценено по 
начин, определен от Конгреса на Съединените щати. Данъците, отиващи 
за плащането на съответната част, ще бъдат определяни и събирани от 
законодателните събрания на отделните щати (emphasis added – S. M.) в 
срокове, определяни от Конгреса на Съединените щати (Genov, 2012, pp. 115 – 116).

Често щатите „пропускат” да внесат своята лепта или подценяват 
нейния размер, което не само затруднява, но и прави невъзможно 
провеждането на обща съюзна политика, особено дългосрочна такава. 
Наистина през 1781 г. Конгресът прави опит да „поправи” този недостатък, 
като гласува 5% мито върху вноса като начин за стабилен и редовен приход 
на централното управление, но Род Айлънд блокира тази поправка и тя 
така и не влиза в сила (Madisan, Hamiltan, Dhzey, 1997, p. 16).

Общото мнение е, че новата държава не би просъществувала извън 
екстремните условия на войната, която „споява” бившите колонии. Но по 
това време в съзнанието на колонистите липсва идеята за държава (Bitsilli, 
1993a, p. 161) и съответно проблемът за конструирането на такава е въпрос 
на бъдещето13; най-вече въпрос, интересуващ определена група от т.нар. 
колониален елит.

Неслучайно Джордж Вашингтон нарича конфедерацията „въже 
от пясък” (Petkov, 2001, p. 199), като по същество тя дори не би трябвало да 
се приема за единна държава, а по-скоро за военновременен съюз. Този 
съюз обаче в хода на военните действия поема редица ангажименти, най-
вече финансови, като не притежава механизмите, гарантиращи тяхното 

13 Както отбелязва П. Бицилли „…в историята на Щатите е липсвал онзи фактор, който е спо-
собствал извънредно много за вкореняването на идеята за Държавата в европейското съзна-
ние: външните войни и необходимостта да се създаде военна мощ” (Bitsilli, 1993a, p. 162). В 
тази връзка може да се разсъждава върху тезата, че именно Войната за независимост и необ-
ходимостта от собствена „военна мощ” са катализатор на идеята за централизирана държава.
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изпълнение. От друга страна, именно Конфедерацията подписва през 1783 г. 
Версайския мирен договор и е страна в юридическото признаване на новото 
международно статукво. Създаването на нов политически субект би могло 
да повлече след себе си редица правни последици, ако Конфедерацията не 
бъде призната за държава, а за съюз от държави.

Но да се върнем към времето, в което функционира Конфедерацията. 
Това е едно десетилетие, минало под знака на военните действия, 
дипломатическите усилия около подписването на мирния договор и 
първите следвоенни години, когато на преден план излизат проблемите, 
предизвикани от нефункционалността на конфедеративното устройство. В 
какво се проваля Съюзът? 

Провалът на конфедерацията

Договорът за конфедерацията създава „усещането за анархистка 
криза” (Madisan, Hamiltan, Dhzey, 1997, p. 13), т.е. за липса на функционираща 
власт, което е проблем в мирновременния период, защото поставя дилемата 
за разпад на съюза или неговото преформатиране. Проблемите пред Съюза 
показват нефункционалността на конфедералната форма на обединение 
по това време и в този формат. Основните проблеми са финансови, но 
съществуват и политически, например споровете за нови територии и за 
границите, които са потенциална заплаха за военни конфликти.

Отпечатването на голямо количество пари предизвиква инфлация, 
която заплашва да взриви финансовата система на отделните щати14. Освен 
това има постоянен недостиг на средства за покриване на дълговете, 
пред който е изправено съюзното управление. Този проблем се пренася 
и на по-ниско, битово равнище, като домакинствата затъват в дългове, 
както поради войната и ограничаването на търговията, така и поради 
злоупотребите на финансови спекуланти. Зараждат се силни движения 
за отлагане на събирането на дълговете, което от своя страна застрашава 
финансовата стабилност и стопанските интереси на местните елити. 
Цените на селскостопанската продукция се сриват стремглаво, което се 
отразява най-вече на фермерите в Нова Англия (Doherty, C., Doherty, K., 
2005а, p. 113). 

Губернаторът на Масачузетс въвежда нови такси, платими в пари, 
за да натрупа средства в хазната, които да бъдат използвани за погасяване 
на военните дългове (Doherty, C., Doherty, K., 2005а, pр. 114 – 116). Това е 
само епизод от опита на щатските власти да предотвратят финансовата 
катастрофа, но той предизвиква ескалация на напрежението. През есента 
на 1786 г. в Масачузетс бившият капитан от колониалната армия Даниъл 
Шейс събира група въоръжени фермери, като е щурмуван областният съд. 

14 Седем от тринадесетте щата печатат собствени пари, а между отделни щати са въведени 
митнически бариери.
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На 25 януари 1787 г. бунтовниците атакуват военния арсенал в Спрингфийлд. 
Формираният междувременно щаб изпраща срещу тях милиция, командвана 
от ген. Уилям Шепърд, която открива артилерийски огън и разпръсква 
разбунтувалите се фермери, голяма част от които са ветерани от Войната 
за независимост (Doherty, C., Doherty, K. 2005а, pp. 116 – 117).

Конституцията от 1787 г. и Декларацията за правата (1789 г.)

Бунтът на Шейс, въпреки че не предизвиква сериозни сътресения в 
държавата, е повратната точка привържениците на силно правителство да 
потърсят нормативно решение на проблема със слабата централна власт и 
с икономическите проблеми, които пораждат социални изпитания:

…политическите системи, особено когато са нови, се нуждаят и от „специфична 
подкрепа” – гражданите, които я предлагат, очакват в замяна скорошни 
и незабавни облаги. Ето защо основателите отдават голямо значение на 
икономическите перспективи на системата. Високоморалното твърдение на 
Токвил – „Човек, който търси от свободата нещо повече от самата нея, е роден 
да бъде роб”, може да е като Божия истина за „предостатъчно хора”; ала там, 
където се шири бедност, това послание – а и лидерите, които го следват – 
може да изглежда опасно неправилно в очите на гражданите (Marfi, 2006, p. 
42).

Повод за свикването на конституционен конвент е търговски 
спор между Вирджиния и Мериленд, който провокира предложението на 
Вирджиния за свикването на представители от всички щати в Анаполис 
за решаване на проблемите в междущатската търговия. Отзовават се 
само пет щата, които обаче достигат до общо становище за свикването 
на конвент, за да се „приведе устройството на федералното управление 
в съответствие с нуждите на съюза”. Континенталният конгрес одобрява 
свикването на конвента, но с ограничената задача да поправи Договора 
за конфедерацията (Madisan, Hamiltan, Dhzey, 1997, p. 24). Интересно е 
каква процедура предвижда конфедералната конституция за промяна на 
политическата система. Според чл. XIII: 

… Статиите на Конфедерацията ще се спазват свято от всеки от щатите и съюзът 
между тях ще е вечен. Отсега нататък не ще се правят никакви изменения в 
тях освен ако Конгресът вземе решение за това и то бъде потвърдено от 
законодателните събрания на всеки от щатите (Genov, 2012, p. 120).

Видно е, че при свикването на конституционния конвент процедурата 
е нарушена и в двете хипотези – нито Конгресът дава ясен мандат за 
приемане на нова конституция, нито това е потвърдено с изрични решения 
на щатските събрания. Налага се изводът, че Конституцията от 1787 г. е 
„зачената” в закононарушение.

Делегати от 13-те щата се събират във Филаделфия, като най-
изявените идеолози и потенциални последователи на конфедералния 
модел не участват – Томас Джеферсън е на дипломатическа мисия в Париж, 
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а Патрик Хенри отказва да се включи в дискусиите, предвиждайки какъв 
ще е техният край.

Много важен аспект в оформилата се дискусия относно бъдещето 
на Съюза е ролята на печатните издания за формиране на обществените 
нагласи. И в това отношение младата република копира Англия, в която 
началото на XVIII век бележи забележителен бум на периодичните издания, 
естествено свързан както с общото повишаване на нивото на грамотността, 
така и с характеристиките на английската политическа система. Подобен 
процес ще наблюдаваме малко по-късно и във Франция в навечерието и 
началото на Великата френска революция. Започва епохата на формиране на 
общественото мнение като мощен инструмент за влияние в политиката. Към 
началото на войната за независимост в колониите са издавани 38 вестника, 
като политическите теми преобладават на страниците им. Памфлетът, 
определен от Джордж Оруел като „театър на един актьор”, е основната 
публицистична форма за влияние върху четящата публика (Beylin, 2010, 
pp. 16 – 17). Някои памфлети, като например „Протоколите на свободните 
земевладелци от Бостън” (1772 г.), сами се превръщат в политически събития 
(Beylin, 2010, p. 19).

При изработването на Конституцията и при дебатите за по-сетнешна-
та ѝ ратификация печатните издания имат решаваща роля да пропагандират 
идеологията на двете крила, оформили се в конвента. На 27 октомври 1787 
г. в нюйоркския вестник Индипендънт Джърнал е публикувана статия, 
която по-късно става известна като „Федералистът №1”. Тя е първата от 
общо 85 статии, които по думите на Томас Джеферсън са „най-добрият от 
написаните някога коментари за принципите на управлението” (Madisan, 
Hamiltan, Dhzey, 1997, p. 9), но фактически обосновава необходимостта от 
силна централна власт за сметка на ограничаване на правата на щатите.

Сесиите на конвента са затворени и тайни, което по-късно дава 
основание на Дж. Медисън да твърди, че по този начин се гарантира, 
че решенията се вземат със силата на аргумента, а не въз основа на 
предварително декларирана позиция. Както обаче отбелязва Й. Елстер, 
в своя коментар Медисън пренебрегва „пазарлъците или сключването 
на сделки” (Elster, 2006, p. 29), защитата на индивидуални, групови и 
институционални интереси.

В хода на обсъждането на текстовете на Конституцията групата около 
Александър Хамилтън и Робърт Морис става известна като Федералистка 
партия (но фактически е унитаристка). От другата страна на своеобразната 
„идеологическа барикада” са лидерите на аграрната демокрация, 
отстояващи колониалните традиции на децентрализация и възгледите, 
че конституцията е предателство на революцията, защото тя е „машина за 
защита на собствеността срещу равенството” (Charchil, 2002, p. 139). Нейният 
идеен вдъхновител Томас Джеферсън обаче, както бе споменато, отсъства от 
заседанията на Конституционния конвент, което намалява силата ѝ и най-
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вече авторитета в хода на дискусиите. Джеферсън и Томас Пейн са идеолози 
от един и същ порядък – радикални идеалисти, които „локализират 
суверенитета в народа, а не в управлението” (Holms, 2006, p. 203). 

Идейният двубой между федералисти и антифедералисти трябва да 
даде отговор на въпроса за насоките, които ще следва бъдещият модел на 
организация на младата държава: „В крайна сметка схемата на Джеферсън 
се оказва нереалистична, тъй като не отчита, че психологическият 
ефект на междувластието е изнервящ…” (Holms, 2006, p. 214). Влиянието 
на конкретната ситуация, финансовите проблеми и „законодателната 
тирания” на местните легислатури се оказват по-силни от абстрактните 
идеи и принципи и Конституцията от 1787 г. създава успешни гаранции за 
„сигурността” срещу „свободата”, за „собствеността” срещу „равенството”.

Основните проблеми, които се обсъждат в конституционния 
конвент, са за баланса на властта и на представителството в бъдещия 
конгрес между централното правителство и щатските власти (Център 
– Периферия), за разделението и прерогативите на трите власти 
(изпълнителна, законодателна и съдебна), за приемането на нови субекти 
в Съюза (формиране на нови щати) и баланса между „робски” и „свободни” 
щати. Двата основни проекта – „План Вирджиния” за силно централно 
правителство и „План Ню Джърси”, предвиждащ минимални корекции на 
конфедералното устройство, са дискутирани продължително и детайлно. 
Надмощието, което в крайна сметка вземат централизаторските тенденции, 
може да бъде определено и като своеобразна победа на едрите поземлени 
собственици от Юга над фермерите от Нова Англия, което дава повод за 
размисъл доколко съвременната американска демокрация се корени в 
демократичните традиции на колониите в Нова Англия, пропаганден модел, 
формиращ и до днес „националната памет” на гражданите на САЩ.

Без да навлизаме в детайлите на дискусиите, ще маркираме само 
някои авторови наблюдения. На първо място, основният проблем и въпрос, 
на който бащите основатели би трябвало да дадат отговор, е дали съюзът 
да съществува, защото надделяването на конфедералната тенденция, дори 
и адаптирана към следвоенните условия чрез корекции на Договора за 
конфедерацията, би означавало единствено отлагане на разпадането на 
съюза. На второ място, т.нар. „законодателна тирания”, оформила се след 
1776 г., когато щатите изработват собствени конституции, предоставящи 
решаващата роля на местните събрания да определят щатската политика 
(дори на места и в съдопроизводството)15, създава нагласата у бащите 
15 В почти всички щатски конституции се предвиждат избори за местни събрания всяка година, 
а в Род Айланд и Кънектикът – на половин година. На места функционира и пряката демокра-
ция, а „в западен Масачузетс много фермери претендират, че всеки град има право да отменя и 
анулира всеки акт на щатската легислатура” (Madisan, Hamiltan, Dhzey, 1997, pp. 18 – 19). Наблю-
даваната на места охлокрация, съчетана с участието в управлението (чрез законодателните съ-
брания на щатите) на неподготвени за това хора, заплашва да „взриви” и местните управленски 
системи. Пример за това е отмяната на места на данъците, анулиране на дълговете и т.н.
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основатели да формулират нормативни ограничения срещу възможностите 
за такава на федерално ниво. Следствието е, че се създават условия (на 
този етап потенциални) за доминиране на изпълнителната власт16. На 
трето място, истинският баланс е постигнат в гарантиране на интересите 
на отделните щати (независимо от големината им и броя на населението), 
а това става чрез механизма за избор на сенаторите (по двама от щат) и 
на депутатите в Камарата на представителите (в зависимост от броя на 
избирателите). Това е т.нар. „компромис Кънектикът”, който е в основата 
на успешния конституционен модел на САЩ.

Хората, създали Конституцията, са мислители, но не философи; 
прагматици, но със собствени идеи за основите и развитието на 
американската държавност. Въпреки разгледаните по-горе фактори, 
идеи и обществени движения, оказали влияние върху решението за 
избора на независим път на развитие, дискусиите около основите 
на конституционното управление са по същество политически, а 
не философски дебат (Goodwin, 2008, p. 601). Именно поради тази 
причина понятия като „свобода”, „равенство” и т.н. получават място 
в конституционния акт, но вече изпълнени с конкретно съдържание, 
свързано с гаранциите за баланса на властите, в отношенията Център 
– Периферия, с изборните процедури. Първостепенен принцип на 
американския конституционализъм става разделението на властите, 
което същевременно цели да балансира влиянието им (Goodwin, 2008, 
p. 624). Не той обаче концентрира енергията на законотворците, а 
правомощията по оста Център – Периферия.

Конституцията е подписана на 17 септември 1787 г. Предстои нейната 
ратификация, като първо това става от щатското събрание на Делауер 
още на 6 декември с. г. Следват продължителни дискусии във всички 
местни парламенти, като с минимално или с по-значително мнозинство 
тя е ратифицирана – по това време се разгаря и голямата дискусия между 
федералисти и антифедералисти, която и до днес дава поле за дискусия на 
различни политически доктрини и визии за политическото устройство.

Единствено Род Айлънд забавя ратифицирането на Конституцията, 
като населението счита, че тя не гарантира неговите права. До Конгреса е 
изпратен списък с 18 специфични за щата права, повечето от които обаче 
са включени в Декларацията от 1789 г. Въпреки това местните квакери, 
проповядващи религиозната толерантност, не са съгласни със запазването 
16 Най-важна предпоставка за това е, че президентът притежава реално, а не отлагателно вето 
и че в САЩ фактически функционира двупартийна система. Едната партия „стои” зад пре-
зидента (изключенията са малко), което предполага, че дори другата партия да доминира в 
Конгреса (Сената и Камарата на представителите), върнатият законопроект не би могло да 
получи изискуемите от Конституцията 2/3 от гласовете, за да се превърне в закон. Съществу-
ват и други предпоставки, като например, че президентът е глава на федералното правител-
ство, възможността да „заобикаля” конгреса при вземането на външнополитически решения 
и т.н., но според автора първата посочена е от най-голямо значение.
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на търговията с роби до 1808 г., текст, залегнал в конституционната харта. 
Стига се до заплаха за съвместна военна акция на другите щати ако Род 
Айлънд не ратифицира Конституцията и не се включи в Съюза (Doherty, C., 
Doherty, K., 2005b, pp. 103 – 104). Този случай е показателен за ограничаването 
на местните права и свободи за сметка на Центъра (централната власт).

Изоставяне на принципите

Ако приемем, че идеите, поради които започва Войната за 
независимост, би трябвало да бъдат претворени в резултати при 
конституирането на новата държавност, трябва да се съгласим, че част от 
принципите, стоящи в основата на тези идеи, са изоставени при създаването 
и приемането на конституцията. На първо място, това е децентрализацията 
и запазването на самоуправляващите се общности, която от своя страна е 
тясно свързана с общото разбиране за свобода. На второ място е равенството, 
разбирано като политическо равенство. Значителна част от „американците” 
са изключени от политическия живот17 (най-многобройни и следователно, 
най-представителни като групи са жените, робите и малоимотните поради 
наличието на имуществен ценз), но ако приемем, че за епохата, в която се 
развиват събитията, това е практика, все пак „новото неравенство” е втъкано 
в конституцията чрез различната тежест на гласовете на избирателите в 
зависимост от местоживеенето. 

Макар и ефективен като механизъм за баланс между интересите на 
щатите, принципът, че всеки щат изпраща по двама представители в Сената, 
независимо от числеността на населението, нарушава равностойността 
на гласовете. Освен това преброяването на робите при формирането на 
избирателните окръзи също дава преимущество и тежест на един глас от 
Юга за сметка на Севера. 

Третият изоставен принцип е този на пряката демокрация, 
функционирала в много от бившите колонии в преддържавния период. 
Консервативният изборен механизъм при избора на президент, на 
сенатори и т.н. има повече положителни резултати в този ранен етап на 
държавно развитие, но не променя факта, че един от принципите, поради 
които колониите въстават срещу метрополията, не е приложен в новата 
държава.

Конституцията е „основана на философията на Хобс и на религията 
на Калвин”, но „великата идея, която тревожи и въодушевява… е да бъдат 
защитени собствеността, богатството и социалните привилегии” (Brodel, 
2014, p. 553). Това е идеята, която трябва да залегне в учредяването на всяка 
власт, за да се гарантират социалният мир и стабилност, защото социалната 
йерархия и собствеността са в основата на всяка държава. Робърт Хенри 

17 При изготвянето на Конституцията на САЩ думата „равни” не е записана в нея: „Линкълн 
може би признава това, когато казва, че тази нация е „зачената в свобода”, но че равенство – 
равни права – е само предложение, на което ние сме се посветили” (Henkin, 2006, p. 287).
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Лий, един от критиците на централизаторските тенденции, заложени в 
конституцията, обобщава:

Убеден съм, че тази епоха ще се смята за най-необикновената в историята 
на човечеството, щом за няколко години се получава такава съществена 
промяна в мисленето на хората. Наистина е удивително как същите хора, които 
току-що са излезли от една дълга и жестока война в защита на свободата, сега се 
съгласяват да подчинят себе си и наследниците си на един изборен деспотизъм 
(Madisan, Hamiltan, Dhzey, 1997, p. 14).

Позитивистичната теория за държавата я разглежда като 
„компонент на господството, на силата и на принудата” (Radev, 2002, p. 10), 
което е близко като интерпретация до марксисткия възглед за налагането 
на волята на дадена социална група като резултат от класовата борба. 
Просвещението предлага противоположно по същество философско 
осмисляне на ролята на държавата, което е близко до съвременните 
политологически интерпретации, а именно разглеждането на властта „най-
вече чрез отношението ѝ с гражданина и свързаното с това обезпечаване 
на неговата сигурност, собственост и свобода на убежденията” (Radev, 2002, 
p. 12). В съвременната политология се приема също, че от едната страна е 
държавата, притежаваща монопола за използването на насилие, а от друга 
– гражданското общество, утвърждаващо ненасилствената договорна 
самоорганизация в съответствие с нормите на естественото право и 
правата на човека (Melyvily, 2004, pp. 182 – 183). Пречупено през тази призма, 
създаването на американската държавност, въпреки посоченото по-горе 
„изоставяне” на част от принципите, идеологически пропагандирали 
независимостта, приема и практически прилага основополагащите идеи на 
Просвещението, но анализирани чрез политическия прагматизъм, който 
ще позволи на държавата да функционира.

Демокрацията не е ценност

Съединените щати в края на XVIII век не могат да бъдат смятани 
за съвременна демокрация (Fukuyama, 2016, p. 23), като първоначално 
съществува дори определено напрежение между конституционализъм и 
демокрация (Holms, 2006, pp. 195 – 197), доколкото Конституцията от 1787 
г. ограничава съществуващите традиции на самоуправление: „Гражданите 
имат нужда от конституция, както Одисей е имал нужда да бъде привързан 
към мачтата на кораба си. Ако получават, каквото поискат, избирателите 
неминуемо ще се разбият в скалите” (Holms, 2006, p. 195). В тази историческа 
епоха демокрацията се разбира като власт на огромното мнозинство от 
населението, състоящо се от нисшите класи (Melyvily, 2004, p. 186), поради 
което е неприемлива за елитите, стремящи се към сигурност и гарантиране 
на собствеността.

Вече през XIX век в знаменитото си произведение „Демокрацията в 
Америка” (1837 г.) Алексис дьо Токвил извежда основните характеристики 
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на американския политически модел, определяйки го като демократичен и 
свързвайки това определение с „изначалната връзка” между правителството 
и народа: 

Народът участва в съставянето на законите, в избора на законодателите; 
участва и в претворяването на тези закони в живота – по пътя на избирането на 
представителите на изпълнителната власт… Може да се каже, че народът сам 
управлява страната, дотолкова, че правата, предоставени на правителството, са 
незначителни и ограничени… (Tokvily, 1992, p. 63).

За него демокрацията в Европа е подготвена от абсолютната 
монархия, която обезличава политически и финансово поземленото 
дворянство (Bitsilli, 1993a, p. 159), но в историческото развитие на Англия 
наблюдаваме обратния вариант – аристокрацията, доминираща в 
парламента, който до реформите през XIX век може да бъде определен 
като неин инструмент, постепенно ограничава прерогативите на 
кралската власт18. В този смисъл демокрацията в САЩ не е продължение 
на еволюцията на политическия модел на Англия и корените ѝ трябва 
да се търсят другаде. По всичко личи, че те са свързани с колониалния 
опит и над 150-годишната традиция на децентрализация, самоуправление 
и ограничаване на връзките с Европа.

Проницателният анализатор дьо Токвил открива европейските 
духовни корени на демокрацията, които обаче в САЩ „добили ясни и 
конкретни форми по-рано, отколкото в Европа” (Bitsilli, 1993a, p. 160), 
като анализът му е насочен към европейските читатели и американският 
пример трябвало да бъде поучителен за тях. Все пак, според дьо Токвил, 
без съмнение американският модел в бъдеще ще пресъздаде „елитарния 
модел на европейците” с наличието на богати и бедни и с формирането на 
аристокрация (Fishu, 1999, p. 15). Тази футуристична прогноза в общи линии 
се сбъдва, но като следствие от надделелите централизаторски тенденции 
при създаването на конституцията и своеобразната победа на Центъра над 
Периферията, която е „изкована” на етапи през XIX и най-вече през XX и 
началото на XXI век.

Интерпретацията на американската цивилизация от дьо Токвил 
въз основа на понятието „демокрация” се определя от някои автори като 
пренасяне на собствения житейски опит върху една система, която е 
наблюдавал, но все пак познава повърхностно и само в определени нейни 
аспекти (най-вече съдебната система и съдебната власт)19 (Fishu, 1999, p. 

18 В Англия се наблюдава процес, синтезиран като „обуржоазяване на аристокрацията”. Инте-
ресите на буржоазията и тези на аристокрацията фактически са едни и същи поради капита-
листическия произход на доходите на английската аристокрация. Това обосновава и тезата за 
Английската революция като буржоазна по своя характер. Естествено, всяко подобно обоб-
щение съдържа в себе си основанията за критика.
19 В своето произведение Алексис дьо Токвил „се колебае” и не дава ясна дефиниция на поня-
тието „демокрация” (Fishu, 1999, p. 13).
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6). И времето, в което пише своя труд, и познанията му не предполагат 
задълбочен анализ върху политическата система на САЩ, въпреки 
„набитото му око” за някои подробности, които и до днес го правят 
актуален като автор и анализатор на ранния американски политически 
модел. Точността на анализите на дьо Токвил обаче се дължи най-вече на 
това, че той приема американската система като антитеза на европейската 
(по-конкретно на френската) от 30-те години на XIX век. 

В хода на дискусиите около приемането на конституцията е зада-
ден въпросът „Ако управлява народът, тогава кой ще бъде управляваният?” 
(Fishu, 1999, p. 57), който обобщава тогавашните разбирания за социалната 
роля на отделните прослойки. Въпреки че началният абзац: „Ние, 
народът!” формулира общата воля при приемането на конституционния 
акт, тук буквално трябва да приемем логиката за политическото 
представителство и че бащите основатели са делегираните от суверена 
представители, имащи правото да изразяват тази воля. Ако перифразирам 
Андрей Пантев, демокрацията трябва да е еднакво добра и за Моцарт, 
и за Салиери20, за да функционира според основния принцип, който ѝ 
е вътрешноприсъщ – осигуряването и гарантирането на справедливост 
при вземането на решения. Но създаването на една конституция цели 
по-скоро баланс, отколкото справедливост и конституционализмът не 
трябва пряко да се свързва с установяването на демократично управление 
(Pantev, 2019, p. 92).

Критиците на установения ред в САЩ имат основания, защото 
конституционният акт не предвижда гаранции за индивидуалните 
свободи и за правата на гражданите. Именно с тази цел през 1789 г. е 
свикан специален комитет, който разработва първите десет поправки на 
конституцията, ратифицирани през 1791 г. и останали в историята като 
Декларация за правата (Бил за правата). В него е гарантирана свободата на 
религиозно изповедание, на словото, печата, на свободното събиране на 
гражданите и правото им да изпращат петиции до правителството. Втора 
добавка гарантира „правото на народа да притежава и да носи оръжие…”, 
а следващите гарантират личната неприкосновеност и собственическите 
права. В Декларацията са заложени и гаранции срещу правен (съдебен) 
произвол (Genov, 2012, pp. 198 – 200). Именно с ратифицирането ѝ завършва 
началният етап от формирането на американската държавност и е очертана 
рамката, в която САЩ ще се развиват в бъдеще.

20 А. Пантев пише в книгата си „Историческата еволюция на съвременната демокрация” след-
ното: „За кого е добра демокрацията – за Моцарт или за Салиери? Във всеки случай, очевидно 
е, че тя не е добра за двамата… И ако повечето сме салиеровци, къде е тогава мястото на Моца-
рт в предпочитанията на мнозинството? Ако демокрацията е такава ослепителна добродетел, 
как е възможно да среща толкова яростна съпротива, да не е реализирана в продължение на 
столетия цивилизован живот на планетата?” (Pantev, 2019, p. 64).
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***

Конституцията от 1787 г. може да бъде четена и тълкувана по 
различен начин. Като всеки общ документ, поставящ само рамката, 
съдържанието, с което по-късно е „напълнена”, е от по-голямо значение 
за характеристиките на държавния модел. Серията от прецеденти от 
следващите десетилетия и тяхното правно тълкуване създават реалната 
политическа среда, в която протича политическият живот на Федерацията, 
а решенията по тези казуси в голяма степен са в полза на централната власт 
и запазването на съюза и съответно в ущърб на щатските прерогативи21. 
Процесът на натрупване на власт в Центъра (Федерацията) за сметка на 
Периферията (Щатите) е продължителен и се катализира в периоди на 
криза и на външна заплаха. Именно поради тази причина той е особено 
забележим през ХХ и в началото на ХХI век (по време на световните войни, 
Голямата депресия (1929 – 1933 г.), войните в Корея и Виетнам, в годините 
на Студената война и след атентата от 11 септември 2001 г. срещу кулите 
близнаци в Ню Йорк).

Вместо заключение

Създаването на Конституцията на САЩ по същество е революционно 
действие по отношение установения през 1777 г. ред: разрушава го, 
обосновавайки се с интересите на обществото (които биха могли да се 
определят и като морални), така, както са ги разбирали бащите основатели. 
От друга страна обаче Конституцията не би трябвало да се разглежда 
като революционен акт, защото се опира на английската парламентарна 
традиция, но най-вече, защото главната ѝ цел е „да бъде консервативна. 
Тя трябва да предпазва принципите и държавната машина от капризни 
и необмислени промени” (Charchil, 2002, p. 139). Самата Американска 
революция е характеризирана като консервативно събитие за запазване на 
съществуващите фискални и политически привилегии на местните елити 
(Goodwin, 2008, p. 428). Тя е дело именно на оформилите се в колониалния 
период елити – плантаторите и търговците, „които ревностно защитават 
нарушаваните от британската корона права” (Fukuyama, 2016, p. 23). Именно 
те създават политическото устройство на новата държава и вплитат в него 
своите разбирания за функциите на федерацията. 

Новата Конституция може да бъде анализирана и оценявана от 
различен ъгъл, но се изкушавам да я разгледам като експеримент за 
въвеждане на принципите на Европейското просвещение в управлението 

21 Необходимо е в този смисъл да се приведат примери. Още от 1798 г. е т.нар. Резолюция от 
Кентъки, която поставя въпроса дали един щат може да отмени или да не приеме федерален 
закон, ако се прецени, че той противоречи на интересите на щата. Отговорът е отрицате-
лен. „Положителен отговор на този въпрос неминуемо би предизвикал разпадане на съюза” 
(Fishu, 1999, p. 73). През 1832 г. централната власт заплашва да изпрати армията в Южна Каро-
лина, когато щатът отказва да приеме митата, гласувани в Конгреса.
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на Новия свят22. Тя е модерна форма за организация на държавата и 
обществото чрез разпределение (и разделяне) на властите и постигане 
на компромис в интересите на бившите вече колонии и на различните 
социални групи, за да се гарантира стабилност и просперитет. В синхрон 
с модерните разбирания на епохата основните ценности са гарантирането 
на собствеността, на политическото представителство и на интересите на 
гражданите, прослойките и щатите като израз на целенасочено търсена 
справедливост и за предотвратяването на „тиранично управление”. В 
принципите, заложени в Конституцията и в Декларацията от 1789 г., може 
да се открие решаващото влияние на Джон Лок, аргументирал теорията за 
естественото право, от която произтичат неотменимите човешки права на 
живот, собственост и свобода, формулирал идеята за обществения договор 
между управлявани и управляващи и за разделението на властите като 
гарант за справедливо управление23 (Kitromilidis, 2000, p. 67). Свободата 
като основополагащ принцип е закодирана в американското общество, 
което е продукт на маргинализирани в Европа общности, групи и индивиди, 
открили в Новия свят нови възможности. В Конституцията пряко е отразена 
и теорията на Лок за политическата революция, която „има основание, 
когато управниците нарушат попечителството и се покажат недостойни за 
доверието, което народът им е дал, предоставяйки им властта” (Kitromilidis, 
2000, p. 68)24.

Експериментът се оказва успешен, защото новата държава 
функционира, въпреки че преминава в следващите десетилетия през две 
генерални предизвикателства – на съперничеството между Центъра и 
Периферията (отразени в конфедерализма, федерализма и унитаризма като 
политически визии) и на борбата между двете политически и икономически 
култури (на Севера и Юга). 

Идеите на европейските просвещенци за естественото право, за 
народа като суверен на властта, за републиканско управление и разделение 
на властите за първи път излизат извън рамките на теоретичните 
постановки и са приложени на практика, частично модифицирани, но 
поне от пропагандна гледна точка – залегнали в базовите документи на 
управлението, което днес наричаме „американска демокрация”. 

22 Поне двама американски президенти – единият участник в историческите събития (Дж. 
Вашингтон), а другият – историк (Т. Уудроу Уилсън), разглеждат създаването на САЩ като 
експеримент. Според Вашингтон „съхраняването на свещения огън на свободата…зависи от 
експеримента, поверен в ръцете на американския народ”, а Уудроу Уилсън смята, че първото 
поколение на независима Америка „гледа на новото федерално устройство като на експери-
мент и мисли, че е възможно той да бъде недълговременен” (Shlezinger, 1992, p. 25).
23 Тези принципи са развити и популяризирани през XVIII век от Монтескьо, Дидро, Русо и 
други дейци на Европейското просвещение. Целенасочено е пропуснато името на Волтер, 
чиято идеология за държавата е коренно различна от тази на гореспоменатите.
24 От правото на народа да въстане срещу тираничното управление произтича и неотменимо-
то право на американците да носят оръжие.
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Конституцията от 1787 г. може да бъде разгледана и като алтернатива 
на европейските модели на управление, еволюирали в продължение на 
векове и характеризиращи се със своя йерархизъм, легитимизъм, строго 
социално и професионално (корпоративно) разграничаване на функциите 
на отделните съсловия25. Новата държава, представяща се пред света чрез 
Декларацията за независимостта от 1776 г., превърната в реален политически 
субект от Версайския (Парижкия) мирен договор (1783 г.), но реално 
съществуваща като политическа структура с приемането на Конституцията 
от 1787 г., доколкото тази от 1777 г. не създава стабилна държавна структура, 
разрушава европейските представи за жизнено „държавно формирование” 
най-малко в три компонента: приемането на републиканската форма на 
управление, изоставянето на принципа „една държава – една църква” и 
въвеждането на принципа за разделение на властите като своеобразен опит 
за нормативна защита от възможността за установяването на „тирания” 
(било от законодателната, било от изпълнителната власт). 

Какви са били възможностите пред бащите основатели, за да 
се гарантират бъдещето на държавата и просперитетът на бившите 
колониални общества? Запазването на конфедералния модел би означавало 
в перспектива разпадане на крехките връзки между политическите 
субекти и обособяването първоначално на 13 самостоятелни държави, т.е. 
пренасянето на европейския модел на междудържавни отношения в Новия 
свят с потенциална борба за територии, локални конфликти и войни и т.н. 

Създаването на държава, в която Центърът доминира над 
Периферията обаче е предпоставка за други процеси. Тенденцията 
в историческото развитие на САЩ през XIX и особено през XX век е 
към ограничаване на правомощията на отделните щати за сметка на 
централната власт, като федерализмът е запазен като форма, изпълнена с 
все по-ограничавано съдържание. Щатските власти (и институции) запазват 
отделни прерогативи (в областта на образованието, здравеопазването, 
данъчното облагане и др.), но най-важните от тях (политическите) са 
ограничени още с Конституцията от 1787 г. (възможностите за отделяне, 
за промяна на формата на управление, за поддържане на въоръжени сили, 
на външнополитически и търговски връзки с други държави; ограничени 
са възможностите за самостоятелна финансова, включително и данъчна 
политика), а след злополучната за Юга Гражданска война (1861 – 1865 г.) става 
видно, че за отделните щати е отредено да бъдат не „държави в държавата”, 
макар и с частично ограничени правомощия, а провинции в развита 

25 На идеологическо равнище тези принципи са ревизирани не само от европейските прос-
ветители, но и много по-рано – в Англия през XVII в. от мислителите, създали идеологиче-
ските си платформи върху резултатите от Английската революция и от Славната революция 
от 1688 г. Робърт Грийн, Робърт Бъртън, Джон Уебстър, Джон Милтън, Джеймс Харингтън 
са само част от имената на идеолозите на новия буржоазен политически ред (Pantev, 1993, 
pp. 33 – 37).
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система на местно самоуправление, в която насоките на политиката са 
диктувани от Центъра. Втората тенденция е към промяната на баланса 
на отделните власти в полза на изпълнителната власт (в лицето на 
президента на САЩ), която придобива все по-широки правомощия. Така 
опасенията на бащите основатели от „законодателна тирания”, намерили 
отражение в Конституцията чрез предоставяне на значителни правомощия 
на президентската институция, водят до обратния резултат. Ето как 
една практика от XVIII век (доминацията на английския парламент във 
вътрешнополитическия живот на Англия и водещата му роля в конфликта 
между колониите и метрополията) дава своето отражение върху политиката 
през ХХ и в началото на ХХI век.  

***
Първата декада от историческото развитие на САЩ е пример 

за конструирането и конституирането на нова държава въз основа на 
принципи, които не са били прилагани широко и в пълнота до този момент 
в политическата практика. Конфедералният модел се оказва преходен и 
вероятно може да се определи като необходим за етапа, в който основната 
цел е да се отвоюва независимостта от метрополията. Още в едно отношение 
конфедерацията може да бъде определена като необходима – за да стане 
очевидно, че практическо обединение в тази форма и в тези условия не 
може да бъде жизнено и следва пътят да бъде избран: или Съюзът да се 
разпадне, или да се преформатира. П. Бицилли смята, че в своята същност 
САЩ „винаги са били и си остават не толкова Държава, колкото „Общество” 
(Bitsilli, 1993a, p. 164), но в реалната политика централизираните държави 
имат по-голям шанс да оцелеят и да се наложат като Сила. Конституцията 
от 1787 г. и Декларацията за правата, приета две години по-късно, въпреки 
че променят смисъла на принципите, които първоначално са движили 
революционния подем за отделяне от метрополията, се оказват стабилната 
основа, върху която се изгражда държавността в САЩ.
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Abstract: One of the most crucial years in the dispute over the island of Cyprus is 1974. 
On July 15, the Cypriot army staged a military coup in the country, actively supported by 
Greece’s ruling military junta. These actions еnable the Republic of Turkey, being one of the 
countries-guarantees to the Zurich-London Agreement, to undertake a military offensive 
to the island of Cyprus on the pretext that it should maintain the status quo. As a result 
only a few days later, the Turkish army occupies 36,2 % of the territory of the Republic of 
Cyprus and never left the island. Thousands of the citizens of Cyprus lost their relatives and 
loved ones, their livelihoods and homes, as Turkey acquired yet another advantage over the 
Cypriot Greeks and Greece on the so called „Cyprus dispute“. 
Key words: Cyprus dispute, Turkish invasion, Greek Cypriots, Turkish Cypriot

Кипър е обект на интерес и борба за влияние между големите 
държави векове наред. Причината за това се корени в неговото специфично 
местоположение – намира се в непосредствена близост до основните световни 
източници на нефт в Близкия и Средния изток и на пътя на основни морски 
и въздушни комуникационни канали, свързващи три континента: Европа, 
Азия и Африка (Nedyalkov, 2013, p. 12). Кипърският въпрос е един от основните 
генератори на напрежение в Източното Средиземноморие през последните 
десетилетия. Въпреки важното му значение за региона, той все още остава 
недостатъчно проучен в българската историография. Безспорен принос върху 
изследването на Кипърския въпрос в България имат учените Агоп Гарабедян, 
Димитър Недялков, Йорданка Бибина, Петър Парушев и др.2 В настоящата 
статия ще бъдат разгледани трансформацията на спора за Кипър, породена 
от турската военна инвазия през 1974 г., и дълготрайният ефект от нея върху 
разногласията между кипърските гърци и кипърските турци. 

В първата половина на ХХ век Кипърският въпрос възниква като 
традиционен конфликт между колония и метрополия. В него мнозинството 
от населението (кипърски гърци) издига искания островът да бъде 
1 Petya Pavlova is a PhD student at the Department of History of Bulgaria at the Faculty of History 
of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her research interests are in the field of international 
relations and interethnic conflicts, and her current scientific pursuits focus on Bulgaria’s foreign 
policy towards its Balkan neighbors. Email: ppavlova566@gmail.com
2 Виж напр.: Гарабедян, А. Национално-освободителната борба и провъзгласяването на 
Република Кипър 1945-1960. София:БАН, 1989; Бибина, Й. България и Кипър - страници от 
историята: Кипърският въпрос в българския печат и външна политика (50-те - 60-те 
години на ХХ в.), Велико Търново: Фабер, 2010; Недялков, Д. „Малката“ война за Кипър, 
София:Албатрос, 2013.
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освободен от колониалната си зависимост от Британската империя3. 
Техните претенции градират от желание за предоставяне на по-големи 
конституционни свободи до борба за обединение с Гърция (т.нар. ,,еносис“). 
Великобритания, търсейки начин да запази своето влияние над острова, 
противопоставя кипърските турци4 на кипърските гърци. Кипърските 
турци нееднократно подкрепят британците (Garabedyan, 1989, pp. 22 – 
23). Ясен пример за тясното сътрудничество между кипърските турци и 
англичаните срещу гръцката страна са техните действия на съвещанието на 
ООН от август 1954 г. Тогава британският представител обвинява Гърция 
в териториални претенции и акцентира върху риска от дестабилизация 
на региона. Той също така поставя въпроса за турското малцинство и 
близостта на острова до Турция. Великобритания изпраща на съвещанието 
мюфтията на кипърските турци, който официално заявява, че правото на 
самоопределение ще означава физическо ликвидиране на кипърските 
турци (Garabedyan, 1989, pp. 93 – 94)5. 

До 50-те години на ХХ век интересът на Турция към Кипър е слаб. 
Кипърските турци и британските власти започват да си сътрудничат, за 
да предизвикат нейната намеса. Така през 1952 г. делегация на кипърски 
турци пристига в Анкара и настоява Турция да подкрепи действията им 
срещу обединението на острова с Гърция. Те също така искат съдействие за 
развитието на своето образование и култура. От началото на 1954 г. Турция 
вече открито проявява интерес към острова (Garabedyan, 1989, pp. 108 – 111). 
Анкара информира гръцкото правителство, че е против всяка промяна в 
международния режим на Кипър и желае да участва в евентуални гръцко-
английски преговори, когато те започнат. Само няколко години по-
късно нейната позиция еволюира до становището, че ако има ревизия на 
Лозанския договор, то Кипър трябва да бъде върнат на Турция. Страната 
започва да гледа на обединението на Република Кипър с Гърция като заплаха 
за своята национална сигурност, тъй като това ще означава обграждане на 
анадолското ѝ крайбрежие от гръцки острови. 

3 Британската империя получава право да администрира Кипър от Османската империя 
на 4 юни 1878 г. с подписването на Кипърската конвенция. Според нея султанът си запазва 
суверенитета над острова и се задължава да въведе реформи, които да подобрят живота на 
хората в азиатските си владения и на остров Крит. В замяна Великобритания обещава во-
енна помощ за Османската империя, ако нейните източни провинции бъдат нападнати от 
Руската империя. През 1923 г., съгласно условията на Лозанския договор (чл. 16), Република 
Турция официално се отказва от претенциите си към острова. На 10 март 1925 г. Великобри-
тания официално обявява Кипър за колония на короната.
4 До пристигането на британците кипърските мюсюлмани са били малцинство по отноше-
ние на населението, но са формирали управляващата класа на острова. Логично кипърски-
те турци подкрепят англичаните, за да се противопоставят на еносис-а, тъй като, ако Кипър 
стане част от Гърция, тяхната роля значително ще намалее и ще бъдат в позицията на чуждо 
малцинство в рамките на друга национална държава.
5 В крайна сметка е решено Кипърският въпрос да не се обсъжда. Социалистическите стра-
ни се въздържат при гласуването на резолюцията, а САЩ подкрепя приетото решение.

Петя Павлова - 1974 г. – трансформацията...
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Като официално признаване на международния характер на 
кипърския проблем може да се посочи юни 1955 г. Тогава англичаните 
канят представители на гръцкото и турското правителство за разговори 
,,върху политически и военни въпроси, отнасящи се до Източното 
Средиземноморие, включително и Кипър“. Всъщност единственият 
разглеждан въпрос е кипърският. Гърция и Турция приемат поканата. По 
този начин за първи път гръцката страна признава правото на Турция да 
участва в решаването на въпроса (Garabedyan, 1989, pp. 120 – 121). 

Така, в средата на ХХ в., се осъществява първата голяма 
трансформация на Кипърския въпрос. Той се превръща от конфликт между 
колония (Република Кипър) и метрополия (Великобритания) в конфликт 
между двете общности на острова, тази на кипърските гърци и тази на 
кипърските турци, които биват подкрепяни от своите държави майки – 
Гърция и Турция. Те спорят какви да бъдат устройството и управлението на 
общата им държава, за да може тя да функционира, зачитайки етническите и 
културните им различия. Когато гръцката страна поставя искането за право 
на самоопределение на кипърските гърци, с което се опитва да прокара 
обединението си с Гърция, турската страна отвръща с искане за правото на 
самоопределение на кипърските турци.

Решение на спора между двете общности е намерено в началото 
на 1959 г., когато са подписани Цюрихско-Лондонските споразумения. Те 
урегулират съотношението в представителството на кипърските гърци 
и кипърските турци в общата им държава. Според договореностите 
Кипър ще бъде президентска република с два официални езика – гръцки 
и турски. Президентът ще бъде грък, избиран от гръцката общност, а 
вицепрезидентът ще бъде турчин, избиран от турската общност. В случай, 
че президентът не може да изпълни функциите си, той бива заместван от 
председателя на Народно събрание, който също е грък. Вицепрезидентът 
съответно е заместван от заместник-председателя на Народното събрание, 
който е турчин. Министерският съвет се състои от 7 гърци и 3 турци, 
назначавани съответно от президента и вицепрезидента. Президентът и 
вицепрезидентът имат право на вето по всички закони, отнасящи се до 
външните работи, сигурността и отбраната. Разпределението на депутатите 
в Камарата на представителите е в съотношение 70% гърци и 30% турци. 
Законите се приемат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, 
когато предвиждат поправка на избирателния закон или тези, отнасящи се 
до данъците и митата. Те изискват подкрепата на 2/3 от гръцките и 2/3 от 
турските гласове. В рамките на Камарата кипърските турци и кипърските 
гърци имат свое събрание, което има право да налага данъци на своята 
общност и да се занимава с религиозните, просветните, културните 
и спортните въпроси за съответната общност. В администрацията 
съотношението между двата етноса е 70:30 в полза на гърците. Определен 
е и балансът между двете общности в армията. Според споразумението 
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личният състав на въоръжените сили е в съотношение 60:40, а личният 
състав на силите за сигурност (жандармерия и полиция) – в съотношение 
70:30 (Garabedyan, 1989, pp. 232 – 235). 

С Договор за гаранции между Република Кипър, Обединеното 
кралство, Гърция и Турция трите страни се задължават да бъдат гаранти 
за изпълнението на сключените споразумения. Те признават и гарантират 
независимостта, териториалната цялост и Конституцията на Република 
Кипър. Задължават се да не допускат обединението с друга държава или 
разчленяването на острова. При нарушаване на споразумението трите 
страни имат право съвместно или поотделно да вземат необходимите 
мерки за възстановяване на статуквото (Garabedyan, 1989, p. 235).

Скоро обаче се оказва, че липсата на доверие и изкуствено 
определеното процентно разпределение между двата етноса във властта 
пораждат проблеми. Статистическите данни показват, че кипърските турци 
представляват 18% от населението, но тяхното участие в управлението се 
движи между 30 и 50% (Garabedyan, 1989, pp. 257 – 258). 

В края на 1963 г. кипърският президент Макариос, който е радетел за 
по-голяма независимост на държавата, се обръща с призив към кипърския 
народ за промяна на Конституцията. Той предлага премахване на  правото 
на вето на президента и вицепрезидента и създаването на единни органи за 
местно самоуправление, обединени правосъдни органи по места и участие 
на квотен принцип в администрацията и силовите структури, съответстващ 
на числеността на населението. Предложенията, очаквано, са отхвърлени 
от кипърските турци и Турция (Nedyalkov, 2013, p. 21).

Избухва напрежение между двете общностите в Кипър, стига се и 
до сблъсъци. Вследствие на това кипърските турци спират да бъдат част от 
държавните институции. Спорен е въпросът доколко са изгонени или сами 
са напуснали заеманите длъжности. Те започват да формират своя собствена 
временна администрация и да не признават решенията на кипърското 
правителство, поемайки курс към подготовка за разделяне на острова. 
В северната част на Никозия и граничещите с нея територии е изграден 
турски кантон, като границата се нарича ,,Зелена линия“. Радикално 
настроените турски партии, не без помощта на турските военни структури, 
започват да формират свои бойни групи6. Те получават от Турция храна, 
въоръжение и боеприпаси. На 23 декември 1963 г. в столицата започват 
ожесточени боеве. Турската държава оказва морална подкрепа на своите 
посредством преминаването на пределно малка височина над зоната на 

6 Първоначално кипърските турци подкрепят британските сили, но по-късно създават своя 
съпротивителна организация, чиито действия поставят началото на активно противоборс-
тво между двата етноса. От 1957 г. започва поетапно изграждане на организация която на-
рича себе си TMT (,,Турска съпротивителна организация“). Предполага се, че тя е създадена 
не без активното участие на британските тайни служби.  (Nedyalkov, 2013, p. 18).

Петя Павлова - 1974 г. – трансформацията...
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боевете без използване на бордовото си въоръжение F- 84G Thunderstrike 
с турски опознавателни знаци. Напрежението между двете общности не 
стихва и през февруари 1964 г. Макариос се обръща за помощ към Съвета 
за сигурност на ООН, където съобщава за признаци на явна подготовка на 
турските въоръжени сили да дебаркират на острова. Решено е на острова 
да бъде изпратен международен военен контингент за поддържане на 
мира, наречен UNFICYP, с обща численост над 5000 души (Nedyalkov, 2013, 
pp. 23 – 24).

В следващите години кипърската държава започва усилено да 
изгражда свои собствени военни сили. Предприемат се стъпки за създаване 
на кипърски военноморски сили. През юни 1964 г. кипърският парламент 
разглежда законопроект за начина на формиране на Национална гвардия 
на Република Кипър. Въведена е задължителна наборна военна служба в 
рамките на 18 месеца за всички граждани от гръцки произход на възраст 
от 16 години и нагоре. В отговор на законопроекта ръководството на 
турската общност започва преселване на представители на турския етнос, 
забранявайки им поддържането на каквито и да е контакти с кипърските 
гърци. Започват да формират собствени бойни единици, подчинени 
на TMT. През август 1964 г. е приет Законът за националната гвардия, а 
скоро след това нейни части започват да атакуват села с кипърски турци. 
В отговор на това Турция предприема въздушни атаки над острова. С тях 
тя нарушава международните правила за водене на война, тъй като под 
нейните удари попадат и болници, като напр. тази в района на Помос. Гърция 
също ангажира своята авиация в конфликта, а нейни военнослужещи са 
прехвърляни с гражданския флот под прикритието на туристи (Nedyalkov, 
2013, pp. 25 – 39).

Конфликтът е прекратен най-вече благодарение на американската 
намеса. Ясен предупредителен знак е насочването към Кипър на бойните 
кораби на 7-ми американски флот, а самият президент на САЩ Линдън 
Джонсън провежда пряка кореспонденция с турския си колега Исмет 
Иньоню, в която настоява за деескалация на напрежението (Stoilova, 
2008, p. 20).

В началото на 70-те години се наблюдава съществено разминаване 
между позициите на Гърция и на кипърския президент Макариос относно 
бъдещето на острова. От 1967 г. в гръцката държава започва режимът на 
,,черните полковници“, които си поставят за цел обединението на Кипър 
с Гърция. За разлика от тях Макариос осъзнава, че това е невъзможно, и 
търси решение на Кипърския въпрос в конституционни промени, които да 
гарантират правата на кипърските турци, но и да реформират държавата, 
така че тя да може да функционира пълноценно. Това разминаване в 
позициите довежда до напрежение между кипърския президент и Гърция. 
В периода 1970 – 1973 г. срещу президента Макариос са извършени няколко 
неуспешни опита за покушение (Nedyalkov, 2013, pp. 45 – 48).
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В първите месеци на 1974 г. военната хунта усилено започва да 
подготвя преврат, чиято цел е отстраняване на настоящия президент на 
Кипър и предоставяне на властта в ръцете на приближени хора, които 
да извършат фактическото присъединяване на острова към Гърция.  
Основната дейност се извършва от нелегалната прогръцка организация 
EOKA-2 и началника на Главния щаб на кипърската национална гвардия 
генерал Пападакис. В гвардията се извършва ,,чистка“, като се отстраняват 
лоялните към кипърското правителство военнослужещи и се заменят с 
такива, верни на военната хунта. Като допълнение на това, на острова са 
прехвърляни гръцки офицери, които да сменят основния команден състав 
на поделенията на столичния гарнизон след преврата и да допринесат 
за свалянето на Макариос. Кипърският президент предусеща готвения 
заговор и иска от Гърция всички нейни офицери да напуснат страната, но 
молбата му остава неудовлетворена. Той се опитва да се противопостави 
на процесите в Националната гвардия, като дори създава отделна военна 
структура, която трябва да я конкурира. Освен подривна дейност, в ход е и 
очерняща кампания, в която кипърският президент е обявен за ,,комунист“ 
и е атакуван за връзки със СССР (Nedyalkov, 2013, pp. 48 – 56).

Междувременно конфликтът между Гърция и Турция за 
континенталния шелф и използването на нефтените находища в 
Егейско море се изостря. Размяната на остри реплики и закани между 
официалните власти постепенно преминава в конкретни действия. 
Засилват се патрулните плавания и полети в Егейско море и се провеждат 
демонстративни учения. През април 1974 г. военните формирования от 
двете страни на границата в Източна Тракия са приведени в състояние на 
повишена бойна готовност (Nedyalkov, 2013, p. 50).

На 15 юли 1974 г. гръцки и гръцко-кипърски сили започват да 
обстрелват президентския дворец в Никозия. Макариос успява да избяга 
с помощта на британците. На негово място за президент е поставен 
Никос Сампсън, един от ръководителите на EOKA-2, участвал в нападения 
срещу кипърски турци през 1964 г. и привърженик на обединението на 
Кипър с Гърция. Метежниците успяват да завземат летището и редица 
правителствени учреждения в Никозия.

Турското военнополитическо ръководство оценява  гръцките 
действия като изключително сериозни и пряко засягащи жизнените 
интереси на турската държава и нейните граждани. На 16 юли, ден след 
преврата, турският министър-председател Бюлент Еджевит провежда среща 
с военните командири, на която е решено да бъде извършена подготовка за 
десант. Той ще започне на 20 юли и ще бъде разделен на два етапа. През 
първия турските сили ще осигурят плацдарм в северната част на острова, 
след което ще започнат преговори. При неуспех на дипломатическите 
усилия ще бъде даден ход на втория етап, който предвижда военното 
осигуряване на територия в северната част на острова, в която кипърските 
турци могат да бъдат заселени и защитени.

Петя Павлова - 1974 г. – трансформацията...
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Преди да предприеме едностранни действия, Турция се консултира с 
другата страна гарант – Великобритания. На 17 юли министър-председателят 
Еджевит пътува до Лондон за спешна среща с британското правителство, 
търсейки от него подкрепа за съвместни действия, но то отхвърля турското 
предложение (Larrabee, Lesser, 2003, p. 78). Великобритания по това 
време насочва усилията си за решаване на проблема с инструментите на 
дипломацията въз основа на Цюрихско-Лондонските споразумения от 
1959 г. Британската империя от самото начало изключва каквато и да е 
възможност за намеса с въоръжени сили и персонал от базите на острова, 
тъй като споменатите споразумения изискват подобни действия само при 
военна заплаха отвън, а не при вътрешнополитически преврат, като какъвто 
се оценяват събитията (Nedyalkov, 2013, p. 58).

В същия ден политическото ръководство на НАТО обявява 
безрезервната си подкрепа за президента Макариос и за запазването на 
териториалната цялост на Република Кипър.

Турция се надява американското правителство да не реагира 
както през 60-те години, тъй като в този момент страната е разтърсена от 
аферата „Уотъргейт“, и това да ѝ позволи да разгърне военните си планове 
(Nedyalkov, 2013, p. 101).

Турски военни части започват да се изнасят и съсредоточават в 
Източна Тракия по протежение на турско-гръцката граница. Турското 
военно командване организира и развръща отбрана на участъци 
от средиземноморското крайбрежие по бреговете на Егейско море. 
Допълнително е създадена и групировка на сухопътните войски за 
окупиране на гръцки острови в Егейско море, която е готова да започне 
действия след началото на военния конфликт. Турция започва скрита 
подготовка за евентуални бойни действия срещу Гърция още от средата 
на април 1974 г. и тези действия не засягат толкова ситуацията в Кипър, 
колкото гръцко-турския спор за добив на нефт в Егейско море. Още  на 16 
юни военновъздушните сили на Република Турция са приведени в бойна 
готовност ,,обикновена тревога“. Между 16 и 19 юли само за бойните кораби 
на Турция е дадена заповед ,,пълна бойна готовност“ (Nedyalkov, 2013, pp. 
68 – 69, 74).

На фона на турските действия Гърция изглежда неподготвена и 
изненадана. Тя сякаш не очаква да се стигне до реални военни действия 
с Турция след извършения преврат в Република Кипър. Не е известно тя 
да е разполагала с предварително подготвен оперативен план за действия 
в Кипър  срещу Турция в подобна ситуация. На 15 юли, т.е. след преврата, 
гръцките военноморски сили са приведени в състояние на повишена 
бойна готовност. Провежда се разгръщане на силите, без да се осъществява 
непосредствена подготовка за бойни действия. Голяма част от командния 
състав на гръцките въоръжени сили ползва летните си отпуски. Въпреки 
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това успешно е прехвърлен контингент от 4500 души на остров Кипър. 
В рамките на пет денонощия турското военно командване успява да 
завърши оперативното развръщане на въоръжените си сили. Гръцкото 
военно ръководство, което не очаква решителни действия от турската 
страна, пристъпва със закъснение към развръщането на своите войски и го 
завършва едва в хода на започналите оперативни действия (Nedyalkov, 2013, 
pp. 82 – 84).

В 03:30 ч. на 20 юли 1974 г. турските въоръжени сили получават 
сигнал за обявена всеобща тревога. Егейско море и акваторията в района на 
остров Кипър са обявени за зона на бойни действия, опасна за мореплаване 
и полети. Въздушното пространство е затворено за полети на всички чужди 
военни и граждански самолети. Лидерите на преврата няколко пъти се 
обръщат с молба за помощ към ръководството на гръцката хунта в Атина, 
но Гърция не е подготвена и реагира мудно. Командирите на развърнатите 
в очакване за действия край остров Родос гръцки подводници получават 
информация за турското нахлуване в Кипър, но то е последвано от заповед 
за заемане на подводно положение и поддържане на повишена готовност. 
Бойна команда обаче не е дадена и те остават пасивни по места (Nedyalkov, 
2013, p. 103). Кипърските гърци са оставени да се отбраняват сами.

Малко след 6 часа сутринта на 20 юли 1974 г. турските самолети 
бомбардират стратегически места в близост до Никозия и са прехвърлени 
парашутни войски. Час по-късно първите лодки с турски войници 
акостират на кипърския бряг. Те са подпомагани от местните кипърски 
турци, а кипърските гърци се опитват да ги забавят, но без особен успех. 
Едва в 07:15 ч. в Атина е формиран военен съвет, който започва да търси 
решение на конкретната обстановка.

Кипърските гърци не успяват да организират съгласуван отпор, което 
дава възможност на Турция за около три часа да прехвърли на кипърския 
бряг голяма част от  оперативната си група. Отрядите на турската общност 
се стараят да водят задържащи боеве срещу отрядите на Националната 
гвардия. Техните бойни действия се водят по предварително разработен 
план в продължение на целия първи етап от оперативните действия 
на турската армия. Често турските средства за масова информация ги 
представят като действия на десантните сили, за да въведат в заблуждение 
гръцката страна и да окажат психологическо въздействие върху гръцкото 
население в Кипър (Nedyalkov, 2013, pp. 104 – 110).

Гърция обявява ултиматум на правителството в Анкара: в срок 
от 48 часа да прекрати бойните действия в Кипър, в противен случай 
да очаква започването на пълномащабна война с нея. Интересното е, 
че въпреки смелия тон на това заявление, през първия ден на бойните 
действия гръцката страна много внимателно извършва полетите си само в 
своето международно въздушно пространство. За тази реакция на Гърция 
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може да има няколко обяснения. На първо място, с предполагаемия силен  
политически натиск от страна на САЩ конфликтът да не ескалира. Друго 
обяснение за гръцката пасивност може да бъде, че военновъздушните ѝ 
сили разполагат с голям брой остарели бойни самолети. Според Димитър 
Недялков не без значение е и фактът, че смятаните за по-модерни 
F-104, с които разполага Гърция, не притежават достатъчен радиус на 
действие, за да бъдат фактор в отдалечения на близо 1000 км от основните 
авиобази район на бойни действия. В същото време военновъздушните 
сили на Гърция притежават F-4e фантом, но за подобни сложни задачи, 
свързани с прелитане на големи разстояния и борба с въздушен и наземен 
противник, вероятно са били подготвени малцина летци. Въпреки това 
военноавиационната система на Гърция е задействана с най-модерната 
си техника, с която разполага, с намерение да противодейства на турското 
настъпление (Nedyalkov, 2013, pp. 121 – 125).

САЩ и Великобритания осъждат действията на Турция, но остро 
критикуват и гръцката страна за даването на повод за такава кризисна 
ситуация. Гърция търси подкрепа и от СССР, но той отказва да се намеси 
в конфликта, тъй като дестабилизацията на южния фланг на НАТО е в 
негов интерес. Съветът за сигурност на ООН приема серия от резолюции, 
призоваващи за незабавно прекратяване на военните действия. В първите 
две от тях (Резолюция 353 от 20 юли и Резолюция 354 от 23 юли) акцентът 
пада върху призиви за зачитане на суверенитета, независимостта и 
териториалната цялост на Република Кипър, сдържаност и изтегляне на 
чуждестранните военни сили от острова7. След като няколко членове на 
персонала на ООН в Кипър са ранени или убити при изпълнения на своята 
служба, Съветът за сигурност включва в следващите резолюции и текстове, 
припомнящи, че силите на ООН са ,,разположени в Кипър с пълното 
съгласие на правителствата на Кипър, Турция и Гърция“, и призоваващи за 
гарантиране на тяхната безопасност8. Европейският съюз  не предприема 
резки действия в настъпилата ситуация, ограничавайки своята подкрепа 
за Република Кипър до приемането на резолюциите на СС на ООН 
(Konstantinu, 1994, p. 101).

На 22 юли 1974 г. между турското командване и временно 
изпълняващия длъжността президент на Кипър Главкос Клиридис е 
постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Турската армия, 
желаейки да постигне набелязаните си цели, първоначално игнорира 

7 Resolution 353 (1974), United Nations Security Council 
https://digitallibrary.un.org/record/93470?ln=en
Resolution 354 (1974), United Nations Security Council 
https://digitallibrary.un.org/record/93471?ln=en
8 Такъв текст фигурира в Резолюция 355 от 1 август, Резолюция 358 от 15 август и Резолюция 
359 от 15 август: https://digitallibrary.un.org/record/93472?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/93474?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/93475?ln=en
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уговорения час за прекратяване на огъня, докато не достига до плануваните 
позиции. През този първи етап на турската интервенция нейните 
войски завземат 7% от територията на острова. Те контролират район с 
пристанищни съоръжения, което ще им даде възможност да продължат да 
увеличават силите си, докато в сила е примирието (Nedyalkov, 2013, pp. 162 
– 163). От доклад на Генералния секретар на ООН от 21 юли, представен 
пред Съвета за сигурност, става ясно, че не само турската страна нарушава 
споразумението за прекратяване ,,на огъня“, но това прави и Националната 
гвардия, въпреки претърпените загуби9.  

След катастрофалните последици от взетото решение за преврат в 
Република Кипър, на 23 юли военната хунта в Гърция пада от власт. Тя е 
заменена от гражданско правителство под ръководството на Константин 
Караманлис. Никос Сампсън е принуден да се оттегли. Това отваря ,,пътя“ 
за преговори между двете враждуващи страни. Турското правителство се 
съгласява да спре настъплението си при условие, че ще остане на острова, 
докато не бъде постигнато политическо споразумение между двете страни. 
Разговорите се провеждат в Женева. Първоначално те се водят само 
между Гърция и Турция, а представители на двата етноса са включени в 
разговорите едва на по-късен етап, което е показателно за важната роля, 
която двете държави майки ще продължат да играят за съдбата на острова. 
Преговорите продължават от 25 юли до 13 август 1974 г. и не постигат 
консенсус. 

По време на примирието подразделенията на Националната 
гвардия на Кипър не успяват да попълнят състава си и да се възстановят 
от нанесените загуби. Не са взети мерки и за подобряване на системата 
на противовъздушната отбрана. Не успяват да подобрят организацията 
и комуникацията помежду си. Това дава допълнително предимство на 
Турция, която разполага с пълно числено превъзходство – 2:1 в личен състав, 
7:1 в танкове, 2:1 в оръдия и минохвъргачки. Въздушното превъзходство на 
Турция е абсолютно. Ресурсите на кипърските гърци и Гърция са крайно 
недостатъчни за създаване на плътна и ефективна отбрана, поради което 
Клиридис се опитва да печели време по време на преговорите, но без успех 
(Nedyalkov, 2013, pp. 177 – 179). 

Позицията на кипърските турци, подкрепена от Турция, е за 
създаване на федерация. Делегацията на кипърските гърци подкрепя идеята 
за унитарна държава и преговори на базата на Цюрихско-Лондонските 
споразумения. Поради това тя иска отлагане на разговорите, опитвайки се 
да печели време. Анкара използва това, за да възобнови офанзивата си. Като 
разбира за поисканата отсрочка, турският външен министър категорично ѝ 
се противопоставя. Час и половина след края на заседанието той се свързва 

9 Report of the Secretary-General on developments in Cyprus 
https://digitallibrary.un.org/record/484447?ln=en
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с Бюлент Еджевит и казва: ,,Айше отива на почивка“. Това е кодовата фраза, 
с която информира, че продължаването на  преговорите е безсмислено и 
е ред за привеждане в действие на втория етап от плануваната операция в 
Кипър (Nedyalkov, 2013, p. 180).

Така, на 14 август в 04:30 ч., на всички турски войскови формирования, 
участващи в кипърската операция, е предаден сигнал ,,Зефир“ (,,Победа“), 
означаващ възобновяване на бойните действия на острова. Половин час 
по-късно турската авиация нанася ракетно-бомбени удари по позициите на 
Националната гвардия в районите на Китрея, Мия миля, Бююк Каймаклъ, 
летището край Никозия, Йеролако, както и по лагера на гръцкия полк и 
казармите в Аталаса (близо до Никозия) (Nedyalkov, 2013, p. 181). Започва 
вторият етап на турското настъпление. Нито Великобритания, нито САЩ 
предприемат някакви ефективни действия, за да го спрат (Hale, 2021, pp. 113 
– 114). Липсата на възпиращи действия от страна на Вашингтон, насочени 
срещу Турция, са съществена разлика в сравнение с изострянето на 
конфликта през 1964 г., което позволява на турската страна да преследва 
своите интереси на острова с помощта и на оръжието.

В резултат на бойните действия от двата етапа на плана (20 – 
30.07.1974 г. и 14 – 17. 08. 1974 г.) турските военни сили успяват да окупират 
37% от територията на Кипър (Bahcheli, Bartmann, Srebrnik, 2004, p. 167), 
на която живеят 140 000 кипърски гърци и 75 000 кипърски турци. След 
приключване на военните действия двете страни в конфликта започват да 
изграждат фортификационни съоръжения по линията на съприкосновение. 
За целия период на операцията турската страна губи 419 убити, 916 ранени, 
242 безследно изчезнали, а гръцката страна отчита около 4 000 убити и 
ранени (Nedyalkov, 2013, p. 191). 

Военната интервенция има тежки последици върху цивилното 
население. В резултат на нея хиляди кипърски гърци са принудени да 
изоставят домовете и имотите си и да потърсят убежище на юг. Според 
някои изследвания става въпрос за 160 000 кипърски гърци (Bahcheli, 
Bartmann, Srebrnik, 2004 p. 168), според други за – 200 000 (Larrabee, Lesser, 
2003, p. 78), според трети – за 183 000 души (Hughes, 2010, p. 94). Цифрите 
относно бягащите на север кипърски турци също са различни. Според 
някои те са 45 000 (Bahcheli, Bartmann, Srebrnik, 2004, p. 168), а според 
други са 40 000 души (Hughes, 2010, p. 94). Всяка една от тези цифри е 
достатъчно показателна за мащаба на психологическата травма, която 
преживява населението на острова. Тя ще даде нов заряд (след събитията 
от 1963 – 1964 г.) на страховете на кипърските гърци и кипърските турци, 
че ще бъдат доминирани и потискани от другата общност. Тази липса на 
доверие между тях обрича преговорите за бъдещето на острова на неуспех. 

Вторият етап от турското настъплението не прави гръцката страна 
по-склонна да преговаря, но води до политически негативи за Турция. 
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След второто настъпление (14 – 17. 08. 1974 г.) гръцката страна, вместо да 
стане по-отстъпчива, категорично отказва да преговаря. В допълнение 
на това Турция губи международната подкрепа, която е имала в началото 
на намесата си. В първите свои резолюции ООН иска възстановяване на 
конституционното управление в Република Кипър, без да дава оценка 
на събитията10. След началото на втория етап от турското настъпление 
тя започва открито да критикува действията на Турция. Пример за това е 
Резолюция 360, в която ясно е отбелязана официалната позиция на СС на 
ООН, изразяваща се в ,,неодобрение на едностранните военни действия, 
предприети срещу Република Кипър“11. През 1976 г. Съветът на Европа 
постановява, че Турция, съгласно Европейската конвенция за правата на 
човека, е нарушила чл.2 (правото на живот), чл. 5 (свобода и сигурност на 
човека), чл. 8 (зачитане на частния и семейния живот) и чл. 1. от Протокол 
1 (правото на мирно използване на собствеността). Нейните действия 
са осъдени в редица резолюции на ООН. В очите на международната 
общност Турция бързо се превръща от гарант на Цюрихско-Лондонските 
споразумения, защитаващ Република Кипър от опасността да загуби своята 
независимост след преврата, в техен нарушител чрез продължаването на 
военните действия и оставането на нейни военни сили на острова.

Въпреки че Република Кипър губи военните действия през 1974 
г., търпи икономически загуби и се изправя пред бежанска вълна, тя 
остава с един изключително ценен коз – международното признание, че 
правителството ѝ е единственото легитимно управление на острова. Този 
статут ѝ позволява, заедно с Гърция, да оказва международен натиск върху 
кипърските турци и Турция. С това предимство тя успява да представи по-
ефективно своята позиция по Кипърския въпрос на редица международни 
форуми. 

Наличието на турски войски на острова дава възможност на 
кипърските турци да създадат свое отделно управление в окупираните 
територии. Още от 1974 г. Турция предприема серия от действия, които да 
гарантират нейните интереси и позиции в Кипър. През август окупираната 
част на острова е посетена турския министър на финансите Байкал, за 
да бъде обсъдено откриването на филиал на турската централна банка и 
паспортно управление, което да стартира подмяна на личните документи. 
Започват да се емитират кипърски турски пощенски марки, в обращение 
влиза турската лира, дори е сменено часовото време, за да бъде в синхрон с 
това в Турция (Garabedyan, 2006, pp. 59 – 61).

През 1975 г. кипърските турци официално обявяват създаването на 
Турската федеративна държава Кипър, която бива признато единствено от 

10 Resolution 357 (1974), United Nations Security Council 
https://digitallibrary.un.org/record/93473?ln=en
11 Resolution 360 (1974), United Nations Security Council 
https://digitallibrary.un.org/record/93476?ln=en
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Република Турция. Техният парламент приема резолюция, в която изтъква 
трудното положение на кипърските турци на острова през годините и 
обявява, че тяхното самостоятелно управление ще продължи, докато 
Конституцията на Република Кипър не бъде променена. Според тях по 
този начин те формализират турската част на една все още неоформена 
кипърска федерация. От този момент нататък преговорите няма да бъдат за 
създаването на една унитарна държава с определени квоти в управлението 
за кипърски гърци и кипърски турци, в зависимост от численото им 
съотношение на острова, защото минимумът, на който биха се съгласили 
кипърските турци, е федерална държава. Остава да се разглежда въпросът 
доколко децентрализирана да бъде тя. Така военната интервенция на Турция, 
предизвикана от извършения с активно гръцко участие преврат, довежда до 
качествено нова ситуация на острова. Тя трансформира Кипърския въпрос 
от конфликт между две общности в една държава в спор между две отделни 
държави как да сформират една обща. Като нито една от двете не е готова на 
отстъпки. Кипърските турци ще искат образуването на федерация, докато 
кипърските гърци дълго време ще отказват да обсъждат дори промени в 
Конституцията на Република Кипър. За разлика от средата на века обаче 
трети страни са много по-малко склонни силно да се намесват в конфликта 
между Гърция и Турция. Кипърският въпрос е оставен да бъде решен между 
гръцката и турската страна със съдействието на ООН. Република Кипър 
е загубила гарантите за своя суверенитет. Тя не успява да защити своята 
териториална цялост с оръжие и ѝ остава единствено да се опитва да си я 
върне с инструментите на дипломацията. Военното присъствие и подкрепа 
на Турция дава по-голяма тежест на кипърските турци в преговорите, което 
ги прави и по-неотстъпчиви. Те вече не се опитват да получат по-голяма 
автономия и повече права за себе си, защото това вече е постигнато със 
силата на оръжието, макар и не върху целия остров. Тяхната нова задача е 
тази самостоятелност да бъде заложена в устройството на общата държава 
на острова. Преговорите за това вървят бавно и трудно, а междувременно 
двата народа започват да организират своя живот разделени.

През 1983 г. кипърските турци официално обявяват създаването на 
своя отделна държава, наречена Севернокипърска турска република (СКТР), 
която бива призната единствено от Турция. Въпреки непризнаването, 
кипърските турци, благодарение на Република Турция, успяват да получат 
статут на наблюдател в различни организации. Освен това правителството 
на кипърските турци изпраща свои представители във Вашингтон, Лондон, 
Брюксел, Ню Йорк, Исламабад, Баку и Абу Даби. Те обаче получават 
пълен дипломатически статут единствено от Турция. Въпреки това 
представителите на кипърските турци в тези градове успяват да лобират за 
своите интереси (Bahcheli, Bartmann, Srebrnik, 2004, p. 170).

Липсата на признание води до тежки икономически загуби за 
кипърските турци. Те нямат достъп до Световната банка и Международния 
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валутен фонд, а чуждестранните инвеститори отбягват рискови сделки в 
регион с несигурно бъдеще.  Не би било пресилено да се каже, че държавата на 
кипърските турци съществува благодарение на икономическата подкрепа, 
изразяваща се в субсидии и инвестиции, на Република Турция. Чрез 
нейната помощ доходите на кипърските турци се увеличават многократно 
– през 1977 г. доходът на глава от населението е 1 444 щатски долара, той се 
удвоява до 3 477 долара през 1990 г. и достига 4 000 долара до 2002 г. Турция 
също така инвестира в инфраструктурни проекти и предоставя кредити и 
помощи за развитие под различни форми. Икономическите постижения 
на кипърските турци обаче са затъмнени от впечатляващия икономически 
растеж на юг, където БВП на глава от населението стига 13 000 щатски долара 
(Bahcheli, Bartmann, Srebrnik, 2004, p. 173). Икономическата зависимост на 
Северен Кипър неминуемо се отразява и в политическата сфера, където той 
остава зависим от турската държава и до днес.

В заключение може да се каже, че непремереният ход на гръцката 
страна, желаеща на всяка цена да постигне фактическо обединение 
на Гърция с Република Кипър, довежда до катастрофално поражение 
на военното поле и загуба на позиции на дипломатическото игрище. 
Напрежението между двете страни в спора ескалира през 50-те и 60-те 
години на ХХ век, като турската страна многократно ясно е заявявала 
и дори демонстрирала готовността си да се намеси с военни сили при 
влошаване на положението на нейното малцинство на острова. Вероятно 
гръцката държава е очаквала международната общност, най-вече в лицето 
на Великобритания и САЩ, да не допусне турска военна интервенция в 
Кипър, както това се е случвало в предходни години. За разлика от тогава 
обаче, през 1974 г. Гърция предприема действия за промяна на статута на 
острова. Великобритания и САЩ са против преминаването на Кипър към 
Гърция, защото това ще постави под въпрос техните позиции на острова. 
В допълнение на това Турция безспорно е важен стратегически партньор 
за тях в района на Близкия изток и те са внимателни в отношенията си 
към нея.

Турската военна интервенция в Кипър е успешен ход за Турция, 
която, макар да търпи имиджови щети, успява да превърне себе си в 
непреодолим фактор при решаването на съдбата на острова. Нарастването 
на нейната роля ѝ дава възможност още по-непоколебимо да защитава 
своите стратегически интереси в района на Източното Средиземноморие. 

Събитията от 1974 г. внасят сериозни промени в спорните въпроси 
между двете страни в Кипърския въпрос. След отделянето на кипърските 
турци в отделна държава със своя територия и работеща самостоятелно 
администрация възможността за създаването на унитарна държава е 
изключена, а идеята за обединение с Гърция става напълно илюзорна. 
На преговорите започва да се обсъжда дали общата държава на острова 
да бъде федерация или конфедерация. Кипърските гърци подкрепят 
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споразумение за двузонална федерация с единен суверенитет и единно 
гражданство. Кипърските турци настояват за конфедерация, основана 
от две съществуващи суверенни държави. Кипърските гърци са против 
такова предложение, тъй като това означава да признаят съществуването 
на отделна държава на кипърските турци. Те съзират в това опасност от 
бъдещо нейно отцепване. Кипърските турци, от своя страна, не биха 
приели общата държава да бъде продължение на Република Кипър, в която 
тяхна общност да бъде интегрирана. Двете страни спорят и за територията, 
която да обхваща турската и гръцката част от общата държава, тъй като 
кипърските гърци настояват за връщане на голяма част от завзетите при 
турското настъпление селища.

В преговорите след 1974 г. продължава спорът доколко квотният 
принцип за заемане на длъжности в управлението на страната и 
военните ѝ сили да отговаря на реалното съотношение между двата 
етноса. Разликата идва от факта, че след интервенцията турската страна 
провежда целенасочена политика за преселване на турци от Анадола на 
остров Кипър. Целта е ясна – промяна на демографския баланс (Bahcheli, 
Bartmann, Srebrnik, 2004, p. 168). Тези хора са настанени в изоставените от 
кипърските гърци имоти. Така въпросът за собствеността им се превръща в 
една от основните точки за конфронтация. Кипърските гърци ще настояват 
за пълно връщане на имотите на техните собственици от преди 1974 г. 
и правото им да се завърнат по родните си места. Кипърските турци се 
опасяват, че по-заможните кипърски гърци лесно ще закупят имоти в 
северната част на острова и по този начин ще заплашат хомогенността, 
а с това и политическото представителство на етническата им общност. 
Те предпочитат предоставянето на компенсации на кипърските гърци за 
загубата на техния имот.

Не на последно място, след трайното установяване на турски военни 
сили в северната част на острова се появява въпросът за наличието им при 
една бъдеща обща кипърска държава. Кипърските гърци търсят решение 
в посока на демилитаризация, като са силно обезпокоени от наличието на 
турски войски на острова. Против премахването им се обявяват кипърските 
турци, които виждат в тяхно лице гарант за сигурността. 

Организираният от гръцката страна преврат в Кипър през 1974 
г. и последвалата военна намеса на Турция трайно и безвъзвратно 
трансформират Кипърския въпрос. Установяването на турските войски на 
острова дава възможност за създаването на отделна държава на кипърските 
турци, която, макар призната само от Турция, продължава да съществува 
и до днес. След тези събития недоверието между двете общности е по-
голямо, спорните въпроси все повече, а значението на външните фактори 
все по-незаобиколимо. 
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Abstract: The interpretation of the term “national character” is quite controversial. It is 
difficult to find unanimity among the researchers on the issue because for years it has been 
interpreted differently and falls within the scope of different scientific fields: anthropology, 
ethno psychology, folklore, sociology, psychology, psycholinguistics. Interpretations of 
“national character” are found even in fiction. An additional obstacle is the lack of certainty 
in the definitions of concepts such as “cultural-ethnic stereotype”, “national stereotype” and 
“national character”. Sometimes in the specialized literature they are used synonymously. 
This article does not claim to be exhaustive on the topic, but we will try: 1) To outline the 
concept of “national character”; 2) To present research concerning the national character of 
the Japanese; 3) To present the author’s thoughts on the dynamics and transformations of 
two features of the Japanese national character – collectivism and industriousness.

Keywords: Japanese national character, collectivism, individualism, industriousness

Въведение

Спорно и противоречиво е тълкуванието на понятието „национален 
характер“. Трудно е да открием единомислие по въпроса, тъй като години 
наред то се интерпретира по различен начин и попада в обсега на различни 
научни области: антропология, народопсихология, фолклор, социология, 
психология, психолингвистика, намира отражение дори и в художествената 
литература. Допълнителна пречка създава и липсата на категоричност в 
дефинициите на понятия като „културно-етнически стереотип“, „национален 
стереотип“ и „национален характер“. На много места в специализираната 
литература те се използват дори синонимно. 

Настоящата статия няма претенции за изчерпателност по темата, но 
чрез нея ще се опитаме: 

1 Magdalena Vassileva is an Associate professor, Ph.D. at „St. Cyril and St. Methodius“ University 
of Veliko Tarnovo. Her research interests are in the fields of Teaching Japanese as a Second 
Language, Japanese Language and Culture, Sociolinguistics, Business Japanese and Politeness in 
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1) Да очертаем контурите на понятието „национален характер“;

2) Да предствим изследвания, касаещи националния характер на 
японците;

3) Да изложим размислите на автора относно динамиката и транс-
формациите на две черти от японския национален характер, а именно – 
колективизъм и трудолюбие.

Национален характер

В проучване на група изследователи, касаещо националния характер 
на 49 култури, се казва, че „отличителни личностни характеристики, общи 
за членовете на дадена култура, се определят като национален характер или 
национален стереотип“ (Terracciano et. al, 2005, p. 96).  В настоящата работа 
обаче ще направим разграничение между тях.

Често при дефинирането на понятието „стереотип“ за отправна 
точка се използва определението на Уолтър Липман (Lippmann, 1922). 
Според изследователя стереотипите са унаследени клишета или представи, 
получени от собствената ни култура за заобикалящия ни свят. В определени 
случаи ни помагат да възприемем и разберем по-лесно чуждата култура, а 
в други – водят до изграждането на грешни образи и представи. Може да 
кажем, че се характеризират с динамика и многопластовост, които до голяма 
степен зависят от гледната точка на групата, обществото, съответната 
култура, националността и пр.

Василева пише: 

Съществена особеност при изграждането на стереотипни нагласи е акцентирането 
на различията в качествата на различни социални групи или култури. При т.нар. 
културни стереотипи обикновено имаме голяма доза етноцентризъм – прави 
се характеристика на другостта от гледна точка на собствената култура и това 
в повечето случаи придава негативен нюанс на оценката. Колкото по-малко 
знаем за другия, толкова повече се осланяме на стереотипа. Ако стереотипът е 
добре формулиран и правдоподобен, ни помага да се ориентираме в ситуацията 
(Vassileva, 2018, p. 24).

По отношение на понятието „национален характер“ ще направим 
обзор на определенията, които открихме в научните разработки 
на народопсихолози, антрополози, социолози, историци и дори 
психоаналитици. Прави впечатление, че дефинициите са много малко на 
брой и са предложени с голяма предпазливост.

Инкелес (Inkeles, 1997) смята, че ако „националният характер“ 
се разгледа по подходящ начин, може да се окаже, че той е истински 
феномен – твърде възможно е народи със сходен етнически произход в 
зависимост от мястото на живеене да проявят различни психологически 
черти и обратното. Тъй като антропологичните дефиниции на понятието 
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често се свеждат до връзката му с културни модели и понякога зависят 
от изискванията на дадено общество, Инкелес се абстрахира от тях и 
предлага своя интерпретация за „национален характер“. Според автора 
той е „съвкупност от характеристики, вплетени в отделните личности, 
изграждащи едно общество“  (Inkeles, 1997, p. 3). 

Според Христов „основната трудност при дефинирането на 
националния характер е неподатливостта на психиката да бъде количествено 
и качествено детерминирана“ (Hristov, 2014, p. 26). Смята се, че за 
„национален характер“ започва да се говори със зараждането на науката 
народопсихология през XIX в., чийто обект е именно той (националният 
характер). А през XX в. в изследванията на Хеерт Хофстеде вече може да 
открием опити за теоретични постановки и обобщения. 

Националният характер се състои от характеристики, типични за дадена нация 
или национална група. Той може да включва ценности, черти на характера и 
други подобни характеристики (Nigbur, 2017, p. 520). 

Семов определя националния характер като:

Функция на онова, което се онаследява и предава като сравнително най-
постоянно, като най-съществено и потребно за адекватност на голямата 
историческа задача, която народът решава. Характерът отразява главните, 
постоянни нужди на оцеляването и развитието, а не неговите бързо променящи 
се исторически изисквания. (Semov, 1995, p. 103). 

Според автора националният характер „се изразява в отношения, а 
се определя от фактори“. Именно чрез обогатяване на тези отношения се 
извършва обогатяването и на характера. А това обогатяване вече е дело и 
резултат на историята, съдбата, начина на живот, културата, религията и т.н. 
на всеки отделен народ (Semov, 1995, p. 109).

Ивановна пише: 

Често в специализираната литература понятието „национален характер“ 
се използва като еквивалента на „стереотип“. Тук бихме уточнили обаче, че 
националният характер се основава на реални национални черти, доколкото 
могат да бъдат открити и назовани, докато стереотипът не винаги съответства 
на реалността.... Към националния характер се отнасят „самосъзнание, навици, 
естетика, традиции, сързани с националните чувства, националната култура, 
бита, националната гордост (Ivanova, 2013, p. 251).

Според Христов „Основанията за обособяването на изследвания 
върху националния характер се търсят в наличието на общи черти на 
човешките колективи и различните условия на тяхната житейска и 
историческа реализация... (Hristov, 2014, p. 27). Христов предлага алгоритъм 
при дефиниране на понятието:

1. Да се разкрият и проследят доминиращите, типични черти за дадена 
нация: както положителните, така и отрицателните.
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2. Да се потърси специфичното проявление на една или друга 
характерологична черта.

3. Да се обърне внимание на съчетанието, подредбата и аранжимента на 
различното и специфичното по ценностната скала в характера на отделните 
нации (Hristov, 2014, p. 28).

Що се отнася до възникването на националния характер, в 
специализираната литература се посочват две теории. Едната поддържа 
схващането, че всеки народ има базисна, модална личност, която е носител на 
типичното за народа си. Някои изследователи наричат тази личност архетип. 
Съвкупността от архетипове „рисува“ облика на даден народ. Втората теория 
има количествен характер. Според нея „националният характер е сума, взета 
в рамките на цялата история, но тя е толкова разтеглива и относителна, че 
фактически нерядко престава да съществува като една единна линия“ (Semov, 
1995, p. 102). Опити да формулират понятието „национален характер“ правят 
Т. Панов (1992), Г. Раковски (2020), А. Страшимиров (2017), Ив. Хаджийски 
(1974) и мн. др. Дефинициите на посочените автори са описателни и отчитат 
съвкупността от черти и влиянието на фактори и условия в историческото 
или еволюционното развитие на един народ.

Ако приемем, че всяка нация или етническа група притежава 
специфични особености и качества, то напълно логично звучи и 
определението на Христов: 

Съвкупност от основните, най-значими и отличителни социално-
психологически черти, в които се проявява специфичното у отделните нации и 
различното им съчетание и аранжимент (Hristov, 2014, p. 29). 

В настоящата статия приемаме дефиницията на Христов (Hristov, 
2014) и Иванова (Ivanova, 2013). Смятаме, че националният характер също 
е динамично понятие, търпи трансформации, но съвпада с реалността към 
даден момент и се приема и от представителите на съответната култура.

Японският национален характер. „Нихонджинрон“ – теория за 
японците

Както стана ясно по-горе, „националният характер” е много 
противоречиво понятие. По тази причина и за японския национален характер 
няма еднозначна дефиниция, а всеки изследовател добавя нов щрих и нова 
гледна точка към него. Някои от учените подкрепят антропологичното 
схващане за дълбока свързаност между понятието и културната традиция, 
други го разглеждат в исторически план или като същност, силно повлияна 
от географски особености, трети разчитат изцяло на лични наблюдения и 
преценка, а четвърти го позиционират и описват в определен исторически 
момент или етап от развитието на японците като народ. 

След Втората световна война в научната и художествената литература 
в Япония става особено популярен т.нар. жанр – „Нихонджинрон“. Това са 
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различни видове публикации – академични изследвания и популярни 
материали, за които се смята, че отразяват японската национална и културна 
идентичност като уникални и различни от всички други култури и етноси. 
Интересното е, че в подобна литература концепции като „националност“, 
„етнос“ и „култура“ се използват синонимно. Основните тези, предствени 
в „Нихонджинрон“, са: уникалността и хомогенността на японската нация, 
влиянието на природата и климата върху японското мислене, уникалността 
в структурата на японския език, йерархията в японското общество и 
човешките взаимоотношения и мн. др. Още в най-ранните публикации 
обект на изследване са черти от националния характер на японците – силно 
развито чувство за групова принадлежност, афинитет към природата, 
специфични модели на вербално и невербално поведение и др.

Според Иванов: 

Дискурсът, наречен Нихонджинрон, е предназначен главно за вътрешна 
употреба и има ясна цел – да заеме мястото на компрометираната от пораже-
нието във войната концепция за държавния организъм (Ivanov, 2017, p. 154).

Още в трудовете на Русо и Монтескьо откриваме опити за дефиниция 
на понятието „национален характер“. За Япония например Монтескьо пише: 

Необичайният харатер на този народ – упорит, капризен, решителен, чудноват, 
презиращ всички опасности и нещастия – оправдава своите законодатели за 
свирепите закони, които създават (Montesquieu, 1984, p. 147). 

Действително преди и по време на Втората световна война Япония 
сякаш най-точно може да бъде описана с качества като безкомпромисност 
и решителност. След края ù обаче, „постепенно се изгражда нов образ на 
японската нация, в който отсъства агресивния политически компонент и се 
акцентира върху традициите, манталитета и ценностите, т.е. върху основите 
на националната идентичност“ (Ivanov, 2017, p. 155).

Кишимото (1866 – 1928) и Хага (1867 – 1927) са едни от първите 
изследователи на японския национален характер. Кишимото е преподавател 
по английски език в Уаседа (университет в Япония, бел. моя - М.В.), отдаден 
на християнската религия. Той разглежда японския национален харатер 
най-вече в отличителните му черти от други народи и разчита на личната 
си преценка. Посочва както положителни специфики, така и отрицателни. 
Положителното в националния характер вижда в:

1. Афинитет към чистотата;

2. Бодър дух и обич към красивото вследствие на природната красота на 
Япония;

3. Способност за възприемане и преработване на новото;

4. Учтивост в поведението и маниерите;

5. Силно развито чувство за справедливост и липса на алчност. 
(Meshscheryakov, 2020, p. 81).
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Като отрицателни черти са посочени: „нетърпеливост и 
непоследователност“, „склонност към разсипничество без спестявания и 
мисъл за утрешния ден“, „физическа слабост“ (Meshscheryakov, 2020, p. 82). 

Възгледите на Хага по отношение на японския национален характер 
в голяма степен се припокриват с тези на Кишимото. Според Мешчеряков 
има обaче известна разлика в гледните точки на двамата изследователи. 
Докато Кишимото разчита на лична преценка и наблюдения, Хага се 
позовава на литературни произведения (Meshscheryakov, 2020, p. 83). Той 
използва литературни творби като „Коджики“, „Нихоншоки“, „Записки под 
възглавката“ и мн. др., за да отсее специфичното и уникалното за японците. 
Освен това изследователят представя японския национален характер като 
производна от отношението на японеца към страната. В своето произведение 
„Десет есета за националния характер“ (1907) авторът посочва следните 
характеристики на японския национален характер:

1. Лоялност и любов към държавата (chūkun aikoku 忠君愛国);

2. Почит към дедите и зачитане на честта на рода (sosen wo tattobi, kamei wo 
omonzu 祖先を尊び、家名を重んず );

3. Практичност (genseiteki jissaiteki 現世的実際的);

4. Обич към природата (kusaki wo ai shi, shizen wo yorokobu 草木を愛し、自
然を喜ぶ);

5. Оптимизъм и бодрост (rakuten sharaku 楽 天 洒 落);

6. Семплост (tampaku shōsha 淡 白 瀟 洒);

7. Афинитет към детайла (senrei senkō 繊 麗 繊 巧);

8. Афинитет към чистотата (shōjō keppaku 清浄潔白);

9. Зачитане на ритуалите (reisetsu sahō 礼節作法);

10. Обич към мира и спокойствието (onwa kanjō 温和寛恕). (Meshscheryakov, 
2020, p. 84).

За достоверността на описаните по-горе национални качества 
красноречиво говори фактът, че повечето от тях се изписват на японски 
език чрез комбинация от четири знака (йероглифа), т.е. това са понятия, 
наложени не само в езика, но и като възприятие в мисленето на японците.

Японският национален характер. Динамика и трансформации

Настоящата статия няма претенции за изчерпателност по темата. 
Освен това ще бъде трудно да обхванем, условно казано, всички черти от 
националния характер на японците в тяхното многообразие и динамика. 
Ще уточним, че става дума не само за трансформации във времето, но и за 
динамика в съдържанието на определени черти. В статията ще разгледаме 
две от тях – колективизъм и трудолюбие. По двете теми е писано много в 
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различни сфери на науката, но голяма част от изследванията са направени 
като съпоставка между Изтока и Запада. 

За отправна точка избрахме колективизма, защото в научната 
литература чрез него се обясняват социални феномени и други японски 
национални черти като трудолюбие, работохолизъм, учтивост, практичност, 
афинитет към хармонията в човешките отношения и др.

Втората национална характеристика, към която се насочихме, е 
трудолюбието, защото е свързанa с възприятието на японците за групова 
принадлежност, а от там и с идеята за колективизма. Освен това много 
често тази национална черта се дава за пример на западните общества. В 
хода на изложението обаче ще стане ясно, че трудолюбието има не само 
положителни страни. Често японците са наричани и „работохолици“, но 
работохолизмът сякаш не е проявен на съзнателно ниво, а по-скоро системата 
в Япония го налага.

•	Колективизъм

По въпроса за колективизма и идивидуализма има изведени 
статистики, че всяка година излизат повече от сто броя научни статии, 
които разглеждат двете перспективи. Ако трябва да ги съпоставим, най-
съществената разлика сякаш е  позиционирането на индивида в обществото 
или социалната група. В колективистичните култури поведението му до 
голяма степен е обусловено от нормите в обществото. Целите му съвпадат 
с тези на групата, към която принадлежи, и от значение за личния комфорт 
са хармоничните отношения между всички членове на колектива. При 
индивидуализма личността е автономна единица, която следва свои цели, 
и те не винаги съвпадат с целите на социалната група. Поведението му не 
се влияе толкова силно от обществените порядки. Интересен факт е, че в 
конфликтни ситуации при колективистичните култури се отдава приоритет 
на запазване на добрите отношения между членовете на групата, докато при 
индивидуалистичните – се търси справедливост в решаването на проблема, 
независимо от последствията (Triandis, 2001, p. 909).

Японският колективизъм много умело се използва като обяснение 
за структурата на японското общество, организацията на работа в японските 
компании и други колективни единици (Kato, 2018), типичната японска 
учтивост и специфичния стил на общуване на японците (Furuya, 2010, 2018).

Смята се, че колективизмът не е унаследено по рождение отношение, 
а е заучено поведение вследствие на средата и условията на живот. Още в 
миналото в японските села, където отглеждането на ориз е било основен 
поминък, се развива колективистичният дух. Поради тежките условия 
и липсата на водоснабдителни системи при обработването на полето, 
култивирането, поливането и събирането на реколтата хората са разчитали 
на помощ от съседите. По тази причина са поддържали добри отношения с 
всички членове на тази малка обществена единица – селото. В земеделския 
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колектив е било недопустимо влошаване на човешките взаимоотношения 
поради несходство в характерите, различия във възгледите или нехаресване 
на един или друг човек от групата. Не е нужно да казваме, че последствията 
за семейното оризище биха били пагубни, а именно – „земеделският 
колектив няма да позволи оризовото поле да бъде напоено от общите водни 
ресурси“ (Kato, 2018, p. 182). В Япония хармонията в човешките отношения 
и колективистичният дух са национални характеристики, развити като 
потребност за оцеляване и изкарване на прехраната още в миналото.

В съвремието обаче все още се говори за колективно японско 
общество. Следва да се замислим защо във времето на високите технологии, 
когато човешкият интелектуален и физически труд е толкова облекчен, 
чувството за групова принадлежност в японското общество остава водещо 
или поне така изглежда на пръв поглед. 

Една от възможните итерпретации, често срещана в специа-
лизираната литература, е свързана с възприятието на японците за групова 
принадлежност – „учи“ (от яп. ウチ вътре в групата) и „сото“ (от яп. ソト 
вън от групата). Към „учи“-групата принадлежат членовете на семейството, 
членовете на клуба по интереси, спортния клуб, членовете на фирмата или 
компанията. А към сферата на „сото“ се отнасят всички останали връзки 
и отношения. Оттук и схващането, че както човек е готов да се жертва 
за семейството си, така би го направил и за компанията, в която работи, 
тъй като тя също е вид социална структура, към която той принадлежи. 
Това е едно от позитивните виждания за японския колективизъм, което 
напоследък се подлага на съмнение и търпи критики. 

След 90-те години сякаш се обръща внимание и на отрицателното 
в тази перспектива. Според изследването на Хираи (Hirai, 1999) младите 
хора в Япония свързват колективизма със „забавените мерки на японското 
правителство при национални бедствия (земетресения, порои, цунами и 
пр.), смърт от преумора при прекалено много часове извънреден труд във 
фирмата (колектива), груповите организирани пътувания на японците, 
липсата на лично мнение (винаги мнението на колектива е приоритет), 
липсата на интерес към проблем, който не касае пряко личността“ (Hirai, 
1999, p. 111).

Някои от съвременните проучвания хвърлят нова светлина върху 
колективизма и го разглеждат не от гледна точка на жертвоготовността към 
групата или социалната единица, а като личен интерес и начин да се осигури 
комфорт. Според С. Фуруя:

По-логично е да смятаме, че поведението на всеки човек е продиктувано от 
вътрешно убеждение. От гледна точка на предствители на култури, в които 
личното мнение е прието да се изразява категорично, може би липсата на 
категоричност при други култури би могла да се интерпретира и като липса на 
идивидуализъм. Но това не означава слаб характер (Furuya, 2018, p. 31). 
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Вероятно и чувството за групова принадлежност на японците се 
основава на решение, продиктувано от лични интереси. Ако личните 
интереси зависят от колектива, логично е индивидът да сътрудничи в него. 
В тази връзка Фуруя говори за т.нар. „егоистично сътрудничество“ (от яп. 利
己的協調主義) (Furuya, 2018, p. 31). Примери за такова може да открием в бита 
и ежедневието на японците: участието на японските студенти в спортни 
клубове и други клубове по интереси, участието в организирани пътувания, 
участието на служители от японска компания в съботно-неделни спортни 
занимания и дори организираното ходене сутрин на училище на ученици в 
начален курс. Всички описани дейности са наглед колективни, но всъщост 
могат да се обяснят и чрез „егоистичното сътрудничество“, т.е. всеки член 
на социалната група има лична полза и интерес да се включи в подобна 
организирана дейност.

В тази част на изложението ще споделим и коментираме мненията на 
японски студенти, касаещи японския колективизъм и чувството за групова 
принадлежност. През пролетта на 2019 г. във Великотърновския университет 
беше проведен международен дискусионен форум, условно наречен 
„Междукултурна комуникация“. В него взеха участие японски студенти (12 
души) и български студенти (28 души). Макар и не водещи, във форума 
бяха засегнати и темите за колективизма (съответно индивидуализма) и 
трудолюбието на двата народа.  Стана ясно, че голяма част от японските 
студенти са положително настроени към т.нар. японски колективизъм. 
Причините за позитивното отношение обаче са различни. При някои от 
тях то идва от семейното възпитание, т.е. отношението на семейството 
към колективизма е положително. Други смятат, че това е традиционно 
унаследено възприятие и „запазена марка“ на японското общество, която 
го отличава от други социални структури. А според трети – груповата 
принадлежност е много удобна и безопасна форма да съществуваш, без да 
бъдеш особено забележим или деен като социален агент. В представения 
по-горе обзор на научните изледвания в областта се очертаха две причини, 
които обуславят чувството за групова принадлежност – жертвоготовност и 
„егоистично сътрудничество“. Мненията на младите японци, участници във 
форума, добавиха и още един щрих към идеята за японския колективизъм, 
а именно – „колективизмът е удобна и безопасна форма на съществуване в 
обществото“. Ако приемем, че схващането да функционираш като социален 
агент, без да се открояваш сред останалите членове на обществото, не е нова 
за културата на Япония, то това мнение на информаторите е разбираемо. 
Но някои от японските студенти споделиха, че „понякога ги мързи“ (да 
се включат в проект/инициатива и др.), а колективизмът е удобна форма 
за прикритие на мързел, нежелание, липса на идейност и други не много 
положителни качества. 

Може да обобщим, че на пръв поглед в японския колективизъм се 
открояват жертвоготовността и безусловното сътрудничество на индивида 



143

в обществото или социалната група, но под повърхността му прозират и 
лични интереси, умело прикрити и съобразени с колективните цели, от една 
страна, а от друга – търсене на удобен начин да съществуваш като социален 
агент.

•	Трудолюбие

Японското трудолюбие е пословично и служи за модел на много 
националности. Често в литературата се дават примери за бързото развитие 
на японската икономика след Втората световна война. Неслучайно този 
период е наречен Японско икономическо чудо – само две десетилетия 
след края на съюзническата окупация средният годишен икономически 
прираст е 8%. Удивително е и възстановяването на Япония след големите 
земетресения през 1995 г. в гр. Кобе и гр. Осака и през 2011 г. в Тихия океан, 
само на 72 км от полуостров Ошика, област Тоухоку (префектури Акита, 
Аомори, Фукушима, Ивате, Мияги и  Ямагата). В рамките на пет години 
след опустошителното земетресение и повредата в ядрените реактори на 
Фукушима 80% от инфраструктурата в префектури Фукушима, Мияги и 
Ивате беше възстановена – в това число училища, детски градини, болници, 
спешни центрове и магистрали. Изненадващо е, че природното бедствие 
и тежките последствия дадоха тласък на развитието на нови технологии, 
каквато е водородната енергетика.

В съвременна Япония обаче с трудолюбието са свързани и се „раждат“ 
няколко не толкова позитивни социални феномена: „karoushi“ - смърт от 
преумора (от яп. 過労死) и „hatarakanai ojisan“ - неработещи/привидно 
работещи мъже на средна възраст (от яп. 働かないおじさん). Много тънка е 
и границата между трудолюбие и работохолизъм.

„Кaroushi“ е термин, който започва да се използва през 70-те и 80-те 
годни не само в Япония, но и в международен план. Фактът, че понятието 
се създава в Страната на изгряващото слънце, насочва към определени 
особености на японското общество и култура, а именно – насърчаване на 
извънредния труд от начина, по който е организирана работата в самата фирма 
или компания, и отношението на японците към труда и другите членове на 
групата (фирмата). В световен план терминът се разпространява през 80-те 
години, но на японците е добре известна историята за самоубийството на 
голям брой жени още в началото на 20-ти век, която се счита за първа проява 
на „кaroushi“. Според електронното издание „Ниппон“ поради тежките 
условия на труд и удълженото работно време – до 14 часа на ден, много от 
жените, работещи в предприятие за производство на коприна в префектура 
Нагано, се самоубиват, като се хвърлят във водите на езерото Сува.

Световната здравна организация периодично изнася данни за 
извънредно положения труд в различни дръжави, от които е видно, че 
Япония е на челно място: 
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През 2001 г. 21.1% от японските служители са положили повече от 50 часа 
извънреден труд за седмица. Този процент е много висок, сравнен с извънредно 
положения труд в европейски държави като Холадния (1.4%), Щвеция (1,9%), 
Финландия (4.5%) и Германия“ (5.3%) (Iwasaki, Takahashi, Nakata, 2006, p. 537).

„Кaroushi“ представлява силно влошаване на здравословното 
състояние на човек вследствие на продължителен труд/удължено работно 
време, което води до смърт или трайна трудова неспособност. Възможно 
е също така да настъпят нарушения в психиката, които стават причина за 
самоубийство. Ще отбележим, че в японската компания е прието да се 
полага извънреден труд до късно вечерта, а дори и до ранните сутрешни 
часове на следващия ден, ако поставените задачи не са изпълнени. Неписано 
правило е, че не е редно подчиненият да си тръгне от работа по-рано от своя 
началник. Освен това обичайна практика е след работния ден служителите 
във фирмата да отидат да хапнат заедно на ресторант, където отново се 
обсъждат работни въпроси, т.е. това е също вид служебно задължение. 

Уехата дава следната дефиниция за „karoushi“:

Поради продължителен труд настъпват физиологични промени като хиперто-
ния, атеросклероза, мозъчен кръвоизлив, субарахноидален кръвоизлив, мозъчен 
инфаркт, инфаркт на миокарда и други исхемични нарушения, които мога да 
доведат до трайна трудова неспособност или смърт (Hoshuyama, 2003, p. 188).  

В трудовото законодателство на Япония има клауза, която дефинира 
„karoushi“ като „смърт от мозъчно-съдови, сърдечни и психически заболява-
ния вследствие на продължителен труд и удължено работно време“ (Закон за 
мерките за предотвратяване на смъртта от преумора, ал.1, т. 2., 2014). 

До скоро японските компании заобикаляха ограниченията, касаещи 
работното време, по два начина: 1) чрез незаконната практика служителите 
да работят извън работното време, като трудът им се заплаща, и 2) като 
използват чл. 36 от Закона за трудовите стандарти, според който могат 
да сключат допълнително споразумение със служителите за полагане на 
извънреден труд.

Поради зачестилите смъртни случаи през 2002 г. японското 
правителство издаде първия закон за мерки против „karoushi“. В закона се 
казва, че извънредно положеният труд за месец не бива да надвишава повече 
от 45 часа. Ако премине границата от 100 часа, на работодателя се дават 
предписания или се налагат санкции. 

Напоследък някои от големите японски корпорации като „Иточу“ 
целенасочено забраняват на служителите си да полагат изнвънреден труд 
вечер след нормираното работно време. Като алтернатива въвеждат позволен 
извънреден труд рано сутрин между 5:00 ч. и 8:00 ч. По този начин, от една 
страна, умело решават проблема с оставането на работа до ранните часове 
на следващия ден или преспиването във фирмата, а от друга – проблема с 
часовата разлика при работа с международни партньори.
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В противовес на „karoushi“ отстои друг феномен в японското общество 
– „hatarakanai ojisan“ – неработещи мъже на средна възраст или по-точно 
– мъже, които ходят на работа, но симулират, че работят. Много често на 
английски понятието се превежда като „underworked uncle“. 

В Япония работодателната система е също интересно социално 
явление. Японските компании приемат млади кадри наведнъж и веднага 
след дипломирането им, като се предполага, че те ще градят кариера до 
своето пенсиониране само и единствено в приемната институция. Смята 
се, че именно тази типично японска система „ражда” т.нар. „hatarakanai 
ojisan“. Това са мъже на средна възраст, постъпили на работа във фирмата 
още в младежките им години. С напредването на възрастта им се увеличава 
и заплатата им – без те да са придобили специализирани умения и без да 
са повишени до определена позиция. В даден момент възнаграждението им 
дори става прекалено високо за техните умения, ако изобщо са придобили 
такива в работния процес. Но тъй като то е достатъчно добро, за да изхранват 
семействата си, те продължават, условно казано, „да работят“ в същата 
фирма без особена мотивация и без да полагат големи усилия, т.е. те са 
само привидно работещи. От една страна, всичко това води до проблеми 
във фирмата при изпълнението на задачи, които изискват специализирани 
умения и знания. А от друга – до проблеми със застаряването на кадрите.

В медиите циркулират дори класификации на „hatarakanai ojisan“. 
Според електронното издание „Diamond Online“ има седем типа: 

1. „Hatarakanai ojisan“, които са загубили желание за работа, но в 
началото на кариерата си са били много старателни и усърдни (от. яп. 無気
力タイプ типаж, при който липсава желание; бездеен типаж).

2. „Hatarakanai ojisan“, които обичат да критикуват колеги, работа, 
служебни задачи и пр., без самите те да се включат в работния процес (от. 
яп. 批評家タイプ типаж критик).

3. „Hatarakanai ojisan“, които много умело се преструват, че работят. 
Често си намират повод да излязат в работно време по други служебни 
ангажименти. Добри ласкатели са и не пропускат възможност да направят 
комплимент на висшестоящ (от. яп. お気楽タイプ безгрижен типаж).

4. „Hatarakanai ojisan“, които живеят в заблуда относно своите знания 
и умения – в повечето случаи имат твърде висока самооценка (от. яп. 勘違い
タイプ типаж с грешна представа за себе си).

5. „Hatarakanai ojisan“, които никой не забелязва. Не участват в 
работния процес, не вземат отношение по поставени задачи и проекти, не 
общуват в работна и извънработна среда със своите колеги (от. яп. 存在感ゼ
ロタイプ типаж, които никой не забелязва).

6. „Hatarakanai ojisan“, които винаги възлагат служебните задачи на 
свои подчинени или по-млади служители във фирмата (от. яп. 権限委譲タ
イプ типаж, който делегира правомощия/задачи ).
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7. „Hatarakanai ojisan“, които изразяват недоволство от всичко и 
са песимистично настроени (от. яп. 嘆き口癖タイプ типаж мърморко). 
(Diamond Online, 02.08.)

Разбира се, напоследък в работодателната система в Япония се 
обмислят нови варианти за наемане на работна ръка. От типичната японска 
система, според която за прослужено време и старшинство се увеличава 
заплатата, се предлагат алтернативи, при които заплащанато е според 
квалификацията и уменията на пресонала. Изпълнителните директори 
на „Хитачи“ и „Тойота“ обявиха началото на промени, свързани именно с 
наемането на персонал и определянето на работни заплати в съответствие 
с уменията и квалификацията на кадрите. Тази година „Хитачи“ дори 
отмени т.нар. Церемония по приемането на нови служители (от яп. 入社式)
(NHK News, Asahi). От сайта на „Хитачи“ става ясно, че причината не е само 
пандемичната обстановка, но и намерението на корпорацията да промени 
системата – от кариерно развитие на човешките ресурси, поверено изцяло 
на фирмата, към кариерно израстване, зависещо от уменията, старанието и 
приноса на самия служител. В няколко медийни изявления изпълнителният 
директор на компанията подчерта, че липсват лидери, които да действат на 
„международната сцена“. 

В изложението по-горе (вж. Колективизъм) споменахме, че през 
2019 г. беше проведен международен дискусионен форум с участието на 
японски и български студенти. Във форума косвено беше засегната и темата 
за трудолюбието на японците. Според японските студенти то е положителна 
черта и комплимент за самите тях, въпреки че понякога се преекспонира. 
Беше изказано и мнение, че в една група винаги има социални единици, 
които работят повече от останалите и допринасят за положителния имидж на 
японците. Има и такива, които симулират, че работят, както вече стана дума 
и по-горе (вж. „hatarakanai ojisan“). Японските студенти, които бяха провели 
практики в японски фирми, споделиха своя опит и описаха някои негативни 
черти. Например обикновено в една компания или корпорация голяма 
част от задачите се възлагат на по-дейните и по-можещи кадри, а по-бавно 
работещите получават по-малък по обем работа. Има и недобросъвестни 
служители, които, за да не им бъде възложена допълнителна задача, 
умишлено работят по-бавно. Понякога малък по обем работа се възлага 
на прекалено голям брой служители, което също създава предпоставка за 
бездействие или симулиране на действие. Съществува определен натиск да 
бъдеш екипен играч, но няма стимул за постигане на повече от необходимия 
минимум, който ще ти запази „мястото в отбора“ (компанията). По тази 
причина корпорациите отчитат дълъг работен ден, но ниска ефективност 
на работата за единица време.

Като цяло младите японци са положително настроени към 
традиционната идея за трудолюбието и организираността на японския 
народ, към традиционния стоицизъм и решителност на японския дух от 
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периода след Втората световна война, но до каква степен тези качества 
присъстват в съвременната трудова практика, не е много ясно. Японските 
студенти открито критикуват начина на организация на труда в японските 
компании, който вероятно допринася за трансформацията на традиционни 
национални черти, каквато е трудолюбието.

Заключение

Колин Джойс (2006), английски журналист и публицист, който дълго 
време живее и работи в Страната на изгряващото слънце, пише, че човек 
може да добие най-пълна представа за японското общество, за манталитета, 
нагласите и дори за националния характер на японците, ако наблюдава 
организацията в басейна на спортен комплекс. Афинитет към чистота, ред, 
дисциплина и безопасност правят впечетление от пръв поглед – местата 
за водни забавления, за плуване, за загрявка и пр. са ясно обозначени и се 
ползват по предназначение. Басейнът е разделен на коридори за начинаещи 
и напреднали и това се спазва от всички посетители. Ако случайно се получи 
сблъсък между двама посетители плувци, с присъщата за японците учтивост 
и зачитане на личното пространство те се извиняват един на друг (Joyce, 
2006, p. 17). 

Картината, описана от Джойс, представя в общ план един синтез 
на японския национален характер. Но, както стана ясно от изложението 
по-горе, той е с много по-сложна и многопластова структура. Приехме, 
че националният характер е динамично понятие, търпи трансформации, 
но съвпада с реалността и се приема от представителите на съответната 
култура. (*Докато стереотипът не винаги се признава от носителя и понякога 
дава грешна схематична представа за групата, етноса, обществото или 
националността.)

Познанията за националния характер на японците биха били 
добра отправна точка към разбирането на японската култура, манталитет, 
прочутата японска вежливост, вербалното и невербалното поведение, 
социални феномени и явления. Въпреки динамиката и различните форми, 
които той (националният характер, бел. моя, М.В.) приема във времето, 
несъмнено доброто познаване на аспекти от възприятието на японците 
към света би било от полза в международните отношения, преговорите на 
дипломатическо ниво, интеркултурната/междукултурната комуникация2, 
чуждоезиковото обучение и др. Разбира се, както и при стереотипните 
нагласи, не бива идеята за национален характер и познанието за 
определени качества или черти от него да скриват личността. В 
комуникацията с представители на друга култура е важно да открием 
идивида, а компетентността по отношение на националния характер и/
или стереотипа да бъде само помощно средство.

2 За интеркултурна и междукултурна комуникация вж. Василева, 2018.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НА РОМАНА „ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ“ В РИМЕЙКА НА В. ПЬЕЦУХ „НОВАТА 

МОСКОВСКА ФИЛОСОФИЯ“ (АКСИОЛОГИЗАЦИЯ НА  
РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА)

Дечка Чавдарова

THE TRANSFOMATION OF THE NOVEL CRIME AND PUNISHMENT 
IN THE V. PIETZUCH’S REMAKE THE NEW MOSKOW PHILOSOPHY 

(AXIOLOGISATION OF RUSSIAN CLASSICS)
Dechka Chavdarova1, Shumen University, Bulgaria
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„Life imitates Art far more than Art imitates Life“
Оскар Уайлд

Abstract: The idea of literariness of Russian culture, of the impact of literature on 
Russian life, is an axiom of Russian cultural consciousness, which however doesn’t cease 
to draw the attention of researchers. Russian literature itself, from the 19th century on to 
this day, manifests this idea, altering the semantics of the life-literature relationship. In 
Pietzuch’s story the attention is drawn to the metatextual commentary about the role and 
value of Russian classics (and literature in general), and about the literariness of Russian 
consciousness – a commentary close to scientific discourse. The writer conceptualises 
literature as an invariant embodying the spiritual experience of humanity, and reality 
as an imitation of literature, deprived of structure and meaning. He creates an image of 
contemporary Soviet reality, which is a travestied variant of the world of Dostoevsky in 
the novel “Crime and punishment”. The conclusion refers to the development of similar 
axiologisation of Russian classics in the post-modernist remakes from the 1990s to this day.

Key words: Pietzuch, Dostoevsky, Russian literature, classic, literariness, remake

В руското културно съзнание националната литература е една от 
най-големите ценности и един от основните митове. Отчитайки това, 

1 Dechka Chavdarova is a Professor of Russian literature at Konstantin Preslavsky University 
of Shumen. Her research interests are in the sphere of narratology, poetics of Russian 
literature, intertextuality, topicology, national conceptions in Russian literature, intercultural 
communication. She is the author of a number of books, e.g., “Rus(oist)kiyat ideal. Ponyatieto 
estestvenost i avtoportretat na rusnaka v ruskata literatura na ХІХ vek” [The Russian Ideal. The 
concept of naturalness and self-portrait of the Russian in Russian literature of the 19th century] 
(2009), “Hranata/trapezata v ruskata literatura (ХVІІІ - nachaloto na ХХ vek). Metafora i 
izobrazena realnost” [Food/ Table in Russian Literature (18th - early 20th century). Metaphor and 
Represented Reality] (2010), “Rusiya i ruskata literatura v tvorchestvoto na Ivan Vazov” [Russia 
and the Russian Literature in Ivan Vazov’s Works] (2015).

https://doi.org/10.46687/GGMI7155


152 ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

можем с пълно основание да включим в речниците на руската култура 
статията “руска литература”. Идеята за литературността на руската 
култура се е превърнала в аксиома, но тя продължава да интересува 
изследователите и да запазва своята актуалност. Ще спомена Игор 
Кондаков, който проследява развитието на литературоцентризма на 
руската култура, като разкрива факторите, обуславящи този феномен (при 
което митологизира руския език като един от тези фактори, неговото 
„своеобразие и богатство“). Изследователят посочва причините за кризата 
на литературоцентризма, започвайки с епохата на Петър I и завършвайки 
с посттоталитарното време (Kondakov, 2008). Литературоцентризма на 
руската култура отбелязват и изследователи на постмодернисткия римейк. 
Ще приведа един от примерите: “На границата на XX–XXI  век, в епохата 
на поредния преход, стана ясно като никога досега, че литературата е 
„всичко за нас“2: заля ни вълна от екранизации (Гогол, Лермонтов, Тургенев, 
Достоевски, Толстой, Булгаков, Пастернак, Солженицин…)” (Burovtseva, 
2010, p. 245 – transl. by D. Ch.).

Аксиологизацията на руската класика осъществява и самата 
руска литература с помощта на механизма на интертекстуалността 
и образите на четящия и цитиращия герой. Руската литература на 
XIX век утвърждава представата за ролята на литературата да твори 
реалност, да формира съзнанието на читателя и моделите на неговото 
поведение (най-христоматийните примери са: възприятието на живота 
през призмата на сантименталните романи от страна на Татяна Ларина, 
функцията на литературата като идеален модел в съзнанието на Макар 
Девушкин, литературността на героите на „Обикновена история“ на 
Гончаров, „Записки от подземието“ на Достоевски, „Дуел“ на Чехов и 
др.). Утвърждавайки ценността на литературата, руската реалистична 
литература наред с това подсказва негативните страни на литературността 
на живота,  противопоставя изобразената реалност на фикционалната като 
„истински“ живот, който е по-сложен от всякакви литературни модели (see 
Chavdarova, 1997).

Противопоставянето на живота на литературата получава нов 
смисъл в руската литература от началото на ХХ век Дмитрий Сегал 
привежда примера на Василий Розанов, обвинил руската литература за 
гибелта на Русия (Segal, 1979, p. 11). Ще добавя, че в поезията на модернизма 
(символизма и авангарда) съотношението живот – литература се 
интерпретира от гледна точка на романтичната опозиция естественост 
– изкуственост (направеност), а също така от гледна точка на идеята за 
умора от цивилизацията: „Когда вы стоите на моем пути…“ и „Она пришла 
с мороза…“ на Александър Блок (1908), „У себя“ (1901) и „L’ennui de vivre“ 
(1902) на Валерий Брюсов, „Идеал“ на Инокентий Аненски (1904), „Вечер“ на 

2 Изразът „литература – наше все“ е перифраза на митологизиращата Пушкин формула на 
Аполон Григориев „Пушкин  –  наше все“.



153

Иван Бунин (1909), „Читатель книг“ на Николай Гумильов (1910), „Я книгу 
предпочту природе…“ на Михаил Кузмин (1914), „В гибельном фолианте…“ 
на Марина Цветаева (1915). Наред с тази тенденция, в руската литература 
от началото на ХХ век до 60-те години се проявява нейната функция на 
„вторична моделираща система“, метатекст (писане за писането, текст 
за текста). Дмитрий Сегал анализира дадената функция въз основа на 
произведения на Михаил Кузмин, Анна Ахматова, Михаил Булгаков, 
Константин Вагинов, Владимир Набоков, Борис Пастернак, Андрей 
Битов и открива в тях идеята за изграждане на живота по законите на 
литературата, „доверие към литературата и преклонение пред нея“ (Segal, 
1979, p. 6), представата, че „[…] литературата реално предлага на обществото 
модели на поведение, а също така едни или други интелектуални, морални 
и  емоционални принципи […]“ (Segal, 1981, p. 156 – transl. by D. Ch.). 
Изследователят утвърждава семиотичния подход като най-адекватен и 
плодотворен за интерпретацията на дадения проблем.

Ако излезем извън рамките на руската литература, можем 
да забележим сходство на споменатия руски феномен с идеите на 
западноевропейски писатели на ХХ век. Приведените от Дмитрий Сегал 
произведения на руски писатели от 20-те години на ХХ век (1925-1928) 
влизат в диалог с произведения на Томас Ман, Марсел Пруст, Райнер 
Мария Рилке, Франц Кафка, Джеймс Джойс, Съмърсет Моъм, Бърнард Шоу 
от 1911–1914 г., в които Клео Протохристова открива „темата за изкуството 
като провокация на живота, родена от разбирането за отношението между 
изкуството и реалността, парадоксално преобърнато по отношение на 
класическата парадигма“ (Protohristova, 2020, p. 37). Развитието на идеята 
за въздействието на литературата върху живота и аксиологизацията на 
руската класика като модел на живота в руската литература може да се 
проследи след периода, обхванат от Д. Сегал, от 60-те години на ХХ век до 
наши дни. При това, когато разглеждаме литературата от социалистическия 
период в контекста на европейската литература, е необходимо да отчетем 
руската специфика, обусловена от политическия фактор: конфликта между 
официалната съветска литература, подчинена на каноните на соцреализма, 
и неофициалната, която нарушава тези канони3.

В неофициалната съветска литература (култура) се засилва 
аксиологизацията на руската литературна класика, която се противопоставя 
като идеален модел на света на съветската действителност. За бягството от 
съветската реалност в литературата (не само руската) си спомня Й. Бродски:

3 Макар че една от основните идеологеми на теорията на соцреализма е миметизмът на ли-
тературата („отражението на реалността“), литературата в социалистическата култура играе 
и ролята на „учебник за живота“. Трябва обаче да се подчертае, че такава роля се приписва 
само на литературата, която утвърждава образците на новите герои, а самият нов живот не 
се подлага на проблематизация. За съветската литература като „учебник на живота“ пишат Е. 
Добренко и И. Есаулов (Dobrenko, 1997, Esaulov,  2000).

Дечка Чавдарова - Трансформация на романа...
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Ние бяхме ненаситни читатели и попадахме в зависимост от прочетеното. 
Книгите, може би поради тяхната формална завършеност, придобиваха над 
нас абсолютна власт. Романите влияеха на нашето поведение и на нашите 
разговори, а девет десети от разговорите ни бяха за романи (Brodskiy, 2001, p. 
23 – 24). 

В художествената литература идеята за деградацията на 
действителността (в световен план) намира пряк израз в творчеството на 
Венедикт Ерофеев, в изказването на героя Гуревич от драмата „Валпургиева 
нощ или Стъпките на Командора“:

Само че си помислих: колко стремглаво издребнява човечеството. От блестя-
щата царица Тамара – до тази Тамара тук. От Франсиско Гоя – до сънародника 
и съименника му генерал Франко. От Гай Юлий Цезар – до Цезар Кюи4, а пък 
от него вече – до Цезар Солодар5. От хуманиста Короленко – до прокурора 
Криленко6. Какво да говоря – Короленко! – щом от Емануил Кант стигаме до 
„Слепия музикант“. А от Витус Беринг до Лаврентий Берия. А от псалмопевеца 
Давид – до Давид Тухманов7 […]. (Erofeev, 2002, p. 152)

Аксиологизацията на руската литературна класика се осъществява 
и от римейките от последните две десетилетия на ХХ век до наши дни. 
Всички изследователи на явлението коментират отношението на авторите 
на римейки към класиката, като показват неговата двойнственост: не само 
деструкцията на класическото произведение, пародийното му снизяване, 
самодостатъчността на играта  с пратекста („да разпориш старата дреха и 
да я обърнеш“ / „распороть старый кафтан и перелицевать его“ – Zagidullina, 
2004, p. 215), „да редиш пасианса заради самото редене“ – Evtimova, 2019, p. 
331), но и приобщаването на съвременния читател към „далечния златен 
век на руската литература“ (Zagidullina, 2004, p. 221), превръщането на 
класиката в мярка за ценност и истинност, за което подсказва метафорично 
Р. Евтимова:

4 Цезар Антонович Кюи (1835-1918) – на френски: César Cui, – е руски композитор от френско-
литовски произход, музикален критик, член на „Могъщата петорка“ („Могучая кучка“) и фор-
тификационен инженер. Оставя следи в музиката, военните фортификации и обществения 
живот на Русия от 19 век. Цитат от Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5
%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D1%8E%D0%B8
5 Цезарь Самойлович Солодарь (1909-1992). Съветски писател.
6 Н. Криленко (Николай Васильевич Крыленко) (1885-1938). Съветски политически деец, вър-
ховен главнокомандващ на армията РККА след Октомврийската революция. Един от орга-
низаторите на масовите репресии по времето на Сталин (данни от Wikipedia). Фамилията 
„Криленко“ е натоварена в текста на Ерофеев точно с конотацията „репресия“.  
7 Давид Тухманов (1940). Съветски композитор. Иронията на Ерофеев е насочена към офи-
циозния характер на творчеството на Тухманов, за което той получава множество съветски 
награди. Автор на песента „Денят на победата“ („День победы“) от 1975 г., изпълнена от Лев 
Лешченко (Лев Лещенко). След разпадането на СССР Д. Тухманов продължава да създава па-
триотични песни, да участва в музикалното оформление на официални мероприятия и да 
получава за това награди от страна на властта (през 2000, 2003, 2020 г.). Операта на Тухманов 
„Царица“ е посветена на 400-годишнината на династията Романови.
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Огледала се в класиката и отразена от нея, самата съвременна литература 
отразява в своето „криво“ огледало актуалната „лоша“ реалност. А класиката 
само помага, напомняйки чрез метрологията си как да се направят по-точни 
замервания на стойностите на универсалните понятия в съвременността. 
(Evtimova, 2019, p. 331).

Повестта на Вячеслав Пьецух „Новата московска философия“ 
(„Новая московская философия“) от 1989 г. представлява римейк на 
романа на Достоевски „Престъпление и наказание“, в който съветската 
действителност е осмислена като антисвят по отношение на света на 
Достоевски. Аксиологизацията на руската класика в повестта на В. Пьецух 
намира пряк израз в метатекстовите коментари на повествователя, 
продължаващи мисълта на О. Уайлд от неговото есе „Упадъкът на лъжата“ 
(The Decay of Lying): «Животът подражава на литературата в по-голяма 
степен, отколкото литературата подражава на живота“ („Life imitates Art 
far more than Art imitates Life“). Това сходство не остава незабелязано от 
изкушените литературно читатели, но е важно да се отбележи и разликата 
между позициите на О. Уайлд и В. Пьецух: английският писател изразява 
с това изказване същността на литературата на модернизма, чиято 
ценност утвърждава, докато Пьецух приписва неизменното подражание на 
литературата на руската менталност:

Датчаните не са чели своя Киркегор 100 години, за французите Стендал, докато 
е бил жив, не е бил пример, а у нас е достатъчно един саратовски учител от 
попското съсловие да напише, че в името на бъдещето на нацията е добре да се 
спи върху гвоздеи, и половината страна започва да спи върху гвоздеи (Pyetsuh, 
1989, p. 54 – transl. by D. Ch.).

Скритата отпратка към романа на Чернишевски „Какво да се прави“ 
(„Что делать“) показва, че авторът има предвид ролята на литературата 
като „учебник на живота“, наложена от съветската идеология. По-нататък в 
текста междутекстовите връзки с романа на Чернишевски се развиват също 
с помощта на скрити цитати. Заедно с това интерпретацията на света на 
Достоевски в повестта на Пьецух, както ще видим, отчита и други форми на 
подражание на литературата в живота8.

Метатекстовият коментар на повествователя (чиято позиция е 
идентична с авторовата) се сближава с литературоведския дискурс (което 
свидетелства за жанровия синкретизъм на съвременната култура). Текстът 
влиза в диалог не само с есето на О. Уайлд, но и със споменатото по-горе 
изследване на Д. Сегал (независимо от това дали Пьецух е запознат с него). 
По такъв начин литературоведът и писателят интерпретират един и същи 
феномен – литературността на руската култура (създава се впечатлението, 
че Пьецух е чел Сегал).

8 Отчитайки спора на Достоевски с Чернишевски, можем да говорим за различното въздейст-
вие на тези писатели върху руското съзнание и модел на поведение, за различен тип иденти-
фикация на читателя с героите на техните произведения.

Дечка Чавдарова - Трансформация на романа...



156 ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

Пречупването на съвременната съветска реалност през призмата 
на руската класика в повестта на Пьецух дава основание на нейните 
изследователи да говорят за литературоцентризма на нейната поетика (see 
Bogdanova, 2004, Kenyko, 2012). Силата на въздействието на литературата 
върху руския човек се внушава от цитираното начало на романа 
„Престъпление и наказание“, което ни потапя в атмосферата на Петербург 
на Достоевски: „В началото на юли, в една небивало задушна привечер, 
един млад човек излезе от стаичката си, която наемаше от други наематели 
на пресечката С-на, и бавно, сякаш неуверено, се запъти към К-ин мост“9 

(Pyetsuh, 1989, p. 54). След това авторът поставя читателя пред парадокс: 
въпреки прозрението, че „не са съществували нито знойният юли, нито 
вечерта, когато младият човек е излязъл от своята стаичка, нито самата 
стаичка, нито пресечката С…, нито самият млад човек“, руските хора вярват в 
литературата, както „техните прадеди в деня на Страшния съд“ (Pyetsuh, 1989, 
p. 54 – transl. by D. Ch.). В хода на своите разсъждения повествователят от една 
страна се дистанцира от руското мислене, отбелязвайки фикционалността 
на света на литературата (и по този начин представяйки изобразения 
свят като „истинска“ реалност), а от друга страна се приобщава към това 
мислене чрез местоимението „ние“ („ние вярваме“). Тази двойнственост 
на възприятието на литературата намира израз също така в последвалото 
коментара за фикционалността твърдение:

Там е работата, че всичко това е било: и Евгений Онегин с Татяна Ларина, и 
Акакий Акакиевич с неговия злощастен шинел, и капитан Лебядкин с неговите 
фантастични стихове, и Eднодум10; само че те са носели други имена, били са 
поставени в други обстоятелства и са живели не съвсем тогава и не съвсем там – 
но това е сравнително дреболия (p. 55).

Изводът „у нас не само според живота пишат, но често и според 
писаното слово живеят“ е съзвучен с тезата на Д. Сегал, че „в Русия всичко 
– и животът, и литературата, е ръкотворно“ („в России все – и жизнь и 
литература рукотворно“) (Segal, 1981, p. 31). Въплътената в цитирания 
фрагмент от повестта идея за литературността Марк Липовецки определя 
като „един от ключовите мотиви“ в цялата проза на писателя (Lipovetskiy, 
1997, p. 233).

Интерпретацията на непрекъснатото отразяване на руския живот 
в огледалото на националната литература съдържа и идеята за нейната 
сакралност: 

Ние се съобразяваме непрекъснато с нашите светци, създадени от писмото на 
Толстой, Достоевски и Чехов, обръщаме се към тях, защото те не са измислица, 
а истински светители на руския живот, съществували в действителност, тоест 
страдали и мислили по образец, достоен за подражание, защото точно там е 
работата, че всичко това е било (p. 55).

9 Цитатът се представя по българския превод на романа, като се  добавя към съкратеното наз-
вание С… думата „пресечка“: Dostoevski, 1982, p. 5.  
10 Герой на едноименния разказ на Н. Лесков от 1879 г.
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Имплицитно в това изказване е закодирана представата за 
възприятието на руската литература не като естетически феномен, а като 
„учителка на живота“. В художествената концепция на Пьецух руската 
класическа литература представлява своеобразен инвариант, който се 
реализира в реалността в различни варианти, лишени от структурираност 
и, следователно, от смисъла на варианта образец:

[…] животът в сравнение със словесността е много по-пъстър, безсмислен, 
вариантен, подробен и скучен. Оттук произлиза едно причудливо 
предположение: може би именно литературата е живот, тоест идеал за неговото 
изграждане, еталон на всички мерки и везни, а така нареченият живот – 
наброски, подстъпи, заготовки, а в най-добрите случаи – вариант11 (p. 71).

Идеята за ценността на руската литература получава особена 
значимост в края на текста. Разбрал, че десетокласникът Митя не е чел 
„Престъпление и наказание“, философстващият фармаколог Белоцветов 
нахвърля в записките си разсъждения, които въплъщават ценностната 
система на самия автор (въпреки иронията спрямо персонажите). В тези 
разсъждения се съдържат идеите за сакралността на литературата, за ролята 
ѝ да формира човешкото у човека, да съхранява паметта и духовния опит 
на човечеството:

Мислите му се свеждаха до това, че… литературата е духовният опит на 
човечеството в неговия концентриран вид, което значи, че тя е съществена 
присадка към генетичния код на разумното същество, че без литературата човек 
не може да стане напълно човек – нещо се предава от поколение на поколение 
с кръвта на предците, а нещо само чрез книгите: от това следваше, че хората 
трябва да живеят съобразно с литературата, както християните с „Отче наш“… 
(p. 124).

Сюжетът и персонажите на повестта възсъздават изобразения 
свят на Достоевски  в неговия пародийно снижен вид. Ако героите на 
Достоевски са способни да игнорират бита и да пребивават в сферата на 
своите идеи, героите на Пьецух са потопени в бита на съветската комунална 
квартира; убийството тук има не идейна, а материална мотивировка: 
„за два квадратни метра могат да те заколят“ („за два квадратных метра 
зарезать могут”, p. 60); старицата, бивша собственица на квартира № 12, 
не е заклана, а е изплашена до смърт от десетокласника Митя, който 
проектира върху намазаното с желатин огледало в коридора снимката на 
мъртвия ú баща (в резултат на което тя излиза от дома си и замръзва на 
скамейка на Покровския булевард); призраците в комуналната квартира не 
са породени от болното съзнание на персонажите, а са плод на шегата на 
ученика и т.н. Изследователите определят героите с философска нагласа 
(дворника Чинариков, учил няколко семестъра в МГУ, или фармаколога 

11 Такъв подход към литературата е близък на семиотичния – не е случайно, че Д. Сегал, както 
стана дума, го приема като най-ефикасен инструментариум за разкриване на нейната роля на 
вторична моделираща система.

Дечка Чавдарова - Трансформация на романа...
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Белоцветов) като „доморасли философи“. Ще добавя, че Чинариков със 
своите разсъждения за противоречието между замисъла на природата 
и съществуването на злото представлява травестиен вариант на Иван 
Карамазов, а Белоцветов със своята мечта за таблетки против злото – 
пародия на утопистите, в частност на Чернишевски (на теорията му за 
„разумния егоизъм“): “аз не призовавам злодеите и незлодеите да вършат 
добро, а ги призовавам да не вършат зло на това основание, че това е много 
удобно – просто да не вършиш зло“ (p. 111).

Отъждествяването на героите на повестта с персонажите на 
Достоевски се осъществява не само чрез алюзии и реминисценции, 
разчетени за възприятието на руския читател, запознат с училищния 
литературен канон, но и чрез преки сравнения в речта на повествователя и 
героите: Любов Голова – Соня Мармеладова, Фондервякин – Мармеладов, 
участъковият Рибкин – Порфирий Петрович. Пьецух отпраща към 
персонажите на Достоевски и с помощта на друг интертекстуален маркер 
– името. Авторът не само разчита на читателската памет за името Лужин, 
но подчертава повтарянето на „класическата история“: “[…] като че ли от 
небето падна Лужин, но не просто Лужин, а именно Пьотър Петрович 
Лужин […]“ (p. 109 – emphasis added – D. Ch.). Споменатите съпоставки 
съдържат пряк израз на идеята за деградация на съветската реалност 
спрямо литературния модел: изказванията „човекът просто е издребнял“ 
(“человек попросту обмелел”), „не като у хората“ („с некоторых пор у нас 
и зло не как у людей, и добро не как у людей”), формулата А не е като Б 
(Фондервякин е пияница, но не като Мармеладов, участъковият Рибкин 
отстъпва на Порфирий Петрович, Любов Голова не само не е като Соня, 
но е и съвсем безлична, сякаш я няма). Показателно е, че даже негативните 
черти на света на Достоевски се оказват в авторовата ценностна йерархия 
по-високо от съвременното зло. С оглед на представата за издребняването 
на злото се налага изводът, че към редицата от литературни образи на 
беса (дявола) в руската литература (Пушкин, Лермонтов, Достоевски, 
В. Сологуб), съдържаща низходяща градация на демоничното, можем да 
добавим образа на дребния квартирен пакостник, създаден от Пьецух.

“Реалният“ и фикционалният свят се съотнасят в повестта на Пьецух 
и въз основа на отделни сюжетни мотиви. Ситуацията на героинята, видяла 
призрак, е представена като вариация на ситуацията на Свидригайлов, на 
когото се явява призракът на Марфа Петровна: “[…] положението, в което 
се оказа Юлия Голова, не представляваше нищо повече от житейска 
вариация на това положение, в което преди сто и двадесет години се 
беше се оказало едно уж измислено лице“ (p. 69). Изразът „уж измислено“ 
(„якобы вымышленное“) подсказва оспорването на фикционалността на 
света на Достоевски. Следва цитат от романа „Престъпление и наказание“, 
който създава усещането, че именно светът на Достоевски представлява 
„истинска“ реалност, на която животът подражава:
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– …Да, а вие вярвате ли в привидения?
– В какви привидения?
– В какви – обикновени!
– А вие вярвате ли?
– Не като че ли pour vous plaire. Тоест не че не…
– Какво, да не би да ви се явяват?
– …Марфа Петровна благоволява да ме посещава – каза той, като изкриви уста в 
някаква странна усмивка.
– Как така благоволява да ви посещава?
– Ами вече трети път идва […].
– Наявe?
– Съвсем. И трите пъти наяве. Дойде, поговори около минута и си отиде през 
вратата; винаги през вратата. Даже сякаш се чува.
– …И за какво ви говори тя, когато идва?
– Тя ли? Представете си, за най-незначителни дреболии…“12 (p. 69).

Поменът за старицата Пумпянска се оказва вариант на помена 
на Мармеладов от „Престъпление и наказание“, като авторът посочва 
това пряко: “[…] сходство тех и этих поминок было разительное […]“ 
(p. 117). Инвариантният елемент на дадената ситуация е скандалът: “Петр 
Петрович Лужин попытался было стянуть бутылку кагора, которую он 
засунул в пистолетный карман своих брюк, но был уличен Душкиным и 
опозорен словесно при всем народе“ (p. 117). Отъждествяването на живота 
с литературата и в този случай се превръща в обект на коментара на 
повествователя, който осмисля повторението чрез отпратка към Еклесиаст:

А ако приемем, че Еклесиаст е прав и действително няма нищо ново под слънцето, 
че всичко е суета сует и всяческа суета, че животът се основава и се крепи на 
някакъв единен и неизменен конструкт, който допуска само незначителни 
отклонения в подредбата на неговите черти, а иначе той е следствие от веднъж 
приведен в действие и во веки веков нерушим образец? (p. 117)

Авторът не само цитира библейския текст, но го подлага на 
преосмисляне. Битието е представено не като повторение на реални 
събития, а като взаимопроникване на литературата и живота: литературата 
е „зафиксирана идея на самия живот“ („запечатленная идея самой жизни“), 
художественият талант е „съпричастност на душата към основния закон на 
живота“ („сопричастность души основному закону жизни“), а „понятията 
‘живот’, ‘талант’, ‘литература’ съставляват троица, триединство“ („понятия 
‘жизнь’, ‘талант’, ‘литература’ составляют троицу, триединство […]“(p. 118).

Изобразеният свят се съотнася със света на Достоевски също така с 
помощта на интериора, при което, независимо от външната нетъждественост 
на двата свята, се подчертава сходството на тяхната атмосфера:

12 Цитатът от романа на Достоевски е по българския превод: Dostoevski, 1982, vol. 5, pp. 251-252.
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За разлика от санктпетербургския вариант, където „стълбището беше съвсем 
тясно, стръмно и цялото в помия, вратите на кухните на всички квартири и на 
четирите етажа излизаха към това стълбище и стояха отворени почти през целия 
ден“, това стълбище беше много прилично, а кухни въобще нямаше. Но затова 
пък именно „беше толкова задушно, а освен това човек можеше да повърне от 
миризмата на прясната, още незасъхнала по стените боя, разтворена с вмирисан 
безир“13 (p. 93).

Отъждествяването на изобразения свят със света на Достоевски в 
повестта на Пьецух представлява интертекстуалност от особен тип. Марк 
Липовецки, който анализира паралелите между битовите сюжети и света 
на класическите произведения в прозата на Пьецух, стига до извода, че те 
„[…] сякаш не са предложени от автора, а възникват спонтанно от хитроумно 
заплетените абсурдни ситуации“ (Lipovetskiy, 1997, p. 233). Това, че 
интертекстуалните връзки се осъществяват „като че ли“ извън творческото 
съзнание на автора, създава илюзията, че субект на интертекстуалността е 
самата действителност, че нейното подражаване на фикцията е закономерно 
и неизбежно.

Изследователите на творчеството на Пьецух оценяват неговата 
поетика по различен начин: едни я свързват с постмодернизма, а други 
– с „ироничния авангард“. Ариадна Кенко, коментирайки тези мнения, 
стига до извода, че, „въпреки  терминологическия разнобой […] дадените 
определения не са взаимоизключващи се“ (Kenyko, 2012, p. 212 – transl. 
by D. Ch.). С това трудно можем да се съгласим, като имаме предвид, че 
на авангарда е присъща идеята за абсолюта и че неговата концепция се 
характеризира с определена ценностна йерархия. Именно йерархията 
на ценностите в творчеството на Пьецух е основен обект в изследването 
на Татяна Коробкова, но, подчертавайки това, тя включва поетиката 
на писателя в традицията на руската класическа литература, при което 
научният дискурс на изследователката напомня етичния патос на 
есеистичните интерпретации на тази литература: „Всички книги на 
писателя са пронизани от уважението към човека, към неговия ум и неговите 
знания, към човешките му качества – черти, присъщи на руската класическа 
литература“ (Korobkova, 2019, p. 372 – transl. by D. Ch.). Подобен прочит 
измества на втори план пародийното снизяване на класическия текст, 
играта с него. Спецификата на поетиката на В. Пьецух се крие в съчетанието 
на пародийното снизяване с йерархия на ценностите. Иронията на автора 
(която Марк Липовецки нарича “интертекстуална“ – Lipovetskiy, 1997, 
p. 233), е адресирана не към литературния канон и чуждата поетика, а 
към съветската действителност, която се оказва илюзорна. Независимо 
от пародийния образ на идеите на философстващите герои на Пьецух, 
тези идеи – за победата над злото, за усъвършенстването на човека, за 
ролята на литературата в културната памет – запазват своята истинност и 

13 Цитатът от романа на Достоевски по: Dostoevski, 1982, p. 84.
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ценност. Елемент от концепцията на автора е и идеята за руското търсене 
на смисъла на живота, изразена от Чинариков, макар че тя е включена в 
ироничен контекст: „Смисълът на живота е чисто руска измислица; ние 
сме го измислили по същата причина, по която азиатците са измислили 
будизма, – навярно от липсата на предмети от първа необходимост“ (p. 77).

Подобна интерпретация на съвременната реалност (вече 
постсъветската) като антисвят спрямо света на руската класика 
продължават и авторите на римейки от края на ХХ век до наши дни, които 
се отнасят от изследователите преимуществено към постмодернизма 
(Николай Коляда, Олег Богаев, Юрий Кувалдин, Борис Акунин, Людмила 
Улицкая и др.). Ако се опитаме да формулираме основния им патос, можем 
да перифразираме цитираното по-горе изказване на героя на Венедикт 
Ерофеев за деградацията на човечеството по формулата „от…до“ (от Онегин, 
Печорин, Акакий Акакиевич, Инсаров, Треплев, Раневская и трите сестри 
на Чехов…до „героите на нашето време“14). Йерархията на ценностите в 
тези римейки (чувството за съжаление от изгубените ценности) подсказва 
проблематичността на руския постмодернизъм. Въпреки усещането 
за деструкция на културата, за загубата на смисъла и авторитета, в 
съзнанието на авторите на повечето римейки съществува поне една 
ценност – руската класическа литература, която „храни“ (и метафорично, и 
буквално) съвременната руска литература (а и руското кино, пък и не само 
руското). Този феномен в някаква степен оспорва тезата на И. Кондаков 
за кризата на литературоцентризма в постсъветската действителност. В 
социума литературата наистина е загубила предишната си роля, но, като 
аксиологизира себе си, тя закрепва тенденцията към  литературоцентризъм 
в руската култура.  
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Abstract: This paper explores a hitherto unexplored issue in Zadie Smith’s White Teeth 
(2000), and namely the meaningfulness of the fact that two of the main characters in the 
novel, the Englishman Alfred Archibald Jones (Archie) and the Indian Bengali – Samad Iqbal, 
go through an extreme dystopian experience leading to their discovery of multiculturalism 
during World War II in the spaces of a defunct British tank and of a little Bulgarian village 
near the Greek and Turkish border. The paper examines some of the cultural incongruities 
in the novel, which renders the “Bulgarian” experience there locked in a dystopian space 
generated by the Bulgarian village as well as delineates the transformative significance of 
this experience in Archie’s and Samad’s awakening to multiculturalism.
Key words: multiculturalism, Bulgarian, British, dystopian, postcolonial 

The fascination of the West with Bulgaria as an exotic country on the edge 
of the known world (Europe) has a long history of artistic references representing 
Bulgarian spaces in it as incursions into a world of order, reinstating the disorder 
and chaos located in the periphery of the known. For instance, in Voltaire’s 
Candide (1759) the princess of Thunder-ten-Tronckh is raped by the Bulgarians, 
who come out of the blue to destroy preposterous courtly order and establish the 
disorder of war. In the movie The Terminal (2004) Tom Hanks speaks “Krakozian” 
(Bulgarian), the dystopian country itself (Krakozia) is presented as a corrupt state 
torn by civil war with an illegitimate government, which has taken power during the 
protagonist’s air flight to New York, resulting in his passport becoming invalid in 
the USA and his getting stranded for a year in the transit zone of JFK Airport, unable 
to return to his country or effectively enter New York. The sense of postmodernist 
frustration resulting from the Krakozian war, activating all existing red tape and 
spawning Catch 22 situations related to Bulgarian cultural referents or topoi, has 
a prehistory in the subliminal road sign in another movie – Dracula (1992), which 
announces to the Western traveler: “Varna, End of the World”. Beginning of the 
new millennium representations of Bulgaria by Bulgarian cinematographers, such 
as the film Blueberry Hill (2002) in which a German gets marooned in a surreal 
no-name Bulgarian village on his road to Istanbul, also tend to reflect this view, 
perhaps a result of mirroring these images of Bulgaria, in a bizarre attempt at 
promoting the country as a no-place of “wonderful” happenings bordering on the 
grotesque and absurd, the list could continue. 
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Along these lines of representation, the Bulgarian war experience in White 
Teeth is real as part of World War II, surreal as a simulacrum of an (im)possible 
Bulgarian reality and even unreal at the same time being situated in an unnamed 
village (town) on Bulgarian territory. The war is over, but just as the village has 
been little affected by the war itself, turning into a haven for defectors, straggling 
Nazis and a Frenchman who has worked for the Nazis on their sterilization 
program, the actual end of the war does not reach it. Consequently, the lawful 
killing sanctioned by the war about which everyone in the village has heard, 
continues unchecked within its boundaries of no-place. As Sexton (2007) claims 
in “Dickens’ Hard Times and Dystopia”, a dystopia is not only a no-place, but a 
bad place and as such in Zadie Smith’s novel, the Bulgarian village becomes a 
place of horror occasionally brightened by comic relief. It also serves a higher 
and unexpected function – to strengthen the bond between two British soldiers: 
the Englishman Alfred Archibald Jones (Archie) and the Indian Bengali – Samad 
Iqbal and promote multiculturalism under the influence of the secluded place 
and happenings contained therein, which, given textual prominence, turn into 
events.

In Heidegger’s Topology: Being, Place, World, Jeff Malpas (2006) 
synthesizes ideas developed by Heidegger arguing that event (no ordinary 
occurrence) is related to place in more meaningful ways than a mere coincidence 
could suggest, seeing event as “a disclosive happening of belonging” (p. 223) 
based on situatedness – that is the fact that a person’s experiencing an incident 
at a certain place and time is indicative of their belonging to the particular place 
within a shorter or more prolonged temporality, which pre-determines a certain 
limited number of incidents resulting from their finding themselves in a situation 
of being in the place. 

In view of the said above, Archie, Johnson, Samad, Dickenson-Smith and 
Private Mackintosh, the entire crew of the tank are placed in a situation resembling 
those from Catch 22 when their tank strays off into the unnamed Bulgarian village 
bordering two other countries – Turkey and Greece and where it malfunctions, 
effectively putting an end to their official participation in the war. The congested 
space of the microcosm of the tank forces the cultures of the members of the 
crew – English (Archie) and Bengali (Samad) to come into a closer contact than 
usual as British subjects (Smith, 2001, p. 86) in the extreme condition of their not 
being able to move anywhere. The extremity of the events taking place in the tank 
is proportionate to that happening in the village, which, in turn, bears a similar 
relation to the events without – the village engulfed by a ceasing war as if in spaces 
contained in Russian dolls, one space containing the other and impacting it as the 
following passage illustrates:

So Samad and Archie went into the village and spent three hours drinking Sambucca 
and listening to the cafe owner tell of the miniature invasion of two Nazis who 
turned up in the town, ate all his supplies, had sex with two loose village girls and 
shot a man in the head for failing to give them directions to the next town swiftly 
enough (pp. 91-2).
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The details of the relationships between the characters and the reasons 
why they have been sent to war – the desire of the Dickenson-Smiths to see 
their son’s own blood spilled on foreign soil, thus vicariously performing heroic 
deeds themselves, etc. (p. 90) – can be hilarious and grotesque at the same 
time, containing the typical Dickensian irony, especially abundant in Dickens’s 
presentation of the Chuzzlewit family (Martin Chuzzlewit) or in that of Nicholas’s 
hypocritical uncle – Ralph (Nicholas Nickleby), rightfully winning Zadie Smith 
the title “the postmodern Dickens” for her apt use of Dickensian comedy, accents, 
and narratives, conferred to her by a number of newspapers among which The 
Guardian, Washington Post and others. In as much as she is very precise in her 
vivid portrayal of multicultural postmodern London through the prism of the 
immigrant experience, the only 23-year-old Zadie errs perhaps intentionally, 
when it comes to portraying local realia in foreign lands – Bulgaria, thus creating 
the unreal Bulgarian village. These mishaps become key to establishing the 
dystopian nature of the village the larger importance of which is instrumental 
in transforming Archie’s and Samad’s personalities and will be examined in the 
pages that follow. 

In the quoted passage above Samad and Archie spend time in the village 
drinking an alcoholic drink, which in Bulgaria is known as mastika. It is a Greek 
drink also common in Bulgaria. The drink consumed by them would have been 
the drink known to Bulgaria and Greece, not the Italian sambuca, especially given 
the proximity of the village to the Greek border. The two drinks are made in a 
similar way, but sambuca is not the one native to Bulgaria or Greece, nor is it likely 
for the sambuca to have been imported from Italy given the fact that the village is 
portrayed as isolated. The two British soldiers listen to the café owner provide lots 
of details about recent events, but the author does not specify in what language all 
that information was given. It is to be assumed from the text that he did not talk to 
them, but to the people around, and then, however unlikely it is that he could speak 
English (and he does), he would have presented to his listeners this information 
in Bulgarian. As they have no knowledge of Bulgarian, the only way for the two to 
understand it would have been if he spoke in English, which is another fact that 
renders the place unidentifiable as it would be too much to presume that a real 
geographical topos could have existed where these two things could have taken 
place on Bulgarian territory. The strange village very soon takes on hues of horror 
when they return to the tank to find the rest of the crew brutally slain:

When Archie and Samad reached the tank, they found Privates Mackintosh and 
Johnson and Captain Thomas Dickinson-Smith dead. Johnson strangled with cheese 
wire, Roy shot in the back. Roy’s jaw had been forced open, his silver fillings removed; 
a pair of pliers now sat in his mouth like an iron tongue. It appeared that Thomas 
Dickinson-Smith had, as his attacker moved towards him, turned from his allotted fate 
and shot himself in the face. The only Dickinson-Smith to die by English hands. (p. 92)

The three British soldiers die horrible deaths, the pliers in Roy’s mouth 
likened to a tongue not unlike the biforked tongue of a snake, could symbolize 
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the hypocrisy of war. The dream of the Dickenson-Smiths to have their own 
blood spilled on foreign land comes true in a mockery at imperialism. The parody 
of heroic dreams and conquests for the English Crown is neatly rendered in 
Dickenson-Smith’s death, the most unheroic imaginable – of himself shot by his 
own hand, thus scorning at his family’s absurd imperialist ambitions. Ironically, 
they all die at a time when they are not engaged in a military action, in a British 
tank and in a Bulgarian village with war effectively over, news which is not made 
known to Archie and Samad until two weeks later. 

As the passage above demonstrates, place, time and event are closely 
connected, time and place being crucial for the significance of the respective 
event happening to an individual. What seems to be unthinkable can occur, 
thus replacing the known reality with an unimaginable immediate unreality. 
Indeed, nothing in the village implies such a denouement in its beguiling peace 
and quiet, the instant transformations of place being amply exemplified in 
fiction by Max Blecher (2010) in Întâmplări în irealitatea imediată (Adventures in 
Immediate Unreality). The fact that Samad and Archie are not in the tank makes 
them much more vulnerable and unshielded against an attack. They move to a 
place for three hours where war crimes by Nazis are discussed matter-of-factly. 
In the magical Bulgarian village, however, these circumstances are inversed as if 
under the influence of a butterfly effect, and the three soldiers die ridiculously 
in the protection of the tank while their unprotected peers survive. The village, 
being extremely strange and undefined as a location in the time of war, suggests 
the incapacity of the brain to process information properly when subjected to 
the extreme senselessness of war, the results of which are subsequent casualties 
of peace.

Having survived the horror of postwar peace, Samad and Archie are joined 
in friendship realizing that they can be united in diversity and that friendship 
should be based on complementariness, not on sameness, especially in times 
when the ingeniousness of a combination of cultures is vital for the survival of 
their representatives (p. 93). The insecurity of the first steps towards a mutually 
beneficial friendship based on two vastly different cultures is illustrated in the 
following passage:

As far as fixing the radio went, Samad knew how, he knew the theory, but Archie 
had the hands, and a certain knack when it came to wires and nails and glue. And 
it was a funny kind of struggle between knowledge and practical ability which went 
on between them as they pieced together the tiny metal strips that might save them 
both. “Pass me the three-ohm resistor, will you?” Archie went very red, unsure which 
item Samad was referring to. His hand wavered across the box of wires and bits and 
bobs. Samad discreetly coughed as Archie’s little finger strayed towards the correct 
item. It was awkward, an Indian telling an Englishman what to do but somehow the 
quietness of it, the manliness of it, got them over it. It was during this time that 
Archie learnt the true power of do-it-yourself, how it uses a hammer and nails to 
replace nouns and adjectives, how it allows men to communicate. A lesson he kept 
with him all his life. (p. 93)
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The two new friends are careful not to break the spell of the newly struck 
wonderful friendship, each one making wary steps into the other’s personal space. 
The passage is also illustrative of the idea of intermingling cultures in the process 
of work on the defunct tank. In the dystopian space of the Bulgarian village 
postcolonial attitudes are reversed and in this aspect the novel builds up on novels 
such as Passage to India by E.M. Forster and Maitreyi by M. Eliade demonstrating 
the final stage of the English-Indian relationship in which an Englishman, Archie, 
is taking orders by a Bengali, Samad, originally from Bangladesh, for the simple 
reason that their survival depends on it, thus establishing British multiculturalism 
expressed in their mutual respect for each other’s cultures. 

The bubblegum as a product of Western culture and the green-eyed 
charm of Eastern culture represented by Samad added to the gruesome murders 
prove irresistible to the local kids, some of which speak in “careful English”:

“Bubblegum! Please, mister!” By the fourth day, a gang of village children had begun to 
gather round the tank, attracted by the grisly murders, Samad’s green-eyed glamour, 
and Archie’s American bubblegum. “Mr. Soldier,” said one chestnut-hued sparrow-
weight boy in careful English, “bubblegum please thank you.” Archie reached into his 
pocket and pulled out five thin pink strips. The boy distributed them snootily amongst 
his friends. (p. 94) 

The village children have no excuse for speaking English other than the 
fact that the village remains a no-place with no identifiable location or name 
in which anything is possible. The foreign language they might have been able 
to speak in reality with some degree of fluency would have been German or 
Russian, not English as learning English at middle schools was not introduced 
until the 1950s in communist Bulgaria. French was established as a foreign 
language taught at schools somewhere in the 1960s and back to the days of 
the year 1945, English was very much unheard of in rural areas of country. By 
contrast, there are testimonies of eyewitnesses to the fact that locals were able 
to have simple conversations with retreating German troops in German and 
give them directions. The same holds true for Russian due to its proximity to 
Bulgarian rendering it intelligible to the point that Bulgarians would be able 
to understand it in a general conversation without any prior knowledge of the 
language. 

The village is then rendered ambivalent as a dystopian place – unnamable 
and impossible to locate with occasional outbursts of violence leading to death, 
and as a mock utopian place – offering long spells of peaceful life in a period when 
Samad and Archie should be at war. The mock utopian character of the place is 
contained in the fact that war has been over since the two British subjects entered 
the village but remains unknown to them until two weeks later. 

The following passage is indicative of a further cultural interaction 
between the two British soldiers resulting from the divine nonchalance of the 
information delay:
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“I’m a Muslim,” said Samad, pushing a plate of pork away. “And my Rita Hayworth 
leaves me only with my own soul.” “Why don’t you eat it?” said Archie, guzzling his 
two chops down like a madman. “Strange business, if you ask me.” “I don’t eat it for 
the same reason you as an Englishman will never truly satisfy a woman.” “Why’s 
that?” said Archie, pausing from his feast. “It’s in our cultures, my friend.” (pp. 96-7)

Further discussions on culture reveal more differences between the two 
characters, but also similarities arising from the fact that they are both British 
hence they do not particularly care about making friends in the foreign country. 
They do not attribute any special value to their own friendship at first, either, as 
Zadie Smith observes with poignancy, that they think of it as a friendship formed 
while they are somewhere else, not home, for a short period of time allowing 
for class and color to be crossed out as factors. In the cultural exchange that 
ensues, mainly with Archie consuming Samad’s cultural revelations, the latter 
suggests that English culture is male chauvinist ignoring women’s sexual desires 
and, thus rendering female sexual satisfaction impossible to which Archie has no 
defensive arguments, but his curiosity is aroused and after the war, he opts for 
intercultural marriage, first to an Italian woman, a waitress in a bar, who seduces 
him with the foamy head of a cappuccino (p. 11), which she serves him with grace 
and in which he seems to see W. Stevens’s concupiscent curds2 – an invitation to 
carnal pleasures. As Samad’s insightful diagnosis of Archie’s inability to respond 
to women’s desire, proves to be a long-term prognosis of sexual impotence, his 
Italian wife Ophelia Diagilo divorces him and causes him to plunge into an even 
bolder conjugal experiment marrying a black Jamaican woman – Clara Bowden, 
30 years younger than him. 

The Bulgarian village, which turns out to be a small town with 3 bars, 
becomes aware of the fact that war is over a week and a half later, but the local 
residents feel disinclined to break the news to the two British soldiers with 
whom they have been engaged in cultural bartering since their arrival, which is 
the first suggestion made that there is a communication problem between the 
local Bulgarians and the British soldiers, that is, the British soldiers could not 
have learned about the Nazis’ mini invasion by just listening to what people 
said as obviously they did not understand the language in which that news was 
announced. It was because of the same reason that they could not learn about the 
end of the war with the delay of a week and a half.

The strangeness of the Bulgarian village as a dystopian place presupposes 
potential lurking danger, which may be a threat to their lives and not knowing 
that war is over, Samad decides to cement his friendship with Archie indulging 
in more cultural revelations (p. 99). Archie learns that in Samad’s ancestry line 
there is a true hero whereas he can boast only “good English stock” (p. 101). The 
precarious situation in which they think they are, being ignorant of the fact that 
the war is over, necessitates cementing their friendship, which is made possible by 

2 A reference to Wallace Stevens’s poem “The Emperor of Ice Cream”.
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Archie’s deeper understanding of Indian culture after the week and a half of being 
stranded in the Bulgarian village (pp. 100-1).

The two British soldiers take to sleeping in a missionary church, the 
religious message of which sinks in with Samad in a postmodern transformation 
of ecclesiastical space effectuated by means of consuming morphine left from the 
time when the church underwent another transformation – of a hospital before 
its latest one – of a dormitory for British soldiers, thus providing a postmodern 
solution to the dilemma of Jasper’s double life (The Mystery of Edwin Drood) – of a 
London opium den visitor, and of a choirmaster in the Cathedral of Cloisterham, 
bringing the two mutually exclusive spaces into one locked in dystopia. The final 
cementation of Archie and Samad’s friendship is realized in their seeking the 
meaning of life in a final war-time, innocent-of-peace discussion, and while Samad 
reads Archie like an open book, justly recognizing his lack of sexual experience, he 
tries to warn him not to resort to masturbation, something that later on, ironically, 
in postwar England, befalls him as his fate since he experiences more frustrations 
than his lifelong friend in intercultural relationships, unable to surmount religious 
obstacles playing on a psychological level. Intercultural exchange between them 
turns into an interreligious one, too evoking T.S. Eliot’s (1948) claim of religion 
being closely related to culture in Notes towards the Definition of Culture as Samad 
bridges religions claiming that in the final revelation of people’s lives - the final 
activity performed by them on earth, will speak for itself and religious affiliation 
will be largely disregarded in the significance of this action (pp. 103-4).

Once that their friendship has been sealed in the multifunctional 
church, another miraculous representation of space in the dystopian space of the 
Bulgarian village, they are awoken by the noise of a travelling circus featuring 
Hitler’s moustache in the shape of short black twigs stuck on to potatoes. They 
learn about the end of the war in its representation by a circus as moustached 
potato heads in a final mockery at the war effort and its lack of sense. However, 
it has done at least one good thing, establishing the friendship of two men from 
vastly different cultures, British soldiers whose dystopian experience in Bulgaria 
is instrumental in their identifying their cultural differences, but also similarities 
in the self-imposed conclusion that all people are the same, being human beings 
and that religion or culture are external factors, which may set them apart, but 
also bring them together in a celebration of cultural diversity, expressive of the 
symbolic title of the novel – people’s teeth being the same, flashing white in dark 
spaces if their owners are color people, thus making themselves and the culture 
they represent visible. 

Samad’s cultural experience of the war was supposed to make him a hero 
so he could identify with his famous ancestor – his great-grandfather – Mangal 
Pande, go back to Delhi and substantially increase his chances of charming the girl 
that has been promised him in marriage so he jumps to the opportunity, having 
presented itself with the arrival of the Russians who announce the end of the war 
for everyone to hear, but are eager to capture the French Nazi scientist, who is 
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supposed to be hiding in the village – Dr Perret, also known as Dr. Sick. Samad 
covers his identity as a private, assumes the false identity of the dead captain 
– Dickenson-Smith and wearing his uniform, restores, at least in the admiring 
eyes of Archie, its heroic halo sullied by the cowardly act of the real captain’s 
shooting himself dead in error. Samad then leads the international expedition as 
the highest-ranking officer composed of two British soldiers – himself and Archie, 
eight Russians, two Bulgarians – Gozan, the café owner and his nephew. 

The Bulgarian village as a place impotent of war is realized once again in 
their mission hilarious in which befriending the English-speaking owner of the 
café has borne good fruit and he has been bribed into silence not disclosing the 
truth about the two British soldiers’ rise in rank (p. 111). The truth about the end 
of the war mode in the village as a place of miracles finally dawns on Samad in 
the lucidity of morphine taking aftereffects as he realizes that he will have to drop 
all pretenses very soon. He feels “crippled” (p. 114) and is literally crushed by the 
realization that he will have to think of a postwar identity for himself. “Sam”, the 
English version of Samad is too offensive to his ears. He cannot return to India 
as an Englishman, nor can he go back to England as an Indian (p. 114). Samad’s 
preoccupation with glory and honor arises from his eastern cultural background, 
which is countered by Archie’s English pragmatism as they discuss Samad’s bleak 
postwar future:

“What am I good for, Jones? If I were to pull this trigger, what will I leave behind? 
An Indian, a turncoat English Indian with a limp wrist like a faggot and no medals 
that they can ship home with me.” He let go of Archie and grabbed his own collar 
instead. “Have some of these, for God’s sake,” said Archie, taking three from his lapel 
and throwing them at him. “I’ve got loads.” “And what about that little matter? Do 
you realize we’re deserters? Effectively deserters? Step back a minute, my friend, and 
look at us. Our captain is dead. We are dressed in his uniforms, taking control of 
officers, men of higher rank than ourselves, and how? By deceit. Doesn’t that make us 
deserters?” (p. 115)

This obsession with honor prompts Samad to action resulting in the 
capture of Dr. Sick effectuated with Samad in the front lines emboldened by 
continual morphine intake and the fact that in a remorseful recap of his miserable 
war present and grim postwar future he has been holding the muzzle of his gun 
in his mouth about to commit suicide (p. 117). This act of desperation, resulting 
from a perceived looming loss of cultural identity in postwar England, is to have 
its repercussions in the transmitted cultural influence from Samad to Archie at 
the opening of the novel in 1975, when, 30 years later, Archie is to attempt to put 
an end to his life himself by inhaling exhaust fumes from his car in front of a 
butcher’s shop in recognition of his failed first intercultural marriage. The spiral 
effect of multiculturalism, as Zadie Smiths suggests, manifests itself in help given 
at a place in the past with the reward postponed, waiting to be received in the 
future, as Archie is saved by the shop owner, an immigrant, who accidentally opens 
his shop a bit earlier to receive meat. Dystopian distortions of known notions 
and things rife in the Bulgarian village continue playing an important role in the 
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frenetic rhythm of multifaceted multicultural London where each inhabitant has 
brought along with him all previous cultural history, thus rendering the big city 
unpredictable by inversing the symbolic roles of representations of space such 
as the butcher’s shop whose owner not only saves Archie from death, but also 
presents an occasion of meeting Archie’s second wife, a much bolder intercultural 
experiment. It involves an interracial relationship, thus an established friendship 
with a person from another culture pays off much later in life with even deeper 
cultural revelations. As Dickensian atmosphere of character portrayal does 
not seem to wear off London, the butcher shop owner enacts a postmodern 
interpretation of the community of Bleeding-Heart Yard in Dickens’s Little Dorrit 
referring to the miraculously inversed purpose of his shop – “the business of 
bleeding” – killing (p. 11) transformed into saving from death enacted by early-
rising hard-working immigrants in the postmodern metropolis.

The Frenchman is himself transformed in the village having reinstalled 
little France in his abode and having developed his passion for art, painting 
the Bulgarian countryside, thus recreating the surroundings from the village 
in a 180-degree panoramic view on the walls. The war in all the actions arising 
from it is shown to misfire in the dystopian Bulgarian village as the village itself 
transforms all its inhabitants transient or local, thus the place determines the 
events happening there reversing standard scales as demonstrated by the case of 
British soldiers killed in the security of the tank in time of peace, the two British 
soldiers – Samad and Archie striking a lifelong friendship, the French Nazi turning 
to art, the local residents of the village speaking decent English, etc. 

The surviving Brits are determined to gather up some heroism in an afterwar 
effort to capture the French Nazi, who turns out to be a young man of no more 
than 25 years of age with a penchant for art, a possible inversed reincarnation of 
Hitler himself, who was not accepted at university as an artist and wreaked havoc 
on Europe in his frustration, with peace putting an end to the artistic creations of 
the Frenchman made possible by war. In the subsequent games of poker with the 
Russians and Gozan, the café owner (a non-Bulgarian name referring to a Biblical 
river), Samad proves to be a true master of the game and wins everything material 
in the area. When asked for a chance to regain their possessions by playing more 
games, he refuses and suggests an exchange with Dr. Sick instead for everything 
the Russians and the café owner have lost to him, thus war being ridiculed to the 
last vestige of sense in it prompting Samad to ask the eternal war question: “Why 
was this war fought?” (p. 121).

Willing to retain some war memories from the war connected to personal 
experience, Archie is challenged by his friend to prove his bravery and Englishness 
by shooting the French Nazi, Dr. Perret, and he pretends to do it, shooting him 
in the leg after driving a jeep over miles upon miles of flat land (another mishap 
as all the land in the borderline area shared by the three countries – Bulgaria, 
Turkey and Greece is invariably mountainous or hilly), Samad by comparison, 
at the moment when he hears the shot in the distance, kills a flesh-biting insect 
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on his hand in the ultimate measuring of courage during the war (p. 124). The 
encounter with Dr. Perret (Dr. Sick) in the spell-bound village is to have more 
repercussions in their lives than they can imagine. Archie is to save him yet again. 
This time around, the scientist is already aging, and Archie takes a bullet in the leg 
from Millat, an Islamic militant in a full boomerang effect (p. 542). 

In her novel White Teeth Zadie Smith recreates an immensely rich 
palimpsest of interacting cultures – English, Indian, German, French, Jamaican, 
Italian to name but a few. They are all represented in postwar postmodern 
London. The Bulgarian village, where the war experience of the main characters 
is located, is a dystopian place with nothing connecting it to any Bulgarian realia, 
thus warping its spaces like a black hole and revealing all its inhabitants as their 
warped selves creating memories in the two Brits to which they do not wish to 
return in postwar London; yet it is crucial as a place producing relevant events in 
establishing a true sense of multiculturalism embraced by both Archie and Samad, 
their friendship also sealed with guilt from the war for not participating enough 
while in the village, establishing their Britishness as well, opposed to surrounding 
influences – dystopian Bulgarian, Russian, French. It is this multiculturalism 
exercised “at the level of the individual rather than the nation” (Bentley, 2008, 
p. 53) that allows Archie to go for intercultural and interracial marriages, and 
Samad to fall in love with a white woman, showing yet again his culturally induced 
indecisiveness in not acting out on his desire for her in any other way than 
denying his wife sex and indulging in wet dreams. Multiculturalism, finally, as it 
seems to be suggested by Zadie Smith, is not always a “happy” circumstance: it is 
pregnant with potential conflicts, misunderstandings, or frustration. It, however, 
renders a city, such as present-day London, so much more exciting, enthralling 
and ultimately, rewarding for everyone living in it offering endless possibility of 
cultural exchange within the same city. The idea expounded by Zadie Smith is 
that in the postcolonial past of London, people should realize that they contain 
multiculturalism in themselves – Samid – Indian Bengali, Archie, as the name 
suggests, Welsh despite his claim to be descending from English stock, which 
may also be ironically indicative of his ignorance of his background suggested by 
Samid while questioning his culture and sexuality in the extreme lucidity induced 
by morphine in the Bulgarian village church. Furthermore, Dominic Head (2002) 
makes the following claim:

From Smith’s perspective we are all hybrid postcolonials, biologically as well as 
culturally, and the pursuit of pure ethnic origins presents an artificial barrier to the 
hybridity that is inevitable. In White Teeth this hybridity is a contradictory and 
haphazard phenomenon, not constitutive of a facile ‘Happy Multicultural Land’ (p. 
186). 

Zadie Smith, indeed, sees the war as instrumental in establishing the 
grounds on which postwar multiculturalism is to be constructed and embraced 
by the generations to come. It is, also, an extreme means of cultural exchange the 
crucial importance of which is summed up by Samad’s cultural transformations 
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induced by the impact of war on him as he finally relents and is able to forgive 
Archie for not executing the French Nazi doctor when the well-guarded secret is 
finally revealed 50 years later, seeing for the first time their near-heroic experience 
with him as eternally rejuvenating in effectuating yet another cultural exchange – 
with Dr. Perret (aka Dr. Sick): “And then, with a certain horrid glee, he gets to the 
fundamental truth of it, the anagnorisis: This incident alone will keep us two old 
boys going for the next forty years. It is the story to end all stories. It is the gift that 
keeps on giving.” (p. 533)

By aptly using dystopia based on cultural mis-referents in the Bulgarian 
village as part of the war experience with two British soldiers – Archie and Samad, 
Zadie Smith creates a cultural space warped by dystopia, which stimulates the 
flourishing of postcolonial multiculturalism in the capacity acquired by all 
residents of the village of exploring their selves and of discovering their true 
identities, the good seeds of which are then to be planted in postwar London, 
thus helping produce a fascinating mosaic of cultures promising a brighter future 
for the residents of the British metropolis. 
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Ако погледнем на историите на литературата и на критическата 
рецепция на едно или друго литературно явление като на надежден източник 
за менталните и идеологическите нагласи на времето, то взирането в 
озаглавяванията също може да подскаже някои пътища за разгадаването на 
периодите, чийто продукт са те. Съпоставката между заглавията на издания, 
които проследяват развитието на западноевропейската литература2 (поне 
по собствените им твърдения), публикувани у нас през първата половина 
на ХХ век и съответно – през втората му половина, може да послужи за 
отправна точка за по-нататъшни разсъждения на тема идеология и рецепция. 
До началото на 50-те години на века в заглавията неизменно присъстват 
„История на западноевропейската литература“, „Очерки по историята на…“, 
„Кратки очерки по…“, „Лекции по история на…“, „Курс по история на…“, а 
доколкото отделните части на тези издания са ориентирани към културните 
епохи, уточненията са в подзаглавия от рода на „Средновековна литература“, 
„Епоха на Възраждането“ и т.н. През втората половина на ХХ век, отново у нас, 
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в тези иначе дотогава литературно- и културноориентирани озаглавявания 
постепенно започват да се наместват исторически събития и ключови дати, 
задължени на политическата конюнктура. „Великата френска буржоазна 
революция“, „Парижката комуна“, „Октомврийската революция“ все по-
натрапчиво етикетират заглавията, задавайки нови модели на летоброене 
и културно класифициране, които трябва да оправдаят, но и да „обяснят“ 
защо вече по страниците на самите истории литературата на европейския 
модернизъм фигурира в рамките на раздела „Епоха на империализма“ 
например. Или с други думи, става въпрос за трансформации, принудени 
от идеологическите доминанти на времето.

Едно тотално заличаване на „неудобното“ културно наследство 
– това, което не обслужва актуалните политически интереси – се оказва 
някак не по силите на налагащия се нов социален ред. Затова се прибягва до 
неговото видоизменение в нещо друго, удобно за внушения и манипулации. 
Смяната на облика на културните епохи в угода на новата социдеология, 
което върви паралелно с подмяната и на съдържанието им, засяга и техните 
представители – изразителите на идейните и естетическите принципи 
на едно или друго направление, на един или друг етап от културата. От 
средата на ХХ век нататък важен момент в преоценката на творците става 
отношението им към споменатите вече събития – революции, комуни 
и подобни, но и към класовото делене. Решаващо се оказва дали тези 
представители на времето си „работят в името на целия народ“ и доколко те 
„отразяват надеждите на всички потиснати обществени групи“ (Peshev, 1952, 
p. 152). Не без значение е и потеклото им – аристократическо, буржоазно или 
пролетарско, макар че за пролетариат се заговаря едва след „Принципи на 
комунизма“ (1847) от Енгелс, откъдето идва и марксическото определение 
за него. А в случаите, когато аристократическото потекло е непреодолимо 
налично, но пък творчеството може да бъде употребено за идеологически 
цели, се намислят всевъзможни обяснения, които да извинят нещастния 
автор и да изведат на преден план неговата революционност, за да се 
отмести погледът от неправилния му произход.

Феноменът на пренаписване и на премоделиране на литературната 
история според нуждите на съвремието действително предизвиква 
интерес и наблюденията върху този процес биха могли да се развият в 
много посоки. Настоящият текст обаче, без да търси изчерпателност и 
всеобхватност на проследяването, ще насочи вниманието си само върху 
определени проявления на този феномен, изразени в представянето на 
европейския романтизъм по страниците на литературните ни истории и на 
критическите текстове за направлението от средата на 40-те до началото 
на 70-те г. на ХХ век. Идеята е да се приложи един вид експеримент – през 
фокуса на рецепцията на едно културно явление, каквото е романтизмът, да 
се направи опит за отличаване на социокултурни тенденции, проявяващи 
менталните и идеологическите уклони на времето, документирани от 
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3 Несъстоятелността на това идеологическо делене на романтиците по един много фин и де-
ликатен начин, но заедно с това с категоричност коментира Цветан Стоянов в „Идеи и моти-
ви на отчуждението“ (1973). See Stoyanov, 1988, pp. 485 – 487.
4 Един интересен щрих по темата внася статията „Реакционен и прогресивен романтизъм“ 
(1952) на Лудвиг Маркузе, немски философ и писател, емигрирал в САЩ поради забраната да 
бъде четен и издаван в Германия по времето на националсоциализма. В спор с марксическата 
критика той преобръща разбирането за „реакционен“ и „прогресивен“, като ги извежда вън 
от идеологическите назовавания и ги насища с положителен заряд (See Marcuse, 1952).

литературноисторическите и литературнокритическите съчинения от 
периода, хипотеза, изказана още в началото.

Защо точно романтизъм? Това е логичен въпрос, тъй като 
възприемането през посочения период на още много други литературни 
явления, особено на теченията от края на ХIХ и началото на ХХ век 
и предвоенните времена, също върви по пътя на изопачаването им, 
дотолкова, доколкото, разбира се, литературните истории изобщо се 
занимават с тях. Дори Европейското средновековие не е пожалено, като 
при презентирането му ключови моменти се оказват жестоката феодална 
експлоатация, но и бунтът на жестоко експлоатираните трудови маси (See 
Mitov, 1950; Peshev, 1951). Ренесансът пък е представен като „грандиозен 
преврат“, осъществен от великите хуманисти, „изразители на интересите и 
идеалите на целия народ и преди всичко на най-угнетените народни слоеве“ 
(Peshev, 1951, p. 75). Романтизмът обаче има една своя си специфика, която 
го прави особено привлекателен за едно подобно проучване. Тя се корени 
в неговата амбивалентност, съдържаща едновременно и така обичаните 
от соцпропагандаторите борчески черти и неприкрито бунтарство, и така 
мразените от тях мистика, абстрактност и субективизъм. Тази двойственост 
на романтизма обърква тогавашните му изследователи и ги принуждава да 
търсят оправдание на разноречието си за направлението в класификации 
например от типа на разделението на творците му на революционни 
и реакционни, на прогресивни (активни) и пасивни романтици. Така 
бунтарската страна на романтизма се припознава като „своя“, идеологически 
правилната и праведната, а „тъмната“ му страна се приписва на онези негови 
представители, „епигони на реакционния романтизъм“ (Peshev, 1952, p. 
214), но преди всичко на „силата на въображението“, която ги отдалечава от 
реалността. А какво по-пагубно и опасно има за една тоталитарна власт от 
човек, вдъхновяван и движен от силата на въображението?

Всъщност тези деления – на революционни/реакционни, активни/
пасивни романтици3 – не са българско изобретение. Основите им са 
поставени от марксисткото литературознание, прилагано от съветската 
наука, а заразата им обхваща и братските страни. В случая обаче спорът за 
уместността на класификациите не е от съществено значение.4 По-важен 
е мащабът на тяхното разпространение и обсъждане, който отваря един 
допълнителен съпоставителен хоризонт, а именно – как във времената на 
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„войнстващ“ социализъм различите идеологии реагират на романтизма 
и доколко осмислянето на романтическото може да бъде лакмус за 
ориентациите на културата. 

Основанията за избора на времевите граници е самоподразбиращ 
се – те обхващат времето от Деветосептемврийския преврат у нас, началото 
на етап на призоваване към коренна промяна, до първите наченки на 
„размразяване“ в световен план. Но и още една причина е съществена. 
В този близо 30-годишен отрязък някои от емблемите на европейския 
романтизъм са обект на дискредитация или биват неглижирани, за други 
се прави опит да бъдат напълно заличени от списъка на значимите, като 
се заклеймяват с надеждата да бъдат забравени. И това се случва не само 
в българското литературнокритическо пространство. Същевременно 
действат компенсаторни механизми с цел съхраняването за културата 
на едни или други автори, като им се приписват „заслуги“, които биха 
допаднали на властта, или като се поставят в други регистри на литературата 
– например в детската литература, което като че ли отслабва потенциалното 
им вредоносно влияние и някак ги прави идеологически безопасни.      

Трансформация и трансмутация – така условно можем да назовем 
две допълващи се линии в процеса на моделиране/преформатиране на 
възприемането на романтизма в България след Деветосептемврийския 
преврат през 1944 г. Въпреки изкушението няма да се взираме в детайлното 
оразличаване между тях, нито ще се върви по пътя към по-тясното им 
дефиниране, а те ще бъдат употребени в качеството на инструментариум 
при обследването на една показателна за идеологическите нагласи 
траектория, през която преминава българската критическа рецепция на 
европейския романтизъм. 

В популярното си значение думата трансформация означава процес 
на промяна, преминаването на една форма в друга. Ако не търсим точност 
на израза или връзка с някоя конкретна сфера на науката, един синонимен 
речник би ни предложил множество заместители, които да ни улеснят в 
избягването на повторения или при прецизирането на семантиката. Промяна, 
модификация, изменение, но и метаморфоза – са сред най-популярните. Едно 
по-детайлно взиране в речници и енциклопедии би могло да извади наяве 
ред употреби на понятието – в математиката, физиката, химията, биологията, 
психологията и т.н., а разлистването на сайтове и съвременни медийни 
издания демонстрира обилие от още негови приложения. Впечатлението обаче 
е, че ако в по-отдалечените от нас времена разбирането за трансформация 
крие подтекста на негативност, вероятно и защото представлява отклонение 
от традицията, то с приближаването до настоящето ни, напротив, придобива 
окраската на нещо иновативно и положително. Достатъчно е да припомним 
една реплика от Овидиевите „Метаморфози“: „А за възмездие що по̀ подхожда 
от метаморфоза?“ (Ovidiy, 1974) и да я съпоставим с все по-настъпателните 
призиви на по-късните времена за непрекъснато променящ се, обновяващ се 
и трансформиращ се свят.
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5 Любопитен момент е, че в съдържанието е назована по-разширено – „Романтизъм. Юго, 
Хайне“. Но не това буди интерес, а фактът, че Хайне всъщност отсъства от главата. Той при-
съства в предходната глава заедно с Гьоте, Шилер и Байрон. Какви са основанията за тази 
подредба, не става ясно. Възможно обяснение е началото на очерка за Хайне, където е посо-
чено, че „след Гьоте Хайнрих Хайне е най-прочутият поет на немски език“ (Donchev, 1946, p. 
271), което подсказва за търсене на логическа връзка между творчеството на двамата. Байрон 
пък безспорно е означен като романтик, а това, че коментарът за него е изведен преди обяс-
нението за романтизъм, също може да се обясни в корелации с Гьоте.  

Всъщност именно във фаза на принудителното интензивно 
трансформиране навлиза и българската култура от средата на 40-те години 
на ХХ век, което естествено рефлектира и върху говоренето за културата, 
чието усвояване върви не по пътя на следване и преосмисляне, а в посоката 
на пренаписването съобразно политическата конюнктура. И ако патосът 
на времето е революционен и промяната в политически и икономически 
план се изисква сега и веднага, то в областта на разказа за културата този 
процес е по-бавен, дори и поради необходимостта от чисто технологично 
време за създаването и публикуването на нови текстове. Затова може да се 
говори за един относително кратък и крехък преходен период, в който все 
още е налице инерционният момент на предреволюционните времена, но 
постепенно започват да се внедряват и нови идеологически пластове. 

Такъв е случаят с „Кратък очерк по западноевропейска литература“ 
(1946), написан от Николай Дончев, литературен критик, публицист, 
журналист, поет, със завидна преводаческа практика от френски и италиански 
език. Още в предговора към изданието се поставя „строго ограничена“ задача 
– съдържанието да бъде съобразено с учебната програма по български 
език и литература (Donchev, 1946, p. 5). Следователно доколко романтизмът 
присъства и чрез кои свои автори по-конкретно е очертан, това е въпрос по-
скоро на придържане към учебната програма, а не на личен авторов избор. 
По-същественият въпрос обаче е как и по какъв начин е описан.

На романтизма е посветена едноименната седма глава5. С позоваване 
на проф. Боян Пенев, на Гюстав Лансон, Едмон Жалу и на още много други 
съществени за разбирането на романтическото изследвания, цитирайки 
предимно френски източници от периода до 40-те години на ХХ век, Николай 
Дончев представя явлението с дълбоко познаване на същността му и преди 
всичко с обективност и без идеологическа оценъчност, която ще се намести 
неизменно при коментирането му през следващото десетилетие.  И макар 
че в центъра се предлага една широка панорама на творчеството на Виктор 
Юго, вероятно поради изискванията на учебната програма, но и поради 
пристрастията на самия Дончев към френската култура, романтическата 
литература накратко е представена и с най-забележителните си фигури в 
Германия (Лудвиг Тик, Е. Т. А. Хофман, Новалис, Вакенродер, Хьолдерлин, 
Брентано, Шамисо и др.) и във Франция (Шатобриан, Жермен дьо Стал, 
Ламартин, Алфред дьо Мюсе и още). Не са подминати философските и 
теоретическите основи на романтизма в лицето на Фихте, Шелинг, Фридрих 
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Шлегел, Шлайермахер, споровете и съгласията с Кант, литературните му 
вдъхновители, но и опоненти от порядъка на Жан-Жак Русо, Волтер, Гьоте, 
Шилер. 

Трябва да се отбележи обаче, че макар и годината да е 1946 г., 
все още са в сила старите учебни програми, което някак позволява 
безпристрастното говорене. В статията си „Литература, образование, власт 
(1944–1956)“ Огняна Георгиева-Тенева по този повод специално отбелязва: 
„Програмите от 1945-а, 1947-а и 1948 г. са идентични с програмите, създадени 
преди политическия поврат, и по-точно това са нови издания на програмите 
от 1935 г. – за създаването на различен образователен проект е нужно повече 
време“ (Georgieva-Teneva, 2019). А малко преди това уточнява: „Анализът 
показва, че програмите от 1925 и 1935 г. са създадени без предразсъдъци 
по отношение на художествени течения, естетически кръгове, творчески 
почерци“ (Georgieva-Teneva, 2019). 

Същевременно обаче, въпреки че липсват „предразсъдъци по 
отношение на художествени течения, естетически кръгове, творчески 
почерци“, в критическия очерк на Дончев вече започват да се промъкват 
идеологически попълзновения. Редом с позоваванията на Лансон се 
появява и Маркс, чието споменаване в последващите литературни 
истории ще стане задължително, за да им придаде легитимност и да 
привлече политическото одобрение. Усещането обаче е, че при Дончев 
името на Маркс се появява някак извинително, но и съвсем в контекста 
на представяното. При това не е призован в качеството на безспорния 
авторитет, както ще се случва впоследствие, а е по-скоро в ролята на преход 
към следващи разсъждения. Уточнява се, че Маркс „успоредно със своите 
социал-економически учения е боравил и с литература“ (Donchev, 1946, p. 
285). А поводът е констатация на Маркс за ранните романтици и реакцията 
им срещу Френската революция, коментирана като „естествена“ реакция 
поради уклоните им към Средновековието и представянето на всичко в 
„романтически вид“. Всъщност именно тази бележка на Маркс е мост към 
по-нататъшното разкриване на същността на романтическия вид, отличен 
с „особен вкус към готическото изкуство, особен вкус към демоничното, 
фантастичното, странното, предпочитане на нощта пред деня, усамотението 
пред многолюдността и пр.“ (Donchev, 1946, p. 285) – характеристики, които 
много точно описват романтическата поетика, при това без да я подлагат 
на критика.

Заедно с това в „Кратък очерк по западноевропейска литература“ 
на Дончев се наблюдават в зародиш и тенденции, които на следващ 
етап ще се развихрят с пълна сила при представянето на романтиците и 
романтическото. Те са свързани с настояването за или най-малкото с 
приписването на елементи на реализъм и с придаването на революционност 
и борчески характер било то на твореца, било то на неговото творчество. 
Байрон е определен като „най-яркия романтик в английската литература“ 
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(Donchev, 1946, p. 266), но паралелно с това силата на неговото творчество се 
отдава на „романтичния му дух, надарен същевременно с трезво реалистично 
виждане“ (Donchev, 1946, p. 267). Назован е директно като революционер, 
посветен на един „борчески демократически идеал“ (Donchev, 1946, p. 265). 
Френският романтизъм е дефиниран посредством една констатация на Георг 
Брандес, според когото в сравнение с немския той е „леко забулен реализъм“ 
(Donchev, 1946, p. 265). А като важно качество на Виктор Юго се сочи, че той 
„не живее и не твори откъснат от реалния свят“ (Donchev, 1946, p. 288). 

Независимо от тези податки към уклоните на времето трудът на 
Николай Дончев остава в руслото на научното говорене за романтизма, 
при това е подплатен с едно впечатляващо познавачество на културните 
процеси и на техните представители. Всъщност независимо че е адресиран 
за учениците от гимназиален клас, на краткия очерк може да се гледа като 
на първата следдеветосептемврийска история на западноевропейската 
литература, която все още пази духа на литературоведското ерудитско 
мислене и коментиране. За това, че този дух все още не е изличен, не без 
значение е и годината на издаването – 1946 г. В изследването си „Историкът 
и множественото минало“ Ивайло Знеполски, очертавайки „траекторията 
на режима“ и етапите му на разгръщане, условно откроява един подпериод, 
сключен в границите на 1944-1947. Според Знеполски той минава „под 
знака на мъртвороденото понятие „народна демокрация“ (Znepolski, 2017, 
p. 78), едно само по себе си тавтологично образувание, определяно като 
специфично български феномен. Надеждата в този кратък времеви отрязък 
е, че може да съществува „социализъм с плуралистична окраска“ (Znepolski, 
2017, p. 79), нагласа, породена от мимикриращия като многопартиен, но в 
същността си еднопартиен Отечествен фронт. И ако в известна степен 
„Кратък очерк по западноевропейска литература“ на Дончев е израз на този 
„плурализъм“, като си позволява да споменава имена и произведения, които 
по-късно ще изпаднат и от учебните програми, и от издателските планове, 
а може би ще влязат и в списъците със забранена литература, то все пак 
донякъде се плаща данък на изискванията на съвремието. Факт е, че вече е 
налице задействането на трансформационни сили, които на този преходен 
етап все още засягат само формата, за да изявят претенциите си в следващ 
момент, при това съвсем скоро, и към съдържанието.

Ако се върви по хронологическия ред на издаване, то следва 
вниманието да се насочи към  две истории по западноевропейска литература, 
чиито първи томове излизат с година разлика – през 1950 и 1951 г. Това са 
„История на западноевропейската литература“ (1950-1953) в пет части на Д. 
Б. Митов и „Лекции по история на западноевропейската литература“ (1951-
1958) в три части на Александър Пешев. И двете са циклостилни издания, 
продукт на издателство „Наука и изкуство“. Предназначени са за студентите 
им, на единия – от ВИТИЗ, а на другия – от Софийския университет, 
където преподават. И при двамата „сюжетът“ на историите им започва със 
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Средновековието и завършва с началото на ХХ век. И при двамата присъства 
романтизмът с негови водещи творци. Инерционните процеси обаче са 
вече изживени и трансформацията на културното наследство навлиза в 
следваща фаза. Как стои въпросът за романтизма тогава?

В петтомника „История на западноевропейската литература“ от Д. Б. 
Митов романтическата литература и нейните представители намират място 
в част трета, наречена „От Френската буржоазна революция до Парижката 
комуна“ (1951). Списъкът с автори почти се доближава до този на Николай 
Дончев, дори в някои случаи е разширен (напр. включен е Уолтър Скот). 
При това, подобаващо за една „история“, разказът се разстила в значителен 
брой страници, включвайки биографични подробности и панорама 
на творчеството с акценти върху отделни, по-значими произведения. 
Различното обаче е отразено не в избора на автори, а в тяхното представяне. 
„Болезненост и упадъчност“6, „проява на реакционния дух“ (като цяло за 
романтизма), „нездрав естетизъм“ (за Хьолдерлин), „реакционни схващания“ 
(за Фридрих Шлегел), „служба на реакцията“ (за Е. Т. А. Хофман) – това са 
част от ключовите изрази, с които са представени немските романтици 
например. За сметка на това при коментирането на Байрон са отличени 
свободолюбивият му дух, яркият му индивидуализъм, но и погнусата му 
от алчните апетити на буржоазията (See Mitov, 1951, p. 81). Творческият 
му път пък е белязан от два важни момента – началото (като романтик) и 
края (на художник реалист). Заключението е, че въпреки стихийността на 
бунта му „творчеството на гениалния английски поет лежи в основата на 
прогресивното литературно развитие по пътя към критическия реализъм“ 
(Mitov, 1951, 97). Онова „трезво реалистично виждане“, което мимоходом 
Николай Дончев отбелязва в своя критически очерк, в историята на Д. 
Б. Митов придобива гигантски размери, според които Байрон се оказва 
важен крайъгълен камък в похода към реализма. И ако при Дончев тази 
линия на утвърждаване на реалистичното у творците е все още потаена, 
като че ли неосъзната, а може би и под влияние на умората от множеството 
авангардни „-изми“ от първата половина на века, то при Митов вече е част 
от съществен план за утвърждаването на политическата легитимност и 
социалната приемливост на един или друг творец. Реализмът е доброто, 
позитивното; фантастичното е лошото, негативното. И тук на свой ред се 
открива, отново в зародиш, прилагането на един метод за оценяване на 
литературното творчество, който все повече ще набира сили в следващото 
време и чиято крайна изява ще е социалистическият реализъм. Тази посока 
продължава и в другата литературна история – на Александър Пешев.

В „Лекции по история на западноевропейската литература“ на 
Александър Пешев на романтизма му е отредена самостоятелна глава в 
част втора, „От началото на XVII в. до средата на XIX в.“, издадена през 
1952 г. Акцентът пада върху три имена – Байрон, Шели и Виктор Юго, 



183

въпреки че в рамките на главата са обособени подчасти –  общо представяне 
на романтизма, „Английски романтизъм“ (с Байрон и Шели), „Френски 
романтизъм“ (с Виктор Юго). С оглед на френския романтизъм се 
споменават Шатобриан („този реакционер“, Peshev, 1952, p. 187), Алфред дьо 
Вини („израз на настроенията на излишния човек-аристократ“, Peshev, 1952, 
p. 189), Ламартин („предател на Франция“, „който хленчи като дете“, пак там), 
докато читателят остава с впечатлението, че единствени представители на 
английския романтизъм са Байрон и Шели. Озадачаването е, че немският 
романтизъм отсъства, въпреки че още в „Краткия очерк“ на Николай 
Дончев, издаден едва шест години по-рано, за него се отбелязва: „Трябва 
да се признае обаче, че истинската родина на романтизма е Германия…“ 
(Donchev, 1946, p. 286). Жанрът „лекции“ всъщност предполага подобни 
празноти, тъй като не изисква изчерпателност, а се конструира според 
преподавателските предпочитания, а за Александър Пешев те са много 
повече в посоката на френската литература. Мотивите за този „пропуск“ 
обаче стават видими по-късно на страниците на лекциите. Малко преди 
да се представи творчеството на Хайне, включено в следващата глава – 
„Революционно-демократична литература през 30-те и 40-те години на ХIХ 
век“, се прави следната констатация: „До 30-те години на XIX в. немската 
литература не отбелязва нищо забележително. Германия през този период 
продължава да се трови от епигоните на реакционния романтизъм, които 
подражават на Тик, Новалис и други немски реакционни романтици“ 
(Peshev, 1952, p. 214). Отчита се все пак приносът на Гьоте, който „като мощен 
дъб продължава да се издига“ сред „тази нерадостна картина на немската 
литература“ (пак там), като не пречи да се заключи веднага след това, че 
„политическото раздвижване в началото на 30-те години слага края на застоя 
в немската литература“ (пак там). Това е повод да се заговори за движението 
„Млада Германия“, за Георг Бюхнер и Хайнрих Хайне. Следователно всички 
онези имена – Лудвиг Тик, Новалис, Е. Т. А. Хофман, Хьолдерлин, Брентано, 
Шамисо и т.н., които Дончев макар и вкратце уважително коментира като 
част от родителите на европейския романтизъм, са изхвърлени зад борда 
като неблагонадеждни и като отровители на литературната атмосфера, 
която иначе има потенциала за прогресивност.

Разделителната линия между реакционни и прогресивни романтици 
вече започва да се очертава все по-отчетливо. Всъщност тя е скицирана 
още в началото на главата за романтизма, подплатена с обширен цитат 
от съчиненията на Маркс и Енгелс (See Peshev, 1952, pр. 153 – 154), като се 
аргументира и доминиращото внимание към Байрон и Шели, чиято поезия 
„в известни исторически моменти приема революционен характер“ (Peshev, 
1952, p. 154). На практика това е същият цитат, споменат и при Николай 
Дончев, и при Д. Б. Митов, но този път с акцент върху реакционността на 
романтиците и в корелация с деленето им на реакционни и прогресивни, 
но вече не само във връзка с реакцията на романтиците към Френската 
революция, но и към класовата борба, ненавистта към капитализма, с 
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7 За одържавяването на издателства и печатници, както и за действията по изземването и 
унищожаването на книги виж повече: Penelov, 2007, Doynov, 2018.

отношението им към работническата класа, революционно-пролетарската 
поезия и т.н. Парадоксалното обаче е, че редом с преформатирането на 
героите на литературната история паралелно върви и модификацията и на 
марксистката критика за романтизма, като ѝ се придава хиперсеманика, 
която иначе при по-внимателен прочит отсъства. (Вероятно най-близо до 
реалната интерпретация на цитата от Маркс стои Николай Дойчев, при 
когото, както беше отбелязано, говоренето за романтическото все още 
не е въведено в системата на оценъчните категории.) Това своеобразно 
престараване едва ли е с цел единствено демонстриране на партийна 
вярност, а е плод и на нещо друго, към което ще се върнем след малко. 

Изострянето на езика в литературните истории от началото на 
50-те години на ХХ век по същество е в синхрон с времето. По думите на 
Огняна Георгиева-Тенева 1951-ва година е „преломна за литературното 
обучение“, тъй като се приема новата учебна програма, „подпечатана след 
одобрение от ЦК на БКП“, а основните ѝ образователни задачи са „да се 
разкрива „идейнополитическият смисъл на литературните произведения“, 
да се възпитава „в духа на ... беззаветна любов към СССР, към Партията и 
работническата класа“ (Georgieva-Teneva, 2019). Същевременно се създават 
списъци със забранена и вредна литература. От библиотеки и читалища се 
изземват и унищожават книги, обявени за антинародни и профашистки. 
Затварят се частните издателства и печатници.7

След 1963 г. „Историята“ на Д. Б. Митов и „Лекциите“ на 
Александър Пешев се сливат в едно книжно тяло от почти 600 страници, 
плод на съавторство, което до 1976 г. претърпява четири издания. Това 
е „Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна 
революция до Парижката комуна“ (1963, 1968, 1975, 1976). Съдържанието е 
значително разширено в сравнение с отделните истории на двамата, обемът 
– също. Романтизмът е разгледан в неговото разнообразие – в Германия, 
Англия, Франция, Италия, Австрия, при това с добавени имена на творци и 
по-подробни коментари за творбите. Включени са и значителни цитати от 
произведенията.

Прегледът на четирите издания показва пълна идентичност между 
тях. Други са само тиражите, които значително набъбват във времето. За 
разлика от скромните тиражи на лекциите на Пешев и „Историята“ на Д. Б. 
Митов, които варират от 420 до 580 за отделните томове, то новата книга 
в различните си издания демонстрира нарастващи бройки – 1963 (тираж 
5071), 1968 (15000), 1975 (12073), 1976 (20074). От тези респектиращи цифри 
би могло да се заключи, че интересът е много голям, поради което се налага 
ново и ново преиздаване. Обяснение обаче може да се потърси по-скоро в 
увеличения брой потребители – студенти, които изучават дисциплината, и 
новосъздаващи се университети (напр. Шуменския университет, 1971).
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повече. По някои конкретни оценки и методи на действие на комунистическата партия опре-
делено се дистанцираше или заемаше колебливо становище“. Влизането му в Партията става 
по-късно и то под давление на близкия му приятел Крум Кюлявков. (See Vasilev, 1988, p. 21)

Както и заглавието подсказва8, отправна точка е „Великата 
френска буржоазна революция“, в чието изписване в заглавието на труда 
във времето се забелязват любопитни колебания, най-открояващото се 
сред които е в последното издание от 1976 г., където е изцяло с малки 
букви. Едва ли това обаче е знак за спад в доверието към победната сила 
на революцията. Деленото на реакционни и прогресивни романтици е 
запазено, но като цяло революционният изказ от 1951-1952 г. до голяма 
степен е туширан. Маркс-Енгелсовите цитати неизбежно присъстват, 
съпроводени с позовавания на Белински, Чернишевски, Добролюбов, но 
се отделя значително повече внимание върху поетиката, тематичните 
линии, персонажната система. Констатациите за „упадъчност“, „нездрава 
фантастичност“, „реакционни възгледи“ отново са лайтмотив и вървят 
редом с настояванията за реализъм (при Е. Т. А. Хофман, Виктор Юго 
например) и революционност (Байрон, Шели).

Този революционен патос не е нещо ново за Д. Б. Митов, който е 
автор на раздела за романтизма. И то не е защото вече веднъж е писал в 
подобна стилистика своята „История“ от 1951 г., с която новото съчинение 
има значителни сходства, а поради личните му пристрастия, изразени 
много по-рано. Още в първите редове на предвоенния си сборник със статии 
„Световни лица“ (1938) Митов заявява своите естетически пристрастия, 
като отхвърля формулите за „изкуство за изкуството“ и заявява виждането 
си за литературата като продукт на конкретни социално-икономически 
условия. В същия сборник се обявява за привърженик на колективизацията 
в СССР, а в статията си „Литература на новото време“ споделя възторга 
си от настъпилите промени в „новото време“, които рефлектират и 
върху литературата: „Възходът на работническата класа, възходът на 
революционния социализъм намери своето отражение и в литературата“ 
(Mitov, 1938, p. 181). (В подкрепа и като пример се дава творчеството на 
Емил Зола.) Следователно става въпрос не за внезапно просветление или 
преориентация, настъпили след 9.IX.1944 г., а за поддържана и защитавана 
линия на поведение още отпреди.9   

Именно идеята за литературата като производно на социално-
икономическата среда е заложена в основата на „Западноевропейската 
литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката 
комуна“ на Д. Б. Митов и Александър Пешев. Тя може да се разглежда 
като част от поредица университетски учебници, които се опитват 
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10 Прев. тук и в сл. – мой, С. Ч.

да трасират едно ново хронологическо редене на епохите не според 
културните преобръщания, течения и школи, а по припознати като свои 
от социалистическото летоброене исторически събития. Такъв случай 
е и „Западноевропейската литература до Великата френска буржоазна 
революция“ (1975) от Александър Пешев, за който, по повод рецепцията 
на Италианския ренесанс в България във времената на комунистическия 
режим, Клео Протохристова отбелязва, че „в продължение на близо пет 
десетилетия е присвоен статутът на единствен авторитетен източник за 
съответната университетска дисциплина“ и чак през 70-те и 80-те настъпва 
„плурализъм“ с появата на изследванията на Симеон Хаджикосев и други 
автори (Protohristova, 2011, p. 253). От този порядък е и третата част от 
лекциите на Пешев, назована „От Парижката комуна до Октомврийската 
революция“ (Peshev, 1958, 1966).

Всъщност зависимостта между ориентацията на литературните 
истории и историческия контекст не е само български феномен. В 
изследването си „Към рецепцията на Фридрих Шлегел от литературо-
знанието на ГДР“ Маргрет Пьоч отбелязва следното:

Литературната история на едно затворено общество е в пряка зависимост 
от целите на държавата. Основният ѝ акцент не е върху исторически правилната 
класификация на литературните явления (въпреки че тя така твърди), а върху 
утвърждаването на политическата система, на която тя е задължена. Точно 
в този аспект се дефинира идеологическото значение на литературата: тя 
трябва да допринесе за разпореденото формиране на съзнанието.

По същия начин литературознанието на ГДР се оказа в положението на 
дете на държавната културна политика. Следвайки принципа „да направим 
изкуството възможно най-ефективно в интерес на целите на революционната 
работническа класа“, измервайки литературното качество по степента на 
участие в образованието и възпитанието на „социалистическите личности“, 
този клон от науката се сбогува с извъндържавния контрол. Критиката може да 
бъде изразена само в строго определени рамки и е невъзможно да се разклатят 
основите на системата. Това означава „съвместимост с господстващия 
марксистки мироглед и незадаването на въпроси за социалистическия 
обществен ред“10 (Pötsch, 1996, р. 11).

Целта на този обширен цитат е да покаже не само идентичността на 
ситуацията, но и да отличи една обичайна закономерност в отношението 
между литературата, историята и тоталитарните режими, чието главно 
предназначение е да подчиняват. Лесно би могло да се заключи, че 
в споменатите литературни истории има флирт с властта, заявка за 
подчиняване на партийните принципи в името на изграждането на една 
социалистически предана личност. Но и едно друго допускане е възможно. 
Във време на регулиране на словото какъв по-добър начин да говориш за 
това, за което искаш, от този все пак да говориш за него, но в „съвместимост 
с господстващия марксистки мироглед“.



187

Новалис, Е. Т. А. Хофман, Айхендорф и още много други от 
романтическия списък шестват по страниците на литературните ни 
истории в периода 1950-1976 г. заедно с преразкази на техни произведения, 
цитати, биографични подробности, макар и не винаги фактологично 
коректни. Същевременно в библиотеките и книжарниците липсват техни 
преводи, книги. Те като че ли напълно са забравени или по-скоро изличени 
от издателските програми, които иначе бълват литература, напълно 
съвместима с господстващия марксистки мироглед. Чрез разказа за тях, 
макар и в обезобразен вид, те все пак стигат до онзи български читател, 
който до 9.IХ.1944 г. е разполагал с библиотеки, пътувал е или е следвал 
в чужбина, чел е литература в оригинал или в превод, свидетелство за 
което е и многобройната продукция на издателствата и множеството 
литературни поредици от 20-те и 30-те години на века. Говоренето 
всъщност ги избавя от забравата, на която биха били обречени, ако не 
бяха изобщо споменавани, та дори и с лошо. Лошото говорене за тях 
(реакционни, вредни, нездрави, упадъчни и т.н.) всъщност позволява на 
разказвачите им да продължат да ги обсъждат, нагаждайки ги постепенно 
към новото време, заклеймявайки ги или напротив, оправдавайки ги, 
за да могат на следващ етап те все пак да останат със запазено място в 
литературната история, място, което отвъд границите на тоталитарната 
държава никой не би им оспорил. 

Маргрет Пьоч има обяснение за подобна ситуация, като твърди: 
„Вярно е, че догмата не рядко се посреща с погнуса, но също така дава 
резултат дори когато злощастната политическа ситуация въобще не се 
възприема, но въпреки това се разбира като необходима и преодолима“ 
(Pötsch, 1996, р. 11). Може би такъв е казусът и при споменатите литературни 
истории – да се възприема настоящето като необходимо и вероятно 
преодолимо зло? Трансформирането в негативна посока (Новалис, 
Шатобриан = реакционери) е необходимост за оцеляването на разказите 
за романтиците, но и на разказвачите им, но и за вписването и на едните, 
и на другите в новия социален ред. Трансформирането на едно в друго с 
позитивен за епохата си заряд (Байрон и Шели = революционери) е част 
от средствата за преодоляването на злощастната ситуация. Тази последна 
фигура на преформатиране може обаче да бъде обяснена по-добре чрез 
едно друго понятие – трансмутация, което в много по-голяма степен би 
изразило и механизмите на действие, и съдържанието на промяната.

Докато разбирането за трансформация някак променя семантиката 
си в зависимост от политическите и историческите обстоятелства, то 
схващането за трансмутация, напротив, сякаш пази все още връзки 
с корените си, възникнали в недрата на химията, биологията, но преди 
всичко в алхимията, корени, дали свои разклонения и в духовните 
учения и практики. Това разнообразно битие на понятието предопределя 
и различните му съдържания, в които обаче неизменна константа е 
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значението на превръщане на едно вещество в друго. Потвърждение на това 
можем да намерим и в една енциклопедия на алхимичната терминология, 
където определението за трансмутация гласи: „Превръщането на един 
елемент в друг или на една субстанция в друга с помощта на философски 
камък. В алхимията под истинска трансмутация се разбира моменталната 
промяна на неблагороден метал в сребро или злато чрез поставянето на 
философски камък или тинктура (обикновено под формата на пудра) върху 
неблагородния метал“ (Abraham, 1998, p. 204). 

Привлечено към настоящите ни занимания, понятието 
трансмутация би следвало да означи процеса на превръщането на 
„неблагородните“ от гледна точка на комунистическата система автори 
(неблагородните метали) в „сребро“ или в „злато“ чрез посредничеството 
на „философския камък“ на социалистическата идеология или чрез 
„напудрянето“ им чрез революционна  фразеология. Такива примери могат 
да бъдат дадени с критическата рецепция на Байрон, Виктор Юго, Хайнрих 
Хайне, отчасти – Пърси Биш Шели.

Настояванията за наличието на революционен дух, за изразяване 
на класова непримиримост, за съпричастност към угнетените и 
онеправданите народни маси целят именно извършването на една 
такава трансмутация на автори и произведения, които трябва да бъдат 
превърнати в благопристоен продукт, обслужващ марксистко-ленинската 
просвета и идеология. Тъй като самото творчество на романтиците, а 
понякога и биографическите им дадености невинаги предполагат лесното 
им преобразуване в благородния метал на пролетарското съвършенство, 
литературните историци и критици прибягват до множество уговорки, 
които включват наречия от порядъка на „донякъде“, „ненапълно“, „почти“ 
и фрази от рода на „в известна степен“, „условно казано“. Един такъв 
пример, наситен с договорености, срещаме при Александър Пешев в 
уводната глава за романтизъм от лекциите му:

Поезията на някои романтици в известни исторически моменти приема 
революционен характер. Това се отнася (Байрон, Шели) до онези романтици, 
които улавят огромното историческо значение на укрепващата работническа 
класа. И макар че не може да се каже, че те творят революционно-пролетарска 
поезия, но по своята ненавист срещу всяка тирания и с копнежа си за свобода, 
със силата на разобличението, със своята непримирима ненавист към 
капиталистическото общество те се явяват предшественици на действително 
революционно-демократическата поезия, която разцъфтява през и след 40-те 
години на XIX век (Peshev, 1952, p. 154).

Особено характерен пример за трансмутация е настойчивото 
представяне на Байрон като революционер, тенденция, която се запазва 
както в по-ранните, така и в по-късните истории на литературата от 
социалистическите времена. Още първите редове за него в лекциите на 
Пешев го въвеждат като поета, раздвижил съзнанието на прогресивните 
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11 Интересно е да се проследи колко пъти в тези литературни истории се повтарят думите 
„ненавист“ и „омраза“, които се оказват ключови, при това лайтмотивни, в представянето не 
само на Байрон, но и на други романтици (напр. Шели, Юго).

хора (Peshev, 1952, p. 157), а нататък се явява като изразител на ненавистта11 
към тираните и на „революционните стремежи на борещите се народи“ (пак 
там). В уводното изречение за Байрон в „Западноевропейската литература 
от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна“ той е 
определен като „главен представител на революционно-демократичното 
направление в английската литература“ (Mitov, Peshev, 1963, p. 80). Една 
от пречките за безрезервното му приемане в кръга на революционерите 
– аристократическият му произход – също успешно е преодоляна. 
Обяснението и в лекциите на Пешев, и по-късно в „Западноевропейската 
литература“ е, че произхожда от старинен, но обеднял аристократичен род 
(See Peshev, 1952, 157; Mitov, Peshev, 1963, p. 81). Следователно бедността го 
сродява още веднъж с „борещите се народи“. В хода на разказа за поета той 
е отличен като разобличител на английското капиталистическо общество 
(Peshev, 1952, p. 159; Mitov, Peshev, 1963, p. 82), а творчеството му – като 
критика и протест срещу това общество. Всичко това набавя необходимите 
помощни „вещества“, за да може Байрон да бъде припознат като „свой“ и 
преправен в благонадежден. Процесът на трансмутация е завършен, в 
следствие на което той „моментално“ бива превърнат в благороден метал, 
подходящ дори за изливането на комунистическа петолъчка.

Един интересен ракурс към темата предлагат разсъжденията на 
Витана Костадинова в книгата ѝ „Байрон в български контекст: следи по 
пясъка на времето“. Повод е лайтмотивното съизмерване на Ботев и Байрон 
в български литературнокритически текстове от различни етапи на 
културата ни. Съпоставяйки паралелите между Байрон и Ботев, Костадинова 
обръща внимание върху едно интересно преобръщане на фокуса в хода 
на времето. Докато в края на ХIХ и началото на ХХ век „убеждението, че 
европейското е адекватният критерий за качество, съчетано със стремежа 
да се отстои съзнанието, че и родното е стойностно, насърчава сравненията 
от типа Ботев е като Байрон, които господстват в края на 19-и и началото на 
20-и век“, то социалистическото време предлага „контрапункт“ (Kostadinova, 
2009, р. 71). Обяснението е следното:

Доминанта в новата идеология е охулване на западното, което е 
капиталистическо и ретроградно. С други думи, когато се внася име, 
емблематично за западноевропейската култура, то това име трябва да бъде 
оневинено от идеологически грехове. Един от начините да се гарантира, 
че чуждото не противостои на новия морал, е като се демонстрира неговата 
съотносимост с установените стълбове на родните ценности. Така 
преобръщането на парадигмата свое – чуждо обуславя преобръщането на 
сравнението между двамата поети. Байрон е като Ботев гарантира, че британецът 
не е идеологически враг. (пак там)
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12 Един кратък, но смразяващо точен коментар за рецепцията на Хайне в България намираме 
в книгата на Ангел Ангелов „Анти/Модерност: образи на екзотичното и на земния рай в Ев-
ропа през ХIХ век“: „Твърденията, изказани между 1945 и 1989, за политическите схващания 
на Хайне, са угнетяващи с баналността си; основната цел на авторите им навярно е била да не 
мислят и да възпроизвеждат клишета.“ (Angelov, 2017, p. 124).

Фигурата на Ботев изиграва ролята на магическата субстанция 
за успешната трансмутация на Байрон, което по същество го превръща 
от потенциален „враг“ в „идеологически приятел“. Интересен момент 
е, че съпоставката Ботев – Байрон е налична и в краткия очерк по 
западноевропейска литература на Николай Дончев от 1946 г. Дончев 
търси сродство в съдбата им, но веднага уточнява, че „нашият поет е чужд 
на романтизма на Байрон“, на „онова строение“ на творческия му дух, на 
мировата му скръб (See Donchev, 1946, pp. 264 – 265), което тутакси поставя 
разделителна линия между двамата, без обаче да принизява или извисява 
когото и да било от тях. Това търсено, но и после прецизирано сходство 
показва, че към 1946 г. Байрон все още не се нуждае от поръчителството на 
Ботев, за да премине през портата на литературната история в българска 
среда. 

Ботево-Байроновият казус не е единичен прецедент, при който нечия 
авторитетна влиятелност съдейства за приемливата или неприемливата 
рецепция на един или друг творец. Много любопитен е случаят с Хайне, 
който остава на почит във времето, без да бъде засегнат от идеологически 
обвинения. Ако за тази устойчивост на името и творчеството му в 
културата ни от предходния период виновността може да бъде приписана 
и на „манипулатора на Хайне“ Пенчо Славейков, както Никола Георгиев 
го нарича (see Georgiev, 2000), то за следдеветосептемврийския етап 
отговорността носи самият Карл Маркс. За разлика от Байрон, който 
някак от самото начало е оправдан от критическите текстове, поради 
своя „революционен дух“ и семейно обедняване, а и поради сходствата си 
с Ботев, ситуацията с Хайне е по-различна. Причината е, че в ранните си 
години той все още не е „осъзнал колко отвратителна е действителността“ 
и вярва в бягството в „друг, негов романтичен свят“ (Peshev, 1952, 2018). Все 
пак в литературните истории той е държан настрана от романтиците, като 
че ли с идеята да бъде опазен от тяхната отрова. Статиите за него следват 
раздела/главите за романтизъм, въпреки че официалният статут на Хайне, 
макар и оспорван, е на един от най-късните представители на явлението. 
Поместени са в раздел, който обичайно се означава като „Демократична и 
революционно-демократична литература в Германия през 30-те и 40-те 
години“, като дори самото му наименование обещава благонадеждността  
на авторите, включени вътре.

Както фигурата на Ботев „гарантира“ за Байрон, така и Карл 
Маркс обезпечава безпроблемното битие на Хайне12 в литературните 
ни истории. „Годината 1843 е паметна за биографията на поета“ – пише 
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Д. Б. Митов по повод срещата на Хайне и Маркс в Париж (Mitov, 1951, p. 
131). „До запознаването си с Маркс Хайневите идейни позиции все още 
продължават да бъдат неизбистрени“ – отбелязва Александър Пешев в 
лекциите си (Peshev, 1952, p. 224). Не толкова категорично обаче звучат 
думите за тази „паметна“ среща в „Западноевропейската литература“ от 
1963 г., където статията за Хайне е писана също от Пешев. Пресичането 
на пътищата на Хайне и Маркс е маркирано в режима на „важен момент в 
живота“, а бързо след това се доуточнява, че всъщност Хайне никога не е 
прегръщал изцяло идеите на научния социализъм (See Mitov, Peshev, 1963, 
p. 328). Това вмятане, което в началото на 50-те години на ХХ век не би 
било възможно, през 1963 г. се оказва допустимо. Логичното обяснение е, 
че вече има значително отстояние от времената на революционен патос, 
но в чисто политически план става въпрос за годините след Априлския 
пленум (1956), след отричането на култа към личността, или както 
Ивайло Знеполски характеризира периода 1956-1989 г., „траекторията на 
режима очертава движение от срамежлива десталинизация към известно 
нормализиране на всекидневието“ (Znepolski, 2017, p. 80).

Налице са трансмутации и с обратен знак – вместо постигането 
на злато обектът на обсъждане е превърнат в пепел и прах, или с други 
думи, се обрича на забрава. Ако съпоставката между Ботев и Байрон, 
срещата на Хайне с Маркс по някакъв начин разрешават българското 
им съществуване след 9.IХ.1944 г., то едно опасно, при това не самови-
новно съприкосновение – с националсоциализма – хвърля сянка върху 
рецепцията на определени романтици не само у нас, но и в другите 
социалистически страни.  

В изследването си „Синьо цвете под свастиката. Рецепцията на 
немския литературен романтизъм в Третия райх“ Ралф Клауснитцер 
привежда свидетелства на времето за това кои от романтиците са 
припознатите като свои от Третия райх. Той цитира доклада „Немското 
литературознание 1933-40“ на Паул Клукхон, немски професор, 
германист, за когото се смята, че въпреки че е привърженик на идеите 
за националното, стои встрани от националсоциалистите. В доклада на 
Клукхон се обобщава:

В изследванията върху романтизма от последните години може да се види 
промяна в акцента от ранните романтици, сред които Новалис все още среща 
най-голям интерес, към по-младите романтици Арним, Брентано, Гьорес, Е. Т. 
А. Хофман и особено към Айхендорф, на когото са посветени много по-голям 
брой специализирани изследвания, отколкото на всеки друг романтически 
поет. Идеите на народа и националният опит са изследвани от Арним, Гьорес, 
Стефенс и други. Точно тази страна на романтизма е много близка до днешния 
германец. (Цит. по: Klausnitzer, 1999, p. 121)

Присъствието на Новалис, Айхендорф, Е. Т. А. Хофман в този списък 
със сигурност предопределя и небитието им в българска среда в периода, 
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13 Един по-скоро трагичен, отколкото комичен паралел може да се направи със споделеното 
от Алберт Бенбасат в статията му „Цензурата върху книгата“. За илюстрация на парадоксите 
на престараващата се цензура той дава пример с книгите на Карл Май, които години наред 
отсъстват от книжния пазар у нас, докато „другият „индиански“ и „каубойски писател“, Майн 
Рид, напротив, се радва на широка популярност. Причините излизат наяве по-късно, когато 
изплува версията, че Карл Май е бил любим автор на Хитлер (Benbasat, 2005).

който ни занимава.13 Те все пак са отбелязани в литературните ни истории, 
макар и невинаги одобрително, но отсъстват преводи и издания на 
произведенията им. Едва през 1972 г. се появяват творби от Е. Т. А. Хофман 
(Hofman, 1972), в превод на Лидия Големинова, камуфлажно маскирани 
като „Музикални новели“ от издателство „Наука и изкуство“. Срещата на 
Новалис и Айхендорф с българския читател е отложена чак за началото 
на 80-те години на века, когато излиза сборникът „Немски романтици“ 
(1980), част от поредицата „Световна класика“ на „Народна култура“. В 
предговора към изданието, назован иначе в духа на романтическото – „В 
търсене на хармония“ – все още плахо се говори за същия този дух и според 
създадената вече традиция се търси реализъм, настояване, унаследено и от 
коментираните литературни истории. Новалис е споменат с безопасната 
тема за любовта, присъща на романтиците, към която и той е пристрастен. 
Айхендорф е даден като самотен пример за „развоя на социалнокритичното 
в романтизма“ (Popova, 1980, p. 12), заслуга за което имат някои „критични 
нотки“ в една негова новела. А Е. Т. А. Хофман е свързан с „прехода на 
романтизма към реалистични творчески похвати“ (пак там). Така почти 7-8 
години след започналото уж размразяване все още тегнат последствията от 
трансформационните процедури, на които десетилетия наред е подложена 
романтическата литература.

Въпреки идеологическата преса обаче културата намира свои си 
самосъхранителни пътища, за да може чрез подходящо и приемливо 
за режима преформатиране определени автори и произведения да 
бъдат промъкнати през задната врата на социализма. Така например 
Е. Т. А. Хофман, братя Грим, Уолтър Скот, Виктор Юго години наред са 
мислени и афиширани у нас като детски писатели, което би трябвало да 
ги направи политически безвредни (See Aleksandrov, 1962). Други трикове 
са съчетаването на очерци за флагманите на комунизма с тези за писатели, 
не всички от които са властоугодни. Приложението му може да се види 
в книгата на Здравко Петров „Силуети на любими автори“ (Petrov, 1978), 
чиито имена са изброени още на корицата, а те са: Бокачо, Хофман, Маркс, 
Хайне, Андерсен, Уайлд, Яворов, Дебелянов, Гео Милев. Вероятно името на 
Маркс и цитатите от него, както и от Ленин, Плеханов, Луначарски целят 
да направят незабележими споменаванията на Шопенхауер, който иначе е 
един от първите забранени автори от социалистическата власт. Всъщност 
до подобни хитрини прибягва и Д. Б. Митов в „Борци за мир и демокрация“ 
(Mitov, 1957), сборник с критически текстове, в който „борците“ са Рабле, 
Сервантес, Монтескьо, Волтер, Шилер, Ибсен и още др.   
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Редом с тази агресивно-манипулативна трансформационна линия 
обаче тече и един друг дискурс, видим в издания като „Из класическата 
западноевропейска литература“ (Stefanova, 1969), под редакцията на 
Людмила Стефанова, „Идеи и мотиви на отчуждението в западната 
литература“ (1973) от Цветан Стоянов, където романтическата поетика 
и философия са реабилитирани, а „тъмната“ страна на романтизма се 
разглежда в зависимост от светоусета на неговите творци, а не според 
мирогледа на неговите критици. Реално обаче това се случва чак от края на 
60-те години нататък, когато за съжаление посятата отрова от началото на 
50-те вече е покълнала и е започнала да се вкоренява.

Доколко трансформациите и условно наречените трансмутации на 
романтическото и неговите автори са увредили рецепцията им не само 
във времената на комунистическия режим, но и после, все още може само 
да се гадае. Необходима е още по-голяма отдалеченост, за да може през 
дистанцията на времето да се оцени безпристрастно, когато и гневът, 
и нечии възторзи от онези не по романтически тъмни времена бъдат 
утомени.    

В „Студената война на критиците. Към антикомунистическата 
критика към ГДР-литературата“ (1974), една книга, която в спор с 
литературознанието на ФРГ отстоява значимостта на източногерманската 
литература,  откриваме следното противопоставяне с изходен пункт отново 
романтиците: „Въпросът не е: съвременно или традиционно? Правилният 
въпрос е: кои традиции се приемат за главна линия на развитие? От Новалис 
до Бен или от Хайне до Брехт?“ (Kähler, 1974, p. 61). Поводът са обвиненията на 
ФРГ-критиците към ГДР-литературата, че тя е остаряла и работи с представи 
и техники от ХIХ век. А Бен е Готфрид Бен, който също дълго време не 
беше издаван у нас поради обвинения в националсоциалистически уклони. 
За задаващия тези въпроси самоподразбиращият се отговор е: от Хайне 
до Брехт. Защото авторът, Херман Келер, е един от яростните защитници 
на ГДР-системата, създател на редица трудове, които утвърждават 
социалистическата действителност и марксистката литературна теория. 
Тези две главни линии – от Новалис до Бен или от Хайне до Брехт – 
всъщност много добре илюстрират представите за противопоставянето в 
света от първата половина на 70-те години, напрежение, което рефлектира 
и в литературните истории, а оттам и в говоренето за литература. Може би 
и затова Яус твърди, че „в наши дни историята на литературата все повече 
и повече придобива лоша слава“ (Yaus, 1998, p. 27). А това той го казва в 1967 
г., т.е. в подстъпите на 70-те.
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СЪНЯТ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И МЕТАМОРФОЗАТА НА 
ПРЕДСТАВАТА ЗА ПОЕТА 

Сава Сивриев

THE DREAM OF PENCHO SLAVEYKOV AND THE METAMORPHOSIS 
OF POET’S IDEA 

Sava Sivriev1, Shumen University, Bulgaria
DOI: https://doi.org/10.46687/XFML6257

Abstract: After the middle of the 19th century, secular culture and literature were 
constituted, which separated them from Christianity. The poet’s figure is developed in the 
cultural field. In Petko Slaveykov’s lyrics, the poet serves his fellows, dedicating himself and 
his “singing” to the collective and the national idea. In the age of modernism, subjectivism 
and anthropocentrism dominate. In Pencho Slaveykov’s view, the poet must follow his 
personal, individual, unique, unrepeated soul path in wandering, in trouble, in solitude. He 
does not think of earthly glory but of life after death. Through the categories of modernism, 
Pencho Slaveykov reconsiders and resemantizes the poet’s figure and behavior. The poet is 
a leader. He serves the others while following his path of the chosen one, of the prophet of 
a moral ideal.
Key words: lyre, lyrics, poet, modernism, chosen one

В издадената през 1967 г. част от литературния архив на Пенчо 
Славейков (Chakarova, 1967, p. 30) четем един, записан от него между 1888 – 
1889 г., детски сън: 

Особено ясно помня един от дет[инските] сънища. Спя и сънувам, че 
под възглавницата ми стои една чудно хубава арфа. Аз ся докосвам с пръст 
до струните ѝ – и тя издава дивни звукове. Сутринта, когато се събудих, аз 
напразно превръщах няколко пъти възглавницата – арфата я нямаше. Дълго 
време не ми се вярваше, че това е сън, още повече, че много ми се щеше да 
си имам такова нещо. Много по-късно, когато вече пишех стихове, – понякога 
често ме нападаше тежко съмнение за моята поетическа дарба, пред мене живо 
представаше тойзи сън, – като че ли искаше да ми каже със своето присъствие, 
че аз нямам талант, че аз съм изгубил арфата. Но немалка утеха бе и това, че 
аз съм я видел – поне на сън – с което не могат да се похвалят мнозина даже 
признати  поети...

Арфата, както се знае, е един от най-древните струнни музикални 
инструменти. Арфи от 3000 г. преди Христа са открити в Ур Халдейски, 

1 Professor Dr. Sava Sivriev is a philologist and theologian. He has been a lecturer at Konstantin 
Preslavsky University of Shumen, the University of Veliko Tarnovo, the University of Budapest 
“Jotvös Lorand”. Author of over a hundred scientific publications in Bulgaria and abroad. His 
research interests are in the history of Bulgarian literature, more specifically Revival and New 
Bulgarian Literature (XIX-XX century), and Theology. Email: sivriev@abv.bg
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родния град на Авраам, при разкопки в 1928 г. Възможно е, доколкото св. 
цар Давид обикновено се изобразява като автор на Книга Псалтир, свирещ 
на арфа, реалията да е пренесена от Старозаветните  библейски книги, 
които бащата – П. Р. Славейков, превежда и издава в 1871 г. в Цариград.2 

Пенчо Славейков няма как да не познава работата на баща си. Още 
повече – някои от писмата до децата си Петко Славейков начева с цитати 
от Книга Псалтир. 

Ако сънищата са продължаваща работа на съзнанието върху онова, 
което през деня е било преживяно, или върху заседнала в съзнанието 
трайно и продължително мисъл, то Пенчо Славейков е, в добрия смисъл на 
думата, обсебен от този образ на поета, явяващ се в мислите и в сънищата 
му във времето преди съставянето и издаването на първата му стихосбирка 
„Момини сълзи“ (1888). 

Първата зряла книга на Пенчо Славейков е „Епически песни“ 
(1896/1898; 1907). Между първия текст – от 1896/1898 г., и втория – от 1907-
а, има толкова редакционни промени, че може да се каже, че това са две 
различни една от друга книги. 

За Пенчо Славейков едно от най-важните намерения е да редактира 
представата и фигурата за твореца поет според парадигмата на модернизма, 
с уточнението – в неговите български измерения.  

Предишната представа и съградената в културата фигура на поета 
са от Петко Славейков. Книжнината на Ранното възраждане (втората 
половина на ХVІІІ – средата на ХІХ век), представена чрез текстовете на св. 
Софроний Епископ Врачански, отец Кирил Пейчинович, архим. Теодосий 
Синаитски, архим. Неофит Рилски и пр. автори, няма нужда от поета. Тя 
не създава възможни, интенционални и най-вече – антропоцентрични 
светове. Тя, чрез християнската антропология, решава реални проблеми на 
човека, на вярата и на българската общност. 

Конституирането на литературата обаче изисква присъствието на 
поета в нейните текстове. Литературата е предходник на сегашните virtual 
worlds и в нея всичко е възможно и всичко е оправдано. След средата на ХІХ 
век в българската общност се създава светска култура, а и литература. Те 
предполагат свободата на индивида, ако въобще е възможна свободата на 
човека вън от християнството: „и ще познаете истината, и истината ще ви 
направи свободни“ (Иоан 8:31). И ако това, което приемаме за свобода – от 
това време насетне, не е ново робство, както изглежда то да е сега. Поетът 
ще е културен герой в създадените от автора словесни светове. 

2 Евреите са свирили на кинор. Словото и сега е в употреба в иврит – רוניק. В Цариградската 
Библия (1871) то е преведено като китара. Кинор е инструмент с осем или десет струни. Бил е 
в употреба при богослужение. На такъв инструмент е свирил цар Давид. See Bulatova, 1992, p. 
1270 – Кинор. See also Simeonova-Konach, 2016, pp. 399 – 420.
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Как изглежда този персонаж в светската култура? 

В „Поет и сган“ (Читалище, ІІІ, 1873, кн. 10)3 Петко Славейков 
добросъвестно сочи източника си – Пушкин, и поетизира конфликт, който 
ще бъде изговарян след него – творецът и другите. В „Поет и сган“ другите 
все още само питат: „Но за какво ни служи тя? (Песента – б.а. – С.С.) / На 
нещо уж дали ни учи? Ил само гуслата (С. С.) скрибучи / кат своенравен 
чародей? Каква нам полза, той че пей?“ 

3 Целият текст на „Поет и сган“ е, както следва:
Поет и сган
(По Пушкин)

Поет на гусла вдъхновена
захласнато си свиреше
и пееше. А окол него
надута сган, непросветена,
халосано го слушаше
и равнодушно, и студено,
намръщено му мъмляше:
   „Непръкнал ся и невидял ся,
 хей, докога ще ни глушиш?
 Наял ся, а че и разпял ся
 палъмникът му недний, виж!

Я чуй ти пуста песен ясна
какъв я заизвивал, я…
Но на кого ни служи тя?
На нещо уж дали ни учи?
Ил само гуслата скрибучи
кат своенравен чародей?
Каква нам полза той че пей?
Кат вятър песен му свободна,
Но като вятър и безплодна!“

      Поет

 – Мълчи, халосаний народ,
слуга не немийт имот,
на чуждите роб и наемник,
на чужда воля подяремник!
Не ща аз твойте бъбъртни,
не слушам думи безсловесни…
Не си ти ясний син небесний,
ами си червей землений,
що гледа само днес за днес!
За теб е полза „ все - на вес“.
На равно с камък воденчерский
цениш кумирът Белведерский!
Но този мрамор бог е, виж,
 „Че като е?“ – За тебе, мърне,
 по-много струва твойто гърне,
 че в е него боб си ти вариш. 

Сава Сивриев - Сънят на Пенчо Славейков...
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Въпросът за прагматиката на текста, по друг начин казано – за 
прагматиката на този интенционален и модален свят, наречен литература, 
поезия, е нов за публиката и е справедлив и основателен. Слушащите и 
гледащите сами разбират и отговарят на своите въпроси: „кат вятър песен 
му свободна“. Това е важното – свободата, която се постига в тази и чрез тази 
възможна действителност, песента. Още по-точно – лириката. И която 
свобода на поета никой не може да отнеме. Неслучайно в края на текста 
авторът сочи датата на написването му – „На Голяма Богородица, 1873“. На 
15 август е Успение на Пресвета Богородица. Мястото на написването на 
текста е: „В затворът на Баби-Алие“. Не е за вярване, че който и да е османски 
затвор през 70-те години на ХІХ век ще да е подходящо място за писане на 

      Някой от сганта

  Но, о, божествений посланик,
  Не кипнувай, не ся сърди.
  Небесен ако си избраник,
  ти благосклонен нам бъди…
  Тъй малодушни сме, коварни,
  безсрамни, зли, неблагодарни,
  шепотници, поплювковци,
  клеветници, раби-глупци.
  Кат рой ся гнездят в нас пороци,
  Но пак ний твои братя сми.
  Виж, смели давай ни уроци
  и ний ще да тя слушаме.

      Поет

     „Махнете ся от мен, махнете,
  кои, какво сте, знам ви аз!
  Там, дет сте, там уплъзнете,
  не ща да имам нищо с вас…
  Безжизнен труп сте вие в гроба
  и кой ще да ви съживи?
  От всички сте презрени ви,
  за вашта глупост и дива злоба
  теглило, сопа, бич за вас,
  туй е избраната ви част.
  Наставник ли, водител умний?
  За вас що страда, той е луд!
  Достойни вам са тез безумни,
  Що тичат да целуват скут,
  да клатят шапки с поклони шумни.
  За вас е той – полезен труд…“
  Но там той дет ги гадеше,
  за тях пак с сълзи плачеше…

 На Голяма Богородица, 1873. В затворът на Баби-Алие

Текстът на „Поет и сган“ се печата по: Славейков, П. Р. Съчинения в осем тома. Том 1. Стихо-
творения. София: Български писател, 1978, с. 141–143.
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лирика, но оказва се, както това показва авторът, че силата на желанието 
и най-вече – свободата на волята, на мисълта, на въображението, са тези 
състояния, които не могат да бъдат отнети, макар и външно, телесно да е 
отнета свободата на автора. 

А и изживяването на избраничеството, на тази нова себеосъзнатост 
на пишещия, е толкова мощно, че надмогва не само възможните неволи в 
османския затвор, но и преживяването на празника Успение Богородично. 

Същото повтаря и Иван Вазов – като следва Петко Славейков. В 
стихосбирката си „Избавление“ (1878), в разгара на събитията малко след 
края на Руско-османската война (1877 – 1878), той печата „Към поета“, текст, 
сходен с „Поет и сган“, и осъзнава себе си като избраник („Знай, че тоз 
светлик небесен, / що го Господ в теб тури, никой людски удар бесен / днес 
не може го затри!“). Едно е избраничеството на Авраама, Иакова в Книга 
Битие, друго е избраничество в служение на културата. А и уподобяването 
на едното на другото е рисково.

„Сганта“ чрез сравнението „кат вятър“ („кат вятър песен му свободна“) 
допълва и това, че: „но като вятър е безплодна!“ (песента – б.а. – С.С.). За 
другите – да. Но не и за него, за поета.

Още, поетът е „ясний син небесний“, „божествений посланик“, 
„небесен ако си избраник“ (това са думи на някой от сганта – б.а. – С.С.). 
И което е особено важно, този някой изрича, че другите биха искали да 
видят поета като свой учител и са готови да слушат неговите уроци, защото: 
„ний твои братя сми“. Но поетът не иска да влезе в ролята на „наставник ли, 
водител умний?“. Той съди, но и плаче за другите.

Гуслата и лирата са външните атрибути на поета. Гуслата – 
фолклорен. Лирата е из Стария завет. „Поет“ (1866) на Петко Славейков 
завършва с: „гръмливи струни да ечат без страх; /… / и цар Саул ще се 
заслуша в тях“4. 

Българската култура след средата на ХІХ век се отделя от 
християнството и става светска. Модернизмът уголемява субективизма. 
Антропоцентризмът вече е правило за културното поведение на пишещия  
и за модалността на литературния текст.

Творецът певец във Възраждането е посвещавал себе си и „пеенето 
си“ на колектива и на националната идея. 

Поведението на твореца, което Пенчо Славейков предписва, е в 
следване на личния, индивидуален, уникален и неповторим свой душевен 
път. 

2 В Първа Книга Царства св. цар Давид е успокоявал цар Саул, като пее и свири на кинор (רוניק. 
В превод още и арфа).

Сава Сивриев - Сънят на Пенчо Славейков...
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И двете книги – „Епически песни“ (1896/1898) и „Епически песни“ 
(1907), начеват с пролог. „Епически песни“ (1896/1898) – със стихотворението 
„Автобиография“. „Епически песни“ (1907) – с очерка „Олаф ван Гелдерн“. 

В „Автобиография“ като втори, повтарящ знак за поета се чете 
лирата5, която Пенчо Славейков сънува в детските си години. Ето текста 
на тази творба („Епически песни“, 1896/1898):

При мойте песни приложен е моят портрет.
Мнозина ме мислят, мнозина зоват ме поет
и шепнат: „Щастливец! Между ни той, тук, на земята,
небесно е чедо и с лира вълшебна в ръката (к.м. – С.С.),
за песни изпратен, той само във песни живей, –
и лавров венец над челото му гордо се вей.“
А който ме знае и знай на какво се обляга
поетът, ще каже: „Не с лира в ръка – а с тояга
небесното чедо върви по световния път
и лавров венец може би да е виждал в сънят,
когато се той замечтай и забрави унесен...
животът му тъжна, но ощ не изпята е песен!“
Следват мястото и датата на написването на „Автобиография“:
Lеipzig, 1.1.1895 г.

5 Лирата се утвърждава като траен знак за поетичното и за поета. Тя е изобразена върху кори-
цата на „Стихотворения“ (1901) на П. К. Яворов. 
 

А в „Проклятие“ (Мисъл, 1907, кн. 1, с. 37) четем:

Въведох те светица върху царствен трон,
на моя девствен блян облечена в порфирата.
И волята ти, думах, нека е закон:
доспехите на воин, на поета лирата (курсив мой – С.С.)
благослови ги! – шепнех, в тих молитвен стон.
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Говорещият поет представя външната гледна точка за себе си. За 
своя „портрет“. Другите го виждат като  паметник. За тях той е щастливец, 
избраник, и което е особено важно, поетът е небесно чадо, не като 
другите, които са земни чада. Лирата му е вълшебна. Той живее в песни. 
Лавровият венец над челото му е знак за достоен и щастлив живот в света 
на възвишеното и на изкуството.

Истинската същност, а и живот на поета обаче са други: „не с лира 
в ръка – а с тояга / небесното чадо върви по световния път...“. Небесното 
синовство (поетът е „небесно чадо“) си остава. Орисия е да носиш тегобата 
на избраника.   

Тоягата – помощник във вървежа по световния път, изменя не само 
облика, а и същността на небесното чадо. Тя е взета из библейските книги. 
В Стария Завет патриарх Иаков6 странства по лицето на земята с тояга. В 
Книга Изход тя съпътства пътя на евреите след първата Пасха. И въобще, 
както тук е написано: в „световния път“, но на избраника, на небесното чадо, 
не на кого да е.  

Пенчо Славейков не добавя лира към фигурата на поета. Лирата е 
знакът за изкуство. Тоягата ще е помощник на поета в неговото скиталчество. 
А то е, както Пенчо Славейков го разбира, към Обетована земя, към острова 
на блажените. 

Лирата, както и лавровият венец, остава в съня и мечтите. 
Служението и себеосъзнаването на твореца поет е служение и 

себеосъзнаване на пророк. В библейския смисъл пророческото служение 
обаче е дълг, страдалчество, скитничество, призвание за изричане каква е и 
в какво е Висшата воля за човека, която трябва да се следва. Не е изричане 
и следване на своя воля. 

В „Автобиография“ е указана датата на написването – 1.1.1895. Тази 
дата може да е вярна, но може и да не е. Защото в същата година Иван Вазов 
е „канонизиран“ от държавата за народен поет. Един вид той е първият 
„светец“ от новата българска книжнина. Подарена му е сребърна лира 
със златни струни. Обявен е за водач. Той изговаря висша истина и воля, 
този път народна. Те са мярката за поведение на другите – земните чада. 
Народният поет служи на другите чрез духовното си водачество. За духовното 
водачество претендира поетът поради това, че в края на ХІХ – началото на 
ХХ век Църквата е изместена в периферията на общественото пространство.7

В средата на 90-те години на ХІХ век Пенчо Славейков създава 
представата в каква посока да е този „профетизъм“ и водачество. На 
народния поет – водач към исторически идеал. Или на поет – водач към 
нравствен идеал.

6 От него се раждат дванадесетте еврейски колена.
7 Същото се е случило в Руската империя в края на ХVІІІ век.

Сава Сивриев - Сънят на Пенчо Славейков...
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Реалиите „моите песни“, „моят портрет“, „поет“, тъгата са общо място 
в 80-те – 90-те години в лириката на Иван Вазов, Стоян Михайловски, 
Кирил Христов. Светът е поделен както в „Автобиография“ на „аз“ и „те“, 
другите. Тази подялба за Иван Вазов е принуда, а и драма, сложила се поради 
изменената мисловна, социална и културна ситуация след Възраждането. 
За Стоян Михайловски разривът на връзката с другите е причината да се 
търси философия за смъртта – нирвана, евтаназия, смърт на човечеството 
като край. Лирическият аз и лирическият персонаж на Кирил Христов 
скъсва с другите и търси свой смисъл в изживяването на опиянението от 
живота. Поетът на Пенчо Славейков обаче, смирявайки се с неволята на 
избраничеството, върви по своя път, както ще се разбере в „Епически песни“ 
– към нравствен идеал. Голямата част от текстовете в сборника завършват 
със смърт. „Автобиография“ е заменена в изданието на „Епически песни“ 
от 1907 г. с очерка „Олаф ван Гелдерн“. Олаф също е скитник, живеещ в 
неволя и уединение, и отново е сънуващ. Той не сънува земната слава на 
поет, а живот след смъртта. В тези двадесет години, в които е преправян 
сборникът, са се променяли и мислите на Пенчо Славейков.

Чрез правилата на модернизма Пенчо Славейков преосмисля, 
или по друг начин казано – трансформира, представата от Възраждането 
за служене на другите. Личността се освобождава от свързаността си с 
общността и отново ѝ служи, но като върви в своя път – към нравствен 
идеал.
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Abstract: Each translation is a transformation. This is also true of the Theodulfi Capitula 
(ThCap) and its two Old English translations. These illustrate two opposite ways of 
translating. The Old English version which is here called ThCapA is a relatively free rendering 
with additions and omissions, whereas the Old English version here called ThCapB is a very 
literal translation with hardly any additions and omissions. This is also true of their treatment 
of binomials. Whereas the A-translator sometimes adds binomials in his OE version and 
changes those in his Latin source (the ThCap), the B-translator tries to render each binomial 
of his Latin source, but he does not add any new ones. The treatment of binomials in the 
ThCapA and the ThCapB will be discussed in more detail in the present article.
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1. Introduction: The Theodulfi Capitula and its Old English translations

Binomials are a striking linguistic and stylistic phenomenon that was used by 
many Old English (OE) authors and translators; a few examples are ‘day and 
night’, ‘father and mother’, ‘meat and drink’, ‘long and strong’, ‘buy and sell’.2 
Some authors, however, used them much more frequently than others. Wulfstan, 
for example, was very fond of them and they are part of his characteristic style, 
whereas his contemporary Ӕlfric used them only sparingly.3 Many of the Alfredian 
texts also employ binomials.4 Here I shall deal with binomials in two translated 
OE prose texts, namely the two OE translations of the Theodulfi Capitula.

The Theodulfi Capitula (ThCap) was originally written in Latin around 
800 by bishop Theodulf of Orléans; it is a kind of handbook for parish priests 
1 Hans Sauer is emeritus professor of English at the University of Munich (LMU), Germany. He 
has also taught as a professor at Vistula University in Warsaw, Poland. His research interests 
and publications include studies of editions of Medieval English texts, word-formation, glosses, 
glossaries and lexicography, Beowulf, especially Beowulf translations and Beowulf films, the history 
of linguistics and of English studies, varieties of English (advertising language; pidgins and creoles), 
interjections, and binomials. Email: HansSauer@gmx.net 
2 I have given them here in their Modern English form, but they occur in the Old English texts 
discussed here; see the Appendix. Binomials are also frequent in many Middle English and Early 
Modern English texts.
3 On the use of binomials in Old English, see, e.g., Berger (1993), and chapters 1-6 in Kopaczk & 
Sauer (2017).  
4 See, e.g., Sauer (2018b).  Most of the Alfredian texts are translations based on Latin sources.

https://doi.org/10.46687/WDPI2279
mailto:HansSauer@gmx.net
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in 45 chapters (or 46 in some manuscripts). This text was translated into OE 
twice, and the two OE translations are apparently independent of each other: 
The OE version which is here called ThCapA is now preserved in manuscript 
Cambridge, Corpus Christi College 201, pp. 179-272 (CCCC 201); the OE version 
which is here called ThCapB has come down to us only as a fragment, beginning 
at the middle of ch. 25; it is now MS. Oxford, Bodleian Library, Bodley 865 (S.C. 
2737), fols. 97-112. 

MS. CCCC 201 (containing the ThCapA) was written at the Exeter 
scriptorium directed by bishop Leofric probably between 1050 and 1072, i.e. 
shortly before or perhaps even shortly after the Norman Conquest. MS. Bodley 
865 (containing the ThCapB) was written in the first half of the 11th century and is 
accordingly slightly earlier than the manuscript containing the ThCapA. Where 
Bodley 865 was written is not known; later it was probably also in Exeter, but it is 
not certain whether it was actually written there (before Leofric came to Exeter). 
The fact that the translator of the ThCapA apparently did not know or in any case 
did not use the ThCapB would seem to speak against a presence of ThCapB in 
Exeter when ThCapA was copied there.

 It seems likely that both manuscripts preserve only later copies of the 
original translations. When and where those were made is also difficult to tell. 
ThCapA was perhaps originally translated in the second half of the 10th or in 
the first half of the 11th century; the same applies to the ThCapB. The content of 
ThCap and both OE translations (ThCapA, ThCapB) fit in with the aims of the 
Benedictine Reform (or Monastic Revival) that began in the second half of the 
10th century, namely to strengthen the church and to impose more discipline on 
its members. Whether the OE translations were actually made in connection with 
the Benedictine Reform is, however, not certain; they show no connection to the 
so-called Winchester vocabulary which was apparently introduced at Winchester 
by Æthelwold (bishop of Winchester 963-984), one of the leading reformers, 
and then used, for example, by Ælfric (but not, e.g., by Wulfstan). The language 
of the ThCapA, moreover, is basically late West-Saxon, but has some Anglian 
admixtures. The language of the ThCapB shows a “purer” Late West-Saxon than 
the language of the ThCapA, but the ThCapB also has no connection with the 
Winchester vocabulary.5 Bishop Leofric of Exeter (bishop of Exeter 1046-1072), in 
whose scriptorium MS. CCCC 201 was copied, was also interested in ecclesiastical 
reform and discipline: MS. CCCC 201 was once bound together with CCCC 191, the 
enlarged Rule of Chrodegang.6 

5 On the texts and manuscripts see Sauer (1978); furthermore, e.g., Hofstetter (1987, pp. 323-324) 
(nos. 132-133). On the manuscripts see also Ker (1957, pp. 90-91 (no. 50), pp. 380-381 (no. 318)); 
Gneuss & Lapidge (2014, p. 88 (no. 66), pp. 468-469 (no. 608)); Scragg (2012, nos. 873-875). In 
comparison to some other OE texts, not much research has been done on ThCapA and ThCapB. 
Sauer (1978) is the revised version of my doctoral dissertation, but with the present article I return 
to the ThCap only for the second time (the first time was Sauer 2001, where time words and time 
concepts are discussed).
6 See, e.g., Ker (1957, no. 46); Gneuss & Lapidge (2014, nos. 60 and 66).
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 The translation presented by the ThCapB is very literal; the translation 
in the ThCapA is somewhat freer. This also shows in their use of binomials: the 
translator of the ThCapA sometimes translated the binomials in his Latin source, 
but sometimes he added new binomials, and occasionally he simplified binomials 
in his Latin source to one OE word. The translator of the ThCapB, on the contrary, 
almost always translated the binomials of his Latin source, but he never added 
new binomials, nor did he simplify the binomials of his Latin source.

2. Binomials and multinomials: preliminary definition and occurrence in the 
ThCapaA and ThCapB

Binomials are usually defined as pairs of words that belong to the same 
word-class, are situated at the same level in the hierarchic structure of the 
phrase, are connected by a coordinating conjunction (mostly and), and are in 
some semantic relation; see the examples given above.7 There is, however, no 
uniform terminology; the combinations that are here called binomials have also 
been called word-pairs (repetitive word-pairs, tautologic word-pairs), doublets, 
twin-formulae, etc. But not all binomials are repetitive or tautologic or formulaic; 
therefore ‘binomial’ seems to be the most neutral term for the phenomenon under 
discussion here. Binomials can be formulaic, but they can also be created on the 
spur of the moment. On the distinction between binomials and non-binomials 
see 5.1. below. 

 Binomials can be extended into multinomials (trinomials, quadrinomials, 
etc.), shading off into lists. How far multinomials are actually extensions or 
combinations of binomials and how far they were created independently is 
a question to which there is no general answer; it has to be checked for each 
multinomial: hwæðer þe gewealdes þe ungewealdes, 7 hwæðer þe færlice þe þurh 
ærbeþohte wisan ‘whether voluntarily or involuntarily, and whether suddenly 
or with premeditation’ A XXXI/12-14 is apparently a sequence of two binomials 
(gewealdes – ungewealdes; færlice - ærbeþohte wise),8 whereas ‘Prayers, vigils and 
almsgiving’ was created as a trinomial.9 But there is no rigid borderline between 
binomials and multinomials. “’Word’ and ‘deed’ (OE weorc) occur as the binomial 
word – weorc A, but also as the first two elements in the trinomial word – weorc 
– geþoht ‘word – deed – thought’, A. Multinomials occur less frequently than 
binomials, the most frequent type of multinomials are the trinomials (triplets), 
i.e. lists consisting of three words. 

 This is certainly true of the ThCapA and ThCapB, i.e. their number of 
binomials is much larger than their number of multinomials (see the Appendix). 
The ThCapA has 81 different binomials, i.e. on average a little less than two 
binomials in each chapter; the ThCapB has 36 binomials – the lower number 
7 See, e.g., Malkiel (1959, p. 113); Sauer & Schwan (2017, p. 84).
8 I have included færlice þe þurh ærbeþohte wisan because it functions as an adverbial.
9 Again I quote the Modern English translation; this trinomial occurs in ThCapA XLIII/8 mid 
gebedum, 7 mid wæccum, 7 mid ælmessum; ThCapB XLIII/7-8 gebed 7 wæccan oþþe ælmesdæda, for 
L orationes, uigiliae, elemosinae.

Hans Sauer - Transforming Latin...
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of binomials in ThCapB is, of course, largely due to the fragmentary state of 
this translation, which comprises less than half of the chapters in its present 
condition. The ThCapA has 15 trinomials and seven quadrinomials; the ThCapB 
has five binomials and five quadrinomials.10  

3. Research on binomials

Research on binomials in the Germanic languages (including English) 
started over two hundred years ago with an article by Jacob Grimm (1816);11  
subsequently there have been books and articles on binomials in legal language 
and in alliterative poetry, especially Old English alliterative poetry.12 The most 
extensive list of OE binomials to my knowledge is provided by Berger 1993. Berger, 
however, was not able to investigate all OE texts;13 therefore many binomials can be 
added to her lists, and more examples can be added to those binomials which she 
has (see further section 8 below). On the whole OE binomials (and binomials from 
later periods) are still an under-researched topic: There are many English authors 
and texts from all periods for which neither collections of their binomials exist,14 
nor are there comprehensive analyses of the structure and use of their binomials, 
including those of famous poets such as Chaucer, Shakespeare, and Milton. 

 We can only speculate about the reasons for this neglect: One reason may 
be changing stylistic ideals: Binomials are usually part of a rich rhetorical style, 
and rhetoric was highly regarded throughout the Middle Ages and beyond.15 But 
later stylistic ideals changed in favour of a simple style, especially in 20th century 
poetry and prose,16 and there was a distrust of rhetoric – a reflection of this may 
be the relative neglect of binomials in linguistic research. But this state of affairs 
is fortunately changing: In recent years there have been a number of studies of 
binomials, including, e.g., Mollin (2014) and Kopaczyk & Sauer (2017): the articles 
collected in Kopaczyk and Sauer provide a survey of the structure and use of 
binomials from the OE period to the present. 

 One factor contributing to the renewed interest in binomials were 
corpus studies and research into phraseology. They have shown (or confirmed) 
that a considerable part of language consists of prefabricated phrases, clauses 
10 Here I have counted only the number of different binomials (i.e. types); a few binomials are used 
more than once (tokens), e.g. creda 7 pater noster occur three times (see 5.4.(1) below), but I have 
counted them just once.
11 Grimm did not yet use terms such as binomials or word-pairs. For brief reviews of research see, 
e.g. Kopaczyk & Sauer (2017, ch.1); Sauer & Schwan (2017, pp. 86-88 = § 5).
12 See, e.g., the bibliography in Kopaczyk & Sauer (2017).
13 For example she has used none of the Alfredian texts. To be fair, for a doctoral dissertation such as 
Berger’s it would not have been possible to read all OE texts and to collect their binomials.
14 Or in any case have not been published. Klegr & Cermak (2008), for example, survev the binomials 
in Beowulf, Chaucer, and Shakespeare, but they do not append the material on which their analyses 
are based (this would probably not have been possible in the scope of an article). 
15 In the system of the seven liberal art (septem artes liberales), rhetoric occupied second place, 
following immediately upon grammar.
16 In scientific prose the aim to achieve a simple style apparently began in England in the 17th century. 
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and sentences; binomials, especially formulaic binomials, of course belong to 
prefabricated language, especially to prefabricated phrases.17 

 As far as I am aware there has been no study of the binomials in the ThCap, 
ThCapA and ThCapB.18

4. Function of binomials

Binomials can have several functions, which do not exclude each other.19 
As just mentioned, one of the functions of binomials was rhetorical, i.e. to help 
create a rich, ornate, elevated style, and sometimes they were probably also 
used for emphasis. In oral societies they were used as an aid to memory and 
often alliterate.20 Formulaic binomials also provide ready-made expressions for 
concepts that are often referred to in conjunction, e.g. ‘heaven and earth’, ‘father 
and mother’, ‘men and women’, ‘day and night’, etc. Perhaps they even show a 
human tendency to think in pairs. Especially for Middle English, the etymology of 
the words used in binomials is particularly interesting, because many binomials 
in Middle English and Early Modern English consist of loan-words or of a mixture 
of native words and loan-words, and according to the translation theory in some 
binomials the native word (or an older loan-word) served to explain the recently 
adopted loan-word – but as far as I am aware this happened only in a minority 
of instances. In Old English, the vocabulary was still largely native, apart from 
a number of loan-words mainly taken from Latin, and this also shows in the 
etymological structure of the OE binomials. InThCapA and ThCapB, the impact 
of Latin can be seen particularly in the Christian and ecclesiastical vocabulary 
(see further section 5.4 below). 

 Binomials were not only used by English authors and translators; they 
occur also in other languages.21 Translated OE prose, including the ThCapA and 
ThCapB, is based on Latin models. The Latin models also have binomials, but 
English authors and translators were apparently particularly fond of binomials, 
because the translated OE texts often contain more binomials than the Latin 
originals. This is certainly true of ThCapA (but not of ThCapB; see further 
section 9 below). That the authors or translators of English texts were more fond 
of binomials than the authors of Latin texts is also confirmed by other scholars 
working on binomials.22

5. The formal structure of binomials

5.1. Basic structure, extended structures, and excluded structures

17 See, e.g. Wray (2002).
18 Apart from a brief mention in Sauer (1976).
19 See, for example, also Berger (1993, p. 12).
20 On the functions of binomials, see also, e.g., Sauer & Schwan (2017).
21 A comparative analysis of binomials used in several languages would, of course, be useful, but 
cannot be undertaken in the present article.
22 Siegfried Wenzel confirmed this to me.
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The basic structure of binomials is ‘word + word’, as in the examples given 
above; this is also the most frequent structure in ThCapA and B. 

 This structure can be extended through the addition of modifiers such as 
articles, attributive adjectives and genitival phrases etc., e.g. gyming – recenddom: 
seo gyming Godes folces and se recenddom heora sawle (A I/2-3); binomials are 
also used in inflected cases, e.g. ræding – gebed: ofthrædlice rædinga haligra boca 
7 gelomlice gebedu ‘frequent reading of holy books and frequent prayers’(A II/8-
9), or  geornfulnes – gleawnes: mid ealre geornfulnesse ond gleawnesse (B XLIV/4-
XX), or begymen – gebed: halwendestum dædbote begymenum oþþe gemænum 
gebedum (B XXX/14-15). 

 Very occasionally there are reduced binomials, where the coordinating 
conjunction has been omitted. There is one occurrence in ThCapB, in imitation 
of the Latin model: nænige geflitu, nænige saca B XLII/1-2; nullae lites, nullae 
contentiones L XLII/1-2; but ThCapA adds coordinating conjunctions in 
the translation of the same passage: na ne geflytu ne gecid A XLII/1-2 (on the 
connection between the constituents of binomials see the following section, 5.3). 
The same binomial occurs two more times in the same chapter (i.e. three times 
altogether); and in the other two occurrences the Latin text as well as ThCapA and 
ThCapB use a coordinating conjunction: contentiones et lites L XLII/4; geflytu 7 
gecid A XLII/5; geflitu 7 saca B XLII/4; cf. also L XLII/8-9 ~ A XLII/8 ~ B XLII/8. 

 Of course a line between binomials and non-binomials has to be drawn 
somewhere; as a rule of thumb one could say that the longer a phrase is, the less 
likely it is a binomial. Thus the Latin text at XXX/13-14, observatio – munitium: 
saluberrimis poenitentiae obseruationibus siue munitiis, can probably still be 
regarded as a binomial, as can the OE translation of this passage in ThCapB 
XXX/14-15, begymen – gebed: halwendestum dædbote begymenum oþþe gemænum 
gebedum ‘’with most salutary observations of penance and common prayers’, but 
the version of the same passage in ThCapA XXX/15-16 is too free and too long; it 
is not a binomial: onfongum fram him halwendum geþeahtum ond læcedomum 
þara wamma þe we him on us sylfe for urum agnum gewyrhtum secgað. I have 
also excluded the (rare) cases where an explicit explanation of a word or phrase is 
given, e.g., his gastlicum læce, þæt is his scrifte ‘his spiritual physican, that is his 
confessor’ (ThCapA XXI (50)).

 But probably there will always remain an element of subjectivity in 
drawing the line between binomials and non-binomials. In my view it is better 
to err on the side of inclusiveness; a narrow view of binomials would probably 
exclude some interesting combinations.

5.2. Word-classes

Among the 81 binomials in ThCapA, the most frequent word class are 
the nouns, i.e. binomials consisting of nouns (counting the number of different 
binomials): with 53 different combinations they make up more than half of the 
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entire number of binomials in ThCapA. The nominal (substantival) binomials 
are followed – at a considerable distance - by 14 verbal binomials, eight adverbial 
binomials, five adjectival binomials and one prepositional binomial. In ThCapB 
the nominal (substantival) binomials are also most frequent with 28 different 
combinations, followed by adjectival and adverbial binomials with three different 
combinations each, one verbal binomial and one binomial consisting of numerals. 

 In comparison with the word-classes of the binomials in other texts23 this 
confirms the impression that nouns are usually the most frequent word-class, 
followed by adjectives, verbs and adverbs.24 It is a bit surprising that in ThCapA 
the verbal binomials are clearly more frequent than the adjectival binomials, and 
that even the adverbial binomials are more frequent than the adjectival binomials, 
but at present I have no explanation for this distribution. In ThCapB, the number 
of adjectival, verbal and adverbial binomials is probably too small to allow of any 
conclusions.

 Among the multinomials, those consisting of nouns are also most 
frequent: ThCapA has 18 nominal (substantival) trinomials and quadrinomials, 
three verbal ones and one binomial consisting of numerals. ThCapB has eight 
nominal multinomials, one verbal and one adverbial multinomial. Apparently 
there are no adjectival multinomials in ThCapA or in ThCapB. 

5.3. Connection

Binomials are mostly connected by 7 (the abbreviation for and or ond), 
but other coordinating conjunctions also occur, especially ge ... ge, ne, ne ... ne, 
oððe, oððe ... oððe, hwæþer þe ... þe.25 ThCapA has a somewhat greater variety of 
coordinating conjunctions than ThCapB, because it uses a few conjunctions or 
rather combinations of conjunctions (especially ge ... ge; oððe ... oððe; hwæþer þe 
...þe; swa ... swa ... swa) which do not occur in ThCapB; but those are admittedly 
also rare in ThCapA. 

 7 (for and, ond) is by far the most frequent coordinating conjunction 
in both ThCapA and ThCapB: A has 59 instances, B has 35 instances; some 
multinomials (trinomials, quadrinomials) are also connected with 7. ThCapA 
uses ge ... ge in twelve binomials and in seven multinomials; ge ... ge is not used 
in the extant part of ThCapB. ne and ne .... ne are used eleven times in ThCapA 
and also in two multinomials, but just once in ThCapB; oððe is used twice in 
binomials in ThCapA and three times in trinomials; it is used seven times in the 
23 See, e.g, Sauer (2014, 2017a,b, 2018); Sauer & Schwan (2017).
24 Berger (1993, p. 46) also states that more than half of the 870 binomials that she has collected are 
nouns, followed by verbs and adjectives, and at some distance by adverbs.
25 Most of these conjunctions are discussed in great detail by Mitchell (1985: I, pp. 693-763) in his 
Chapter V (on parataxis), but apparently he does not have the concept of ‘binomials’ or ‘word-
pairs’; in any case he does not separate examples involving binomials from other examples involving 
parataxis.  Moreover, the ThCapA and ThCapB are not included in his group of “Major prose texts” 
(Mitchell 1985: I, xxxiv-xxxv); as a consequence, he has apparently no examples from ThCapA and 
ThCapB.
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extant part of ThCapB – i.e. it is the only coordinating conjunction that occurs 
more frequently in ThCapB than in ThCapA: this probably reflects the closeness 
of B to the Latin source, because B tends to translate not only L et, but also siue 
and aut with OE oððe. ThCapA has oððe ... oððe twice in binomials and once in a 
trinomial; it has hwæþer þe ...þe twice, and swa ... swa ... swa once in a trinomial; 
the last three mentioned (oððe ... oððe; hwæþer þe ...þe;  swa ... swa ... swa) do not 
occur in the extant part of ThCapB.  To give a few examples: 

1) 7 (and, ond): gebed 7 ælmesse: his agnum gebedum 7 his ælmessum ‘with his own 
prayers and almsgiving’ A XXXIX/12; druncennisse 7 oferfyllum ‘drunkenness 
and gluttony’’ B XLV/8-9. A once has gelice and: þæm scipmannum is beboden 
gelice 7 þæm landbuendum ‘it is commanded to the sailors and to those dwelling 
on land’ A XXXV/12 (in a freely translated passage);

2) ge ... ge: ge his lif ge his rice A XVIII/1i; ge on æfenne ge on morgenne A XXIII/15; 
ge wif ge wæpned ‘female and male’ A XLV (XLVI)/13; in the trinomials ge corn 
ge hig ge hwylce woroldlicu þing ‘corn or hay or other worldly things’ AVIII/1-2; 
ægðer ge þreagende ge halsigende ge biddende ‘either threatening or entreating or 
praying’ A XXVIII/16-17;

3) ne; ne ... ne : cyse ne ægru A XL/13; nanþing unsyfernes on ne sy ne unclænnes 
‘no foulness nor impurity’ A V/8; ne æfest ne andan ‘neither envy nor anger’ A 
XXI (66-67); ne oferga ne ne beswice ‘neither attack nor deceive’ B XXXV/9 (for 
L ne ... neque); in trinomials or quadrinomials: nænig facn ne nænig geflytu ne 
nænig ungeþwærnes A XXIIII/20; þæt nan mid him ete, ne ne drince, ne ne gebidde, 
ne on hys hus hine onfo B XXVI/14-15 (for L nullus ... neque ...neque ...neque);

4) oððe: dæges oððe nyhtes A XXI (76); mete oþþe drink B XXXVIII/2 (for L siue);

5) oððe ... oððe: oððe preosthades oððe læwedes hades men A XVI/2; in the 
trinomials aðer oððe calic oððe disc oððe ænig þara fata þe ... A XVIII/2-3 (for 
L aut ... aut);  oþþe þreagende oððe halsiende oþþe cidende B XXVIII/10-11 (for L 
aut ... aut ... aut);

6) hwæðer þe ... þe: hwæðer þe gewealdes þe ungewealdes 7 hwæþer þe færlice 
þe þurh ærbeþohte wisan A XXXI/12-14 (an expansion of the L text without a 
precise L model); 

7) swa ... swa ... swa: in the trinomial swa ridan swa rowan swa swilce færelde 
faran ‘ride or sail or use such a vehicle’ A XXIII/5-6 (for L siue); 

8) a switch of conjunctions is rare, and in one of those rare cases the translators 
apparently followed the Latin model: for gytsunge goldes 7 seolfres, oððe 
deorwyrða hrægla oððe ænigra woruldþinga ‘for desire of gold and silver, or 
expensive clothes or any worldly things’ A XXVII/13-14; for gytsunge goldes 7 
seolfres, oþþe reafa oþþe æniges þinges ... B XXVII/12; pro cupiditate argenti et 
auri aut uestimentorum aut cuiuslibet rei L XXVII/11. But the trinomial gebed 7 
wæccan oþþe ælmesdæda B XLIII/7-8 renders the Latin asyndetic coordination: 
orationes, uigiliae, elemosinae XLIII/6; therefore the switch of coordinating 
conjunctions is due to the B translator.
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5.4. Etymology, especially loan-words in binomials

One aspect of etymology is the distinction between native words and loan-
words. Binomials consisting of native words are in the majority in ThCapA and 
B, but a number of binomials containing (or consisting of) loan-words also occur. 
The following analysis concentrates on loan-words. Most of those were borrowed 
from Latin (some ultimately go back to Greek).26 

 In the following I do not deal with early loan-words having to do with 
food, such as butere ‘butter’, cyse ‘cheese’, win ‘wine’ (cf., e.g., fram ægrum 7 cyse 
7 buteran  7 fixum 7 wine forhabban B XL/3-4) nor with rice ‘kingdom, dominion’ 
or with ceapung and manggung ‘trade, business’. 

 I concentrate on the binomials that express Christian concepts (including 
concepts having to do with ecclesiastical offices). In this field there are, however, 
not only loan-words, but also loan-formations and loan-meanings.27

(1) Loan-words occurring in binomials: ThCapA has seven loan-words in the field 
of religious language; ThCapB has just one:28

- creda 7 pater noster A XXII/9 (for lat. simbolum et orationem Dominicam); 
also in different order: pater noster 7 creda (credo) A XXII/3 & XXIII/4; i.e. A uses 
the formula creda 7 pater noster, or pater noster 7 creda three times altogether. 
Instead of the Latin terms (oratio Dominica, symbolum), the first word or words 
of those prayers are used in OE. This binomial was apparently common in OE; see 
the entries in BT, BTS.

- ælmesse ‘alms’ (from L eleemosyna)29 is used three times in A and once in B: 
in A in the binomials his agnum gebedum 7 his ælmessum A XXXIX/12; ge mid 
fæstenum ge mid ælmessum A XLIV/5, and in the trinomial mid gebedum ge mid 
ælmessum ge mid gehwylcum godum weorcum A XLIV/8-9; in B in the binomial 
7 ælmessum 7 gebedum onwunige B XLIV/7-8; i.e.’alms’ is always mentioned in 
connection with other good works, especially ‘prayer’, and ‘fasting’, and it always 
appears as the second element in ThCapA.

- calic ‘chalice’ (< L calix) and disc ‘plate, dish’ (< L discus) occur in A in the 
trinomial aðer oððe calic oððe disc oððe ænig þara fata ... A XVIII/2-3

- cyrice, cyrce ‘church’ (e.g. A XLV/14), a loan-word possibly borrowed directly 
from Greek (kyriaké, kyriakón).

- oflæte ‘sacramental wafer’ (< L oblata; cf. G Oblate) occurs in A in the trinomial 
26 On loan-words in OE that ultimately go back to Greek, see especially Feulner (2000).
27 On loan-formations and loan- meanings in Old English, see Gneuss (1955), and on loan-words, 
loan-formations and loan-meanings in Early Middle English, see Käsmann (1961).  
28 But the scarcity of clear loan-words in binomials in B may be due to the fragmentary nature of 
the text.
29 According to the dictionaries (AEW, ODEE) Greek eleemosyna was borrowed into Latin, and 
the Vulgar Latin form *almosina, *alimosina was then borrowed into Germanic, from where it was 
passed on to the various Gmc languages, including OE.
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ge þa oflætan ge þæt win ge þæt wæter A V/4-5 and also in A V/10, once rendering 
L panis et uinum et aqua - oflæte was probably used as a technical term and was 
more specific than bread ‘bread’ would have been.

(2) Hybrid formations consist of a loan-word and a native word (or a native word-
formation element); as a whole they are native formations, i.e. in the case of the 
ThCapA and B, OE formations - if there were no available lexical resources, the 
translator had to create them.

(a) Hybrid formations referring to ecclesiastical ranks: ThCapA has the following 
words connected with ecclesiastical ranks in binomials: preosthad (oððe 
preosthades oððe læwedes hades men A XVI/2; for L clerico aut laico); sacerdhad 
(nan sacerdhades man, ne læwedes hades A XVIII/1;  for L sacerdos seu laicus); and 
outside a binomial mynstermen (A XLIV/17; for L ualde religiosis), mæssepreost 
(e.g. A XLV/1; B XLV/2)  and bisceop (e.g. A XVI/8). 

 Preosthad and sacerdhad ’priesthood’ are opposed to laypeople 
(læwedes hades man; L laicus). Apparently preost and sacerd were not restricted 
in meaning to ‘priest’ in the modern sense; rather they refer to ‘cleric’ in general. 
In the Catholic Church, there were (and still are) seven ranks of clerics, from 
ostiarius to presbyter;30 apparently they are all covered by the Latin term clericus 
and the OE terms preosthad and sacerdhad, at least in the OE translations of the 
ThCap. But only the priest (presbyter) was (and is) allowed to celebrate mass; this 
is reflected in the OE compound mæssepreost lit. ‘masspriest’; whereas preost lit. 
‘priest’ could apparently refer to a cleric of any of the seven ranks.

- preosthad ‘priesthood, cleric-hood, status of a cleric’ occurs in oððe preosthades 
oððe læwedes hades men A XVI/2 (for L clerico aut laico); see above. 

- sacerdhad ‘priesthood, status of a cleric’  (< L sacerdos): nan sacerdhades man, 
ne læwedes hades A XVIII/1; see also above.

- mynsterman ’monk’ (lit. ‘minsterman’, i.e. ‘man living in a monastery’) (A 
XLIV/17) .

(b) Hybrid compounds expressing other ecclesiastical terms:

- compounds with mæsse: heahmæsse ‘high mass’, e.g. A XLV/3 4, 12, 15, 20, 21; 
mæssedæg lit. ‘mass day’ A XLV/2 (ge Sunnandagum ge eac oðrum mæssedagum, 
as an addition in A); 

mæssereaf ‘mass vestment’ A VIII/5, for uestimenta aecclesiastica (halige bec 7 
huselfata 7 mæssereaf 7 cyrcean gegyrela ....).

(3) Loan-formations are imitations of a foreign word, in our case usually a Latin 
word, with native material. The assumption is that the word did not exist before; 
it was created to render a Latin word. This is usually relatively easy to prove with 
Christian terms, because on the whole they must have been unknown to the 

30 Ostiarius, lector, exorcista, acolythus, subdiaconus, diaconus, presbyter.
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Anglo-Saxons before their conversion, which began in the late 6th century.31 It is 
much more difficult to prove with other terms, e.g. words for occupations and 
professions; but here we are concerned with Christian terms. Loan-formations are 
often subdivided into loan-translations, loan-renditions, and loan-creations.32 In 
loan-translations each element of the Latin model is imitated; in loan-renditions 
just one element is imitated; loan-creations were triggered off by a Latin word, 
but they have no morphological correspondence with it. Loan-translations are 
accordingly easiest to recognize, whereas loan-creations are most difficult to 
recognize. Loan-formations usually entail a semantic loan. There are eight certain 
or possible loan-formations attested in binomials in ThCapA or ThCapB: 

- æfensang lit. ‘evening song’ (gehyredum mæssan symlum 7 æfensangum B 
XXXIX/5-6, for L auditis missarum sollempnibus siue uespertinis officiis) is 
apparently a loan-formation based on L uespertinum officium.

- heahmæsse ‘high mass’ (A XLV/15; for L missarum sollempnia).

- huselfæt ‘sacramental vessel, vessel for the eucharist’ (A VIII/4-6): perhaps a 
loan-rendition of uasa sancta.

- soð lufu lit. ‘true love’ (for soðre lufan Godes 7 manna A XXXVI/48; þurh soðe 
lufu B XXXVI/42; for L  per caritatem L XXXVI/40) is probably a loan rendering 
of caritas; it refers to religious, spiritual love (towards God and towards other 
people), as opposed to worldly, sexual love (lufu; Lat. amor).

- Sunnandæg (> ‘Sunday’); on Sunnadagum oþþe on gehwylcum freolsdagum B 
XLV/5-6; (for L in diebus Dominicis siue in quibuslibet festiuitatibus). Sunnandæg 
is a relatively early loan-translation that was originally based on dies Solis, but 
here (and generally) it is used for dies Dominica. It was (together with the other 
words for the days of the week) apparently created in West-Germanic in the 2nd or 
3rd century AD. It also shows that once a loan-formation is created, it leads its own 
life and is no longer tied to its model.

- synlustas ‘sinful lust, sexual desire, luxuria’ (in: wines druncennes 7 synlustas 
A XL/11 for L uini enim ebrietas et luxuria): Since ‘sin’ is a specifically Christian 
concept, synlust(as) was probably formed under Christian influence; moreover 
synlustas apparently translates luxuria ‘sexual sins’.

worold-spræc – worolddæd (ge wið woroldspræce ge wið worolddæda A XXI (20); 
as an expansion of L a saeculi actibus): worldly talk and worldly actions are here 
implicitly opposed to religious talk and religious actions. Saeculum also refers to 
the world as opposed to God and his kingdom. Worold-spræc and worolddæd are 
therefore probably loan-renditions, based on saeculi actus.

(4) Loan-meaning

31 It is, of course, dangerous to speak of ‚the Anglo-Saxons’: after the conversion, probably only a 
minority was able to read and to write, probably mainly clerics (monks and priests).
32 See, e.g., Gneuss (1955).
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Loan meaning33 in a way is the opposite of a loan-formation; it refers to 
a pre-existing native word that after Christianization also took on a Christian 
meaning. Unfortunately it is sometimes difficult to know whether a word existed 
in Germanic or in preliterary Old English before the conversion. There are nine 
certain or possible examples of loan-meaning from binomials in ThCapA or 
ThCapB, namely dryhten, gebed ‘prayer’ (cf. G Gebet), halgian ‘to consecrate’, 
haligdom, huselfæt, ofermedla ‘pride’ and ofermodlice ‘proud’, ræding, synlust, 
plus the triad word – weorc – geþoht.

 - dryhten: it referred to a lord, originally to a secular lord, but under Christian 
influence it was also used to refer to God (God Father or Christ).

- gebed: apparently a West-Germanic formation (WGmc *ga-beda-; cf. G Gebet): 
under Christian influence it was used for the Christian prayer.

- halgian ‘to hallow, consecrate’ is derived from halig ‘holy’. According to Gneuss 
(1955, p. 58 (§ 19)) halgian is a native word, but in OE it is only used in a Christian 
sense. 

- haligdom (Cristes lichaman 7 his blodes haligdomas B XLI/1-2; for L sacramenta 
corporis et sanguinis Christi), i.e. in ThCapB haligdom is used to translate 
‘sacrament’.34  

- huselfæt ‘sacramental vessel, vessel used for the eucharist’ (in ThCapA VIII//5 
for L uasa sancta) is a native formation; probably it had always the Christian 
meaning.

- ofermedla ‘pride’ (ThCapA XXXII/12-13; for L superbe); ofermodlice ‘proud’ 
(ThCapB XXXI/9-10, also for L superbe) are native formations and originally had 
perhaps a secular meaning, something like ‘high-spirited’, but under Christian 
influence they took on the meaning ‘superbia, pride’ and ‘superbus, proud’ - pride 
was regarded as one of the seven deadly sins.35

- ræding ‘reading’ is a native formation, but since the Anglo-Saxons could not 
read before their conversion to Christianity, the word probably always had a 
Christian meaning.

- synlust ‘desire to sin’ (synlustas A XL/11 as a relatively free translation of L luxu-
ria; B XL/11-12 translates as galnes ‘lust’) is a native formation, but used in a 
Christian context (apparently applied to sexual sins) – sin was not a concept of 
the pagan Germanic religion, whereas in Christian thought luxuria was even 
regarded as one of the deadly sins.36 

33 Also known as semantic borrowing.
34 The ModE continuation halidom ‚holy relics’ shows change of meaning. 
35 Schabram (1965) has a detailed study of the words for ‘superbia’ in Old English, but he does not 
deal with their presumed prehistory.
36 On the seven deadly sins and their Old English terminology see Bloomfield (1952); cf. Sauer (1978, 
426f).
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- word - weorc – geþoht ‘word – deed – thought’ (ThCapA –XXXI/2), as an 
expansion of siue in opere siue in cogitatione, i.e. the translator of A has added 
‘word’: all three words are native words, but as a triad they express a specifically 
Christian concept (of Irish origin).

(5) Loan-formation or loan-meaning? There are several native words or native 
formations with a Christian meaning which have not been discussed so far. 
Whether they represent loan-formations (i.e. were formed under Christian 
influence) or loan-meanings (i.e. whether the Christian meaning was added to an 
already existing pre-Christian meaning), is difficult to say.

- genyþrung - amansumung (swylcere genyþrunge oþþe amansumunge B 
XXVII/8; for L tali damnatione et excommunicatione damnandum): geniþerung 
‘humiliation’ and amansumung ‘curse, excommunication’ are native formations. 
They are here used in a Christian context, but whether they were originally used 
in a pagan context is difficult to say.

- dædbot ‘penitence, amends’ and hreowsung ‘penitence, repentance’ are also 
native words, but in A & B they are used in a Christian context (mid swiðe langre 
7 strengre hreowsunge A XVI/7; for L longo tempore penitentiam agenda; A 
XXXVI/55-56 heora hreowsunge 7 dædbote, as an expansion of L penitentia; B has 
just dædbot). 

- freolsdæg ‘feast-day’ is a native compound, but here used in a Christian sense. 

- galnes ‘’lust’ is a native formation, but here it is used 
in the Christian sense, and is regarded as a (sexual) sin. 
teoþung ‘tithing’, lit. ‘division into ten, tenth part’ (for Lat.decima) B XXXV/14 is 
also a native formation, but used in an ecclesiastical sense. Since the concept of 
tithing was unknown to the Germanic people, it was probably created as a loan-
formation.

The topic of loan-formations and loan-meanings in Old English should 
still be pursued further; many of the words mentioned here are not discussed by 
Gneuss 1955 or Käsmann 1961.37

 5.5. Additional embellishment (alliteration, rhyme)

Occasionally alliteration is used as an additional ornament of binomials, but 
simultaneously it also strengthens the coherence of the constituents of the 
binomial. Alliterating binomials are, however, rare in ThCapA and ThCapB.38 
ThCapA has only seven alliterating binomials, plus one alliterating pair in a 
trinomial, i.e. eight alliterating word-pairs altogether out of a total of 81 binomials; 
in other words, only about one tenth of the binomials in A alliterate. In ThCapB, 

37 Gneuss (1955) lists only two of the words discussed here as having a loan meaning, namely dryhten 
(Gneuss, 1955, p. 51 = § 1) and halgian (Gneuss, 1955, p. 59 = §19).
38 Berger (1993,47) also states that rhyme is rare, but that almost half of her binomials alliterate – this 
is probably  due to the fact that she also takes the OE poetic corpus into consideration, and in  OE 
poetry many binomials alliterate.
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only two out of 36 preserved binomials alliterate, i.e. just one out of 18 binomials 
alliterates. Due to this rare occurrence of alliterating binomials in A and B it is also 
difficult to say whether alliterating binomials were created on purpose or rather 
happened by accident. It is nevertheless striking that out of the eight alliterating 
binomials in A, four are verbal binomials, i.e. half of the alliterating binomials are 
verbal. 

(1) vocalic alliteration:39 ne æfest ne andan (A XXI(66-67));

(2) consonantal alliteration (including repetition of the same word or element): ge 
wið woroldspræce ge wið worolddæda (A XXI (20)); mid ealre geornfulnesse 7 
gleawnesse (B XLIV/4-5); mid heortan 7 handum (B XXIX/11-12);  gefed 7 gefyrðred 
(A II/12); getyhted 7 getrymed (A II/4); gewealdes ge ungewealdes (A XXXI/13); 
swa ridan swa rowan (A XXIIII/5-6); the first two words of the trinomial word – 
weorc – geþoht (A XXXI/2-3).

Prefixes were often unstressed, and I have therefore excluded binomials the 
elements of which begin with the same prefix, e.g. unsyfernes – unclænnes (A V/8); 
behogode 7 begymde (A V/7); to gecide 7 to geflytum (A XLII/8). Prefix formations 
where the stressed basic words alliterate, have been included above, e.g. gefed 7 
gefyrðred. Perhaps a distinction should be made between oral alliteration and 
written alliteration.

 Rhyming binomials are even rarer in ThCapA & B; they are also rare in most 
other OE texts, and generally certainly much rarer than alliterating binomials. 
Rhyme must involve a stressed syllable; therefore constituents of binomials which 
have the same inflectional ending or the same suffix are not really examples of 
rhyme and are disregarded here, because inflectional endings and derivational 
suffixes are (and were in OE) usually unstressed, e.g. ge on æfenne ge on morgenne 
(A XXIII/15), or ægðer ge þreagende ge halsigende ge biddende A XXVIII/16-17; gallice 
7 ofermodlice 7 andiendlice 7 strudgendlice .... (B XXXII/8-9) the same applies 
for second elements of compounds and of phrases, e.g. nan sacerdhades man ne 
læwedes hades (A XVIII/12). The only rhyming binomial in ThCapB is æt – wæt (on 
æte 7 on wæte B XXXIV/7; see further section 8 below); apparently there are no 
rhyming binomials in ThCapA.

6. Semantic structure of the binomials in ThCapA and ThCapB

 The semantic analysis of binomials is more difficult and often less 
clear than the analysis of other aspects, e.g. of the word-class, the connection 
and the etymology.40 Nevertheless three broad categories can be distinguished, 
namely binomials based on synonymy, antonymy, and complementarity. The 
latter category has many subgroups. If we speak of synonymous, antonymous 
and complementary binomials, this refers, of course, to the relation between 
the two elements of a binomial. The borderline between the three groups is 
not always easy to draw. For example I have put ‘eat and drink’ into the group 
39 In OE, all vowels alliterate with each other.
40 Cf. Koskenniemi (1968).
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of complementary binomials, but possibly it could also be put into the group of 
antonymous binomials.

6.1. Synonymy

 Words are usually regarded as synonymous if they have a similar meaning 
(the same denotation), and if they can be exchanged at least in some contexts. But it 
is not always easy to distinguish synonyms from non-synonyms, and there have also 
been changes in time. Sky probably started as a synonym of heaven, but both words 
are no longer synonymous. Sometimes the basic meaning (denotation) is the same, but 
the connotations (e.g. the stylistic value) vary, e.g. ModE man is roughly synonymous 
with bloke and guy, but man is the neutral term, whereas bloke and guy are marked 
as colloquial; moreover bloke is typical of BrE, whereas guy is more typical of AmE. 
One problem especially with the analysis of binomials is that many words are 
polysemous; they are synonymous with other words in one meaning, but not 
necessarily synonymous in other meanings, at least according to their dictionary 
definitions. In the following I stress the synonymous meanings and disregard the 
meanings which are not synonymous. Some linguists speak of near-synonymy, 
but this rather highlights the problem and does not really solve it.

 If words have exactly the same meaning (and can be exchanged in all 
contexts), they are regarded as tautologic (or tautologous), but it is often said that 
true tautology is rare. Some scholars dealing with binomials speak of tautology 
or of tautologous binomials (e.g. Leisi, 1947); but they seem to use tautology in 
the sense which is here called synonymy. Tautology is difficult to prove for ModE, 
and it is even more difficult to prove for OE. Therefore I restrict the analysis to 
synonymous binomials and do not try single out tautologous binomials. There 
are 16 different synonymous binomials in ThCapA and only three synonymous 
binomials in ThCapB:

 1) ThCapA; nouns: æfest – anda ‘envy, hatred’ (A XXI (66-67); mettrumness 
– tydderness ‘weakness, frailty’; unsyfernes- unclænnes ‘uncleanness, impurity’; 
geflytu – gecid (also: geflitu -. gecid; gecid – geflytu) ‘strife, dispute’; unsom – 
geflyt ‘disagreement, strife’; geflitu – saca; lar – bodung ‘preaching’; genyþrung 
– amansumung ‘condemnation, excommunication’; geornfulnes – gleawnes 
‘eagerness, diligence – diligence’; adjectives: þweor – yfel ‘depraved, evil’; verbs: 
behogian – begyman ‘to care for, to look after’; cyðan – bodian ’to proclaim, to 
preach’; fylan – besmytan ‘to defile, pollute’; hiwian – wyrcan ‘to form, produce’; 
tyhtan – trymman ‘to teach, strengthen’; adverbials: clænlice – syferlice (also 
in the order syferlice 7 clænlice, A and B) ‘clean, pure’: geornlice – hihtlice 
‘diligently, zealously, pleasantly’. 

 2) ThCapB: nouns: manggung – ceapung ‘trade’ (both derivations from 
loan-words); perhaps also syngalnes – gecneordnes ‘perseverance – diligence’; 
verbs: ofergan – beswican ‘to overcome, deceive’.

6.2. Antonymy
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 Antonyms are usually defined as words with an opposite meaning. Often 
a subdivision is made between absolute antonyms, gradable antonyms, and 
converses. In absolute antonyms, one word excludes the other; in other words, the 
existence of one term entails the negation of the other, e.g. dead – alive (if someone 
is alive, he or she cannot be dead).41 Gradable antonyms are mostly among the 
adjectives, e.g. hot – cold: they can be put into the comparative and superlative, 
i.e. hotter – hottest; colder – coldest. In converses or converse antonyms one 
element presupposes the other, e.g. one can only sell something if somebody else 
buys it, or someone can only be a mother if she has a son or a daughter.42 Most 
antonyms in ThCapA are absolute antonyms, and there is just one example of 
converse antonyms (‘buy – sell’) – apparently there are no gradable antonyms. 
Often the antonymous words refer to a higher unit, but the word for the higher 
unit is often more abstract, e.g. ‘father and mother’ - ‘parents’, or ‘son – daughter’ 
– ‘children’, or ‘woman – man’ ‘all human beings, people’; ‘body and heart’ – ‘the 
entire human being’, or ‘day and night’ – ‘the entire 24-hour day’. The contrast 
between ThCapA and ThCapB is striking: ThCapA has 14 antonyms, ThCapB has 
just one antonym, which is probably due to the Latin source, the ThCap.

1a) ThCapA, absolute antonyms; (i) nouns: dæg – nyht ‘day’ – ‘night’; heorte – lichoma 
‘heart’ – ‘body’; morgen – æfen ‘morning’ – ‘evening’; preosthad – læwed had, and sacerdhad 
- læwed had ‘priesthood’, or rather ‘state of being a cleric ’ – ‘layhood’; fæder –modor ‘father’ 
– ‘mother’; sunu- dohtor ‘son’ – ‘daughter’; scipman – landbuend ‘sailor’ – ‘someone living 
on land’; wif – wæpned ‘woman’ – ‘man’; word – weorc ‘word’ – ‘deed’ (possible actions; 
they occur also as the first two words of the trinomial word – weorc – geþoht, also in A); 
(ii) adjectives (or rather participles used as adjectives): libbend – forðfaren ‘living’ ‘dead’; 
verbs: (iii) don – sprecan ‘do’ – ‘speak’; onscunian – ehtan ‘avoid’ – ‘persecute’;

1b) ThCapA, converses, verbs: bycgan – sellan ‘buy’ – ‘sell’;

2) ThCapB, converses: andfondlic – sellendlic ‘to be received’ – ‘to be be given’ (on oþrum 
andfondlicum 7 sellendlicum þingum; for L dandis atque accipiendis rebus).

6.3. Complementary binomials

 Into this group I have put all binomials that are neither clearly synonymous 
nor clearly antonymous. Some (but not all) can be regarded as co-hyponyms in a 
semantic field. Here belong pairs that are generally positive or generally negative, 
pairs where a more general concept is followed by a more specific concept, and 
the other way round, where a larger unit is followed by a smaller unit, or the 
other way round, where there is a sequence of actions, where cause and effect are 
expressed, where there is a gradation, etc. Some pairs are difficult to assign to one 
of these groups, and some fit into two or more of these groups and are accordingly 
occasionally listed in two of the groups mentioned below. For example, reaflac 7 
gytsung ‘robbery and greediness’ constitute a generally negative pair, but robbery 

41 Phrases such as ‘more dead than alive’ or ‘half-dead’ do not invalidate the general statement that 
dead and alive are antonyms.
42 Here, of course, I stick to the literal meaning and ignore transferred (metaphorical etc.) meanings 
– the mother superior, for example, is (or should be) like a mother to the nuns in her charge.



221

can also be seen as a consequence of being greedy;  fryðing – lar ‘promoting – 
teaching’, can be seen as a generally positive pair, but simultaneously also as a 
pair where the more general concept (‘promoting’) comes first, and the more 
specific concept comes second (‘teaching’ as a special way of promoting); cf. also 
arfæstnys – halignes (A), æfestnes - halignes (B) ‘piety’ - holiness’, which belongs 
to the generally positive pairs, but also expresses a gradation, because holiness 
probably ranks higher than goodness or piety. Binomials from ThCapB are marked 
as (B), binomials from ThCapA are unmarked. 

 (1) Generally positive pairs – some words are intrinsically positive, 
others have a positive meaning in context. Most of the following pairs are from 
the field of religion or are used in a religious context:  bisen – lar; fryðing – lar 
(fryðing for fyrðring; ‘advancing, promoting – teaching’);43 gebed – Godes lufu;  
fæsten – ælmesse ‘fasting – (giving of) alms’; mynstermen – widwan ‘monks (lit. 
‘minstermen’) – widows’ (widows ranked higher than married women); ege – 
arwyrðnes ‘fear - reverence’ (one of the few binomials that ThCapA and ThCapB 
have in common); dædbote begymen – gemæne gebed ‘observations of penitence 
– common prayer, public prayer’.

 (2) Generally negative pairs; some are negative from their meaning, with 
others the context shows that they are negative : oferæt – druncennys ‘overeating 
– drunkenness’; druncennys – wist ‘drunkenness – (too much) food’; druncennis 
– oferfyll (B) ‘drunkenness- overeating’ – on overeating and drunkenness as 
branches of the sin gluttony (gula) see section 6.5. below; reaflac – gytsung 
‘robbery – avarice, greediness’ - also: more specific concept followed by more 
general concept, or effect (robbery) and cause (greed); woroldspræc -  worolddæd 
‘worldly talk – worldly deeds’ (as opposed to religious talk and to religious deeds).

(2a) A special case are negative concepts which are, however, positive in 
context: tear – geomorung ‘tear – groaning’ (as signs of repenting one’s sins); 
geomrung – tearas (B) ‘groaning – tears’; geomrung – heortan forbrytednes (B) 
‘groaning – heart’s contrition’; geomrung – heortan onbryrdnes ‘groaning – heart’s 
contrition’ (in both cases: groaning as a sign of contrition);

 (3) More general concept followed by more specific concept: fryðing – lar 
(fryðing for fyrðring) ‘advancing, promoting – teaching’ (teaching as a special 
kind of promoting);

 (4) More specific concept followed by more general concept: nefa – mæg 
‘nephew – kinsman’. Here belong also binomials where the second part gives 
a generalizing statement that includes all possible cases of a similar nature: of 
geswincum æcera 7 oþrum geswincum ‘labour on fields and other labours’(B); 
such generalizing statements are relatively frequent among the trinomials, e.g., 
swa ridan swa rowan swa swilce færelde faran A XXIIII/5-6; see further 6.4. (4) 
below.
43 ClH lists fyrðran ‘advance, promote’ and fyrðringness as ‘furtherance, promotion’, but not fyrðring 
(‘removal’) in the sense required here. 
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(5) Whole – part: in a religious context: halgung – smyring (anointing as 
part of consecration); heahmæsse – Godes wurde bodung (A; preaching as part of 
the mass), mæssena symblu 7 bodung (B) (preaching as part of the mass); lichoma 
– blod, lichama - blod (A, B; blood as part of the body, but Christ’s body and blood 
are consecrated separately during the mass);

 (6) Part – whole: heorte – lichoma (A, B); this could also be regarded as an 
absolute antonym.

 (7) Larger unit followed by smaller unit: tun –hus ‘village – house’;

 (8) Smaller unit followed by larger unit: there is no example in our texts.

 (9) Sequence of actions: in a religious context: hreowsung – dædbot; 
gyming – recenddom;

 (10) Cause and effect, and effect and cause: reaflac – gytsung (robbing as a 
consequence of avarice);

 (11) Gradation (i.e. the second word of the binomial expresses a higher 
degree): arfæstnys – halignes (A), æfestnes - halignes ‘piety – holiness’ (B; cf. B 
æfæst –haliglice libbend) (holiness as a higher degree of goodness; the pair also 
belongs to the generally positive pairs).

 (12) Others: Some pairs are difficult to assign to one of the above groups. 
Some can be regarded as co-hyponyms in a semantic field, e.g. religion (including 
prayers), human relationship, body parts, eating and drinking. 

 (a) religion (including prayers) of course plays a very important role in 
the ThCap, and accordingly in the ThCapA & B: creda – pater noster (also in the 
order pater noster – credo); ræding – gebed;  gebed – ælmesse; geteld – weofod; 
bodung – godra worca bigenc (B); lufu Godes 7 manna (A); mæssan symbel – 
æfensang (B, 2x), seo mæsse 7 se æfensang (A); sunnandagas – oðre mæssedagas 
(A, 2x), sunnandagas –freolsdagas (B); teoþung – ælmesse (B); wines druncennes 
– synlustas ‘drunkenness from wine - lust for sin’ probably ‘lust for sex ’(A; 
translating luxuria); cf. druncennes – wist, and druncennes – oferfyll B; bisen – lar 
‘example’ – ‘teaching. 

 (b) human relations: modor –swuster ‘mother – sister’; nefa – mæg 
‘nephew – kinsman’ (also: more specific – more general); I have put fæder – modor 
‘father – mother’ among the antonyms, but it could also be put here.

 (c) body parts: hand – eage ‘hand – eye’; heorte – hand (B) ‘heart – hand’.

 (d) eating and drinking (food): etan – drincan; cf. mete – drync, mete – 
drenc (A, 3x; B); æt – drinc (trinomial); æt – wæt ‘food – drink’ (B); cyse – ægru 
‘cheese – eggs’; meoluc – ægru ‘milk – eggs’ (B, 2x), meoloc – cyse (A).

 (e) others: hæs – gewitnis ‘command - knowledge, testimony’; lif – rice ‘life 
– kingdom’; stede – æmta (A); rum – æmta (B); seoc – cild (B). The binomial seoc – 
cild ‘sick person – child’ also nicely illustrates the postulate that the elements of a 
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binomial should have a semantic relation (see section 2 above): the semantic (and 
also real) connection between  sick people and children in the context of the ThCap 
is that both need not fast during Lent when other people are expected to fast.

6.4. Semantics of multinomials

Multinomials apparently do not have so many different semantic relations 
as binomials, but as with binomials, there are multinomials that express generally 
positive concepts (things that should be done), and multinomials that express 
generally negative concepts (things that should be avoided); moreover there are 
multinomials that express relatively neutral concepts and (rarely) multinomials 
that express a mixture of positive and negative concepts. It is also striking that in 
several multinomials, especially in trinomials, the last element is a generalising 
statement; the aim of a generalising statement at the end is apparently to make 
the multinomial as comprehensive as possible and to include all possible cases, 
so that the first two elements are just examples of what should be done or of 
what should be avoided. Sometimes the generalizing statement has been taken 
over from the Latin source, but sometimes it has been added by the translator 
of ThCapA – the translator of ThCapB almost never adds anything to his Latin 
source (i.e. the ThCap). The ThCapB has just two generalizing statement, one 
taken over from the Latin source: andlifen – scrud – nidbehefu menniscum bricum 
(uictum – uestitum –necessaria usibus humanis); the ThCapA has six generalizing 
statements at the end, e.g. calic – disc – ænig þara fata .... (taken over from the 
Latin ThCap calix – patena – quelibet uasa sacra ...); corn – hig – woroldlicu þing 
(expanded from ThCap messes – fenum); see also the following sections.

 (1) generally positive things or concepts:  (a) nouns: mid ealre clænnysse 
7 geornfulnesse 7 mid Godes ege A V/6-8; mid his freondum 7 his nyhstum 7 mid 
ælþeodgum A XXIIII/25 (could also be regarded as a negative climax, from the 
people closest to the Christian to the people less close to him); ge þa oflætan ge 
þæt win ge þæt wæter A V/4-5 (also A V/10); ge on þære æ ge on witegna bocum 
ge on Cristes agenum bocum A XXVI.4-5 ~ on æ 7 on witigum 7 on Cristes bec 
B XXVI/3-4; mid gebedum, 7 mid wæccum, 7 mid ælmessum A XLIII/8 ~ gebed 
7 wæccan oþþe ælmesdæda B XLIII/7-8;  halige bec 7 huselfata 7 mæssereaf 7 
cyrcean gegyrela on gehwilcum þingum, ge on hrægelum ge on fatum A4-6; verbs: 
7 he drenceð 7 he gescrideð, 7 he neosað. 7 he onfehð  A XXXII/55 ~ he fedeþ 7 
drencþ 7scrydeþ 7 geneosaþ 7 onfehþ B XXXII/41-42 ; the works of charity, as listed 
and interpreted in ThCap XXXII, and translated in A and B, go back to Matthew 
25.35-36); (b) with generalising statement at the end taken over from the Latin 
source: aðer oððe calic oððe disc oððe ænig þara fata þe to godcundum bigonge 
gehalgod bið A XVIII/2-3; (c) with generalizing statement added by the translator 
of ThCapA: mid gebedum ge mid ælmessum ge mid gehwylcum godum weorcum A 
XLIV/8-9.

 (2) Generally negative things or concepts or actions: (a) generalizing 
statement at the end taken over from the Latin source: manslyht oððe æwbrice 
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oððe elles hwilc þara heafodlicra leahtra A XXVI/8-9 ~ swylce be æwbrice 7 be 
forligere 7 be manslihte 7 be oðrum heafodleahtrum B XXVI/8-9; ge geflytu ge 
plegan ge unnytta word ge gehwylce unnyttnesse A X/3-4; mid leasungum, 7 myd 
unnyttum gespræcum, 7 mid ungemethleahtrum, 7 mid gehwylcum unþeawum 
A X/14-15; for gytsunge goldes 7 seolfres, oððe deorwyrða hrægla oððe ænigra 
woruldþinga A XXVII/13-14 ~ for gytsunge goldes 7 seolfres, oþþe reafa oþþe 
æniges þinges... B XXVII/12; gyf he on wrænnesse 7 ofermedlan 7 on æfeste, 7 on 
oðrum manigfealdum unþeawum ... A XXXII/12-13 ~ gif he gallice 7 ofermodlice 7 
andiendlice 7 strudgendlice ... 7 gif he leahterfullice 7 unendebyrdelice lyfað B XXXII/ 
8-9;  (b) generalizing statement added by the translator:  ge corn ge hig ge hwylce 
woroldlicu þing A VIII/1-2; nænig facn ne nænig geflytu ne nænig  ungeþwærnes A 
XXIIII/20; wines 7 ælces wætan dru[n]cennes 7 galnes B; generalizing statement at 
the end of the first element, added by B – one of the  rare cases where B has added 
something.

 (3) Neutral concepts or things or actions: (a) nouns: ge æt ge drinc, ge 
samodwunung on husum A XXVI 14-XX; oððe on worde oððe on weorce oððe 
on geþohte ‘either with word or with deed or in thought’ A XXXI/2-3 ~ oþþe on 
weorce oþþe on geþance B XXXI/2 - B imitates the Latin binomial, whereas A has 
expanded 7 fixum 7 wine forhabban B XL/3-4 (A has omitted the butter); (b) with 
generalising statement at the end taken over from the Latin source: andlifene 7 
scrud 7 nidbehefu menniscum bricum ‘food and clothing and what is necessary 
for the needs of men’ B XXXV/12-13; æne oððe tuwa oððe oftor A XXX/1-2 ~ æne 
oþþe tuwa, but hwa oftor mæge B XXX/2; (c) with generalising statement at the 
end taken over from the source: swa ridan swa rowan swa swilce færelde faran A 
XXIIII/5-6 (but A has expanded the Latin binomial into an OE trinomial).

 (4) Generalizing statement at the end: As mentioned above, multinomials 
(trinomials and quadrinomials) sometimes have a generalizing statement at the 
end. The A translator has 13 multinomials with a generalizing statement at the 
end: he has translated the generalizing statemen from his source in eight cases, 
but newly added it in in five cases. The B-translator almost always follows his 
source very closely; he has added just one generalizing statement (see (2) above).

 (5) Mixture of negative and positive concepts: verbs: ægðer ge þreagende 
ge halsigende ge biddende A XXVIII/16-17 ~ oþþe þreagende oððe halsiende oþþe 
cidende B XXVIII/10.

6.5. Semantic fields

 Another way of looking at binomials and multinomial is to analyse the 
semantic fields to which they belong. Since the ThCap is a text of Christian 
instruction (more specifically, a kind of handbook for parish priests), many of 
the binomials belong to the word-field of religion (in a wide sense), including 
ecclesiastical offices as well as things that should be done (e.g. fasting during 
certain periods and giving alms) and things that should be avoided (e.g. committing 
sins). But here I shall not attempt a subdivision into semantic fields (or subfields) 
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of all binomials belonging to the field of religion; I shall just mention the rules 
for eating and for fasting, which are also important in the context of the Christian 
instructions, and the binomials involving sins.44 

(1) Apparently there were four competing binomials in Old English for the general 
concept of ‘food and drink’ (or ‘eating and drinking’), namely æt – wæt, æt – drinc 
(A), mete –drinc, and mete – drenc;45 the most frequently used of those in Old 
English in general was apparently æt – wæt, perhaps  because it entails a rhyme 
(see further section 8. below). 

(2) Capital sins: Theodulf gives a list of the eight principal sins (capitalia uitia; also 
called capital sins, criminal sins, deadly sins) in ThCap XXXI; I list them here 
together with their translation in A and B:46

ThCap                              ThCapA                 ThCapB

1. gastrimargia               gyfernes metes                gyfernis

(uentris ingluuies)                                                      (wambe frecnes)

2. fornicatio                unrihthæmed                  forliger

3. accidia (tristitia)      worulde unrotnes            asolcenness, unrotnes

4. auaritia                     gytsung(e) feos               gytsung

5. uana gloria               ydel gylp                           idel wuldor

6. inuidia                      æfest                                  anda

7. ira                             yrre                                    yrre

8. superbia                    ofermedla                         ofermodnes

 There is exact agreement in the terminology of A and B only in the 
rendering of ira by yrre, and partial agreement in four cases: in three cases A adds 
a qualifying genitive: gyfernis (B) – gyfernes metes (A); unrotnes (B) – worulde 
unrotnes (A); gytsung (B) – gytsunge feos (A), and in one case the qualifying 
adjective is the same, but the noun is different: ydel gylp (A), idel wuldor (B). In 
three cases the wording is entirely different: unrihthæmed (A) - forliger (B) for 
fornicatio; æfest (A) – anda (B) for inuidia, and ofermedla (A) – ofermodnes (B) for 
superbia. 

 Several of the sins (or branches of sins) occur also in binomials (inuidia, 
ira, gastrimargia, auaritia) : æfest – anda (A; for zelus –inuidia), which shows that 
the A-translator also knew the word used by the B-translator. Facn – geflytu - 

44 How difficult a semantic classification is is shown by the ThOE, which has only a brief list of sins 
16.02.01.13ff. in its section on Religion (16.), but a much longer list of sins (12.08.06.01) in its section 
on Social interaction (12.)
45 If drinc and drenc are taken to be two different words, as the dictionaries of Old English often do. 
46 On the eight (or seven) deadly sins in OE see Bloomfield (1952); The lists vary in their scope, 
wording and sequence. fornicatio falls also under the heading of luxuria, which Theodulf does not 
mention here, but in XL/11, translated as synlustas by A, and as galnes by B.
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ungeϸwærnes (A); the latter two are probably branches of ira. Reaflac is perhaps a 
branch of auaritia: reaflac – gytsung (A; for rapina – cupiditas). Too much eating 
and drinking are mentioned several times, they are branches of gastrimargia 
(also called gula) ‘gluttony’: oferæt – druncennes (A), druncennys – wist (A); 
druncennys – oferfyll (B). The connection of drunkenness and sexual desire (also 
called luxuria) is stressed in wines druncennes – synlustas (A) and in wines 7 
ælces wætan druncennys 7 galnes (B; both A and B translating uini ebrietas – 
luxuria). Several sins are combined in the multinomial adulterium – fornicatio 
– homicidium – cetera criminalia uitia (with a generalizing statement at the 
end), translated as manslyht – æwbrice – elles hwilc þara heafodlicra leahtra by 
ThCapA, and as æwbrice –forliger – mansliht – oðre heafodleahtras by ThCapB. 
Adultery is a part of fornication, but homicidium ‘homicide, murder’ does not 
really fit into the list of the eight (or seven) capital sins; it seems to come from the 
Ten Commandments, as apparently does leasunge ‘lying’ in leasunge – unnytte 
gespræcu – ungemethleahtra (A, for mendacia – uaniloquia – risus – huiuscemodi 
nugae). A combination of several capital sins is also mentioned in the multinomial 
luxuriose  - superbe – inuide  ..., translated as wrænnes – ofermedla – æfest .... by A, 
and as gallice- ofermodlice – andiendlice- strudgendlice ... by B.

6.6. Factual and stylistic binomials

 Another possibility of classifying binomials would be into factual and 
stylistic ones. Factual binomials reflect divisions that exist in the real world, e.g. 
æfen – morgen ‘evening – morning’, gebed – ælmesse ‘prayer – alms’, fæder – moder 
‘father – mother’, etan –drincan ‘eat – drink’,  whereas stylistic binomials basically 
vary the same concept, e.g. behogian – begyman ‘to take care of’, geflytu – gecid 
‘strife, altercation’. Binomials of the first group occur mainly among the antonyms 
and complementary binomials, binomials of the second group occur mainly 
among the synonyms – but I shall not pursue this aspect further here.

7. Sequence of the elements 

 There has been a lot of research and debate about the sequence of the 
elements in binomials (see, e.g., Mollin 2014). Three factors seem to be particularly 
important, namely the length of the elements, the importance of the elements, 
and in translated texts the relation to the source. Sometimes these factors re-
inforce each other, but sometimes they are at odds. Since the translator of the 
ThCapB almost always follows his Latin source very closely and only very rarely 
deviates from it, the binomials and multinomials of the ThCapB almost always 
imitate the order of the binomials in the Latin source. The translator of the 
ThCapA renders his source more freely, i.e. sometimes he imitates his source, but 
sometimes he introduces new binomials. Therefore the following remarks pertain 
mainly to the ThCapA.

(1) Length of the elements: It has often been said that the shorter element 
precedes the longer element, but as far as binomials are concerned this is 
a tendency rather than a rule. In Old English an additional complication 
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is that words sometimes have a different number of syllables in the 
nominative singular and in inflected forms, e.g. hus (nom. sing., one 
syllable), but husum (dat. plur., two syllables); see further some of the 
examples below. Thus in some cases the shorter element precedes the 
longer element in A, as we would expect, e.g. creda – pater noster (2 
syllables – 4 syllables; two Latin loanwords); heortan – lichoman (2-3); 
gyming – recenddom (2-3), but there are also instances in A where the 
longer element precedes the shorter element, e.g. to fryðinge and to lare 
(3-2), or on druncennysse 7 on wiste (4-2), and there are instances where 
both elements are of equal length, e.g. ge on æfenne ge on morgenne (3-3) 
or meder 7 swuster (2-2).

(2) Importance of the elements: The more important element usually 
precedes the less important element, but there are not many clear 
examples in ThCapA and B: Sunday precedes other days (cf. above section 
6.3. (12a)); the words for ‘food’and ‘eating’ apparently always precede the 
words for ‘drink’ and ‘drinking’ (cf. above section 6.3 (12d)). What is more 
important can change in time and also be different in different cultures.47 
Thus formerly men were regarded as more important than women, which 
is reflected in mynstermen – widwan ‘monks – widows’ (A), but OE wif – 
wæpned ‘woman – man’ (A; XX/1-2) reflects the more modern sequence 
(and also conforms to the tendency that the longer element follows the 
shorter element).

(3) Relation to source: As mentioned several times, B almost always imitates 
the order of the binomials and multinomials in its Latin source. A  is 
somewhat freer; the A-translator sometimes imitates his Latin source, 
but sometimes he creates new binomials, and occasionally he simplifies 
a binomial that is in his Latin source; for examples see section 9 below.

8. Formulaic and flexible binomials

Binomials can be created on the spur of the moment, but they can also 
be formulaic, i.e. they can be used repeatedly and in various texts and periods. 
Formulaicity does not mean, however, that the form is always absolutely identical 
- some of the most frequent binomials actually occur in various forms: dæg and 
niht ‘day and night’, for example, occurs in Old English very frequently in the 
adverbially used genitive dæges and nihtes; hand and fot ‘hand and foot’ occurs in 
Old English in the nom. sing., but also in the dat. plur. handum and fotum, etc. 
Some scholars apparently regard such forms as different binomials, but I regard 
them as variants of the same binomial.48 

According to Berger (1993), the following eighteen binomials from ThCapA 
and ThCapB were formulaic in Old English. In brackets I give the number of 
47 Food was apparently regarded as more important or more basic than drink, but we are told that 
people can survive for a fairly long time without food if they get enough to drink.
48 See also footnote 25.
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examples quoted by Berger. Because Berger has not taken ThCapA or ThCapB into 
account, the examples from ThCapA and ThCapB can be regarded as additional 
evidence that these binomials were formulaic. But the frequency of the formulaic 
binomials varies a lot; some of them were obviously used very frequently, whereas 
others occur only rarely. And there may well be formulaic binomials among the 
binomials in ThCapA and ThCap B which have not been registered by Berger.

The list also shows that for some concepts several binomials were used, 
especially for the concepts of ‘food and drink’ (or ‘eating and drinking’), namely 
æt – wæt, æt – drinc, mete – drinc and mete – drenc; the binomial: æt – wæt (with 13 
occurrences listed by Berger) was much more frequent (perhaps because it entails 
a rhyme) than the binomial æt – drinc (just one occurrence listed by Berger), and 
the binomials mete – drinc, mete – drenc, which occupy a middle position as far 
as frequency of occurrence is concerned (seven occurrences listed by Berger).49

1) æt – wæt ‚food – drink’ (Berger, 1993, p. 56: 13x)

2) æt – drinc ‚food – drink’ (Berger, 1993, p. 56; 1x)

3) bycgan – sellan ‚buy – sell’ (Berger, 1993, p. 63: 2x)

4) dæg - niht ‚day – night’(Berger, 1993, pp. 67-68: very frequent)

5) don – sprecan ‚do – speak’ (Berger, 1993, p. 70: 1x)

6) etan – drincan ‚eat – drink’ (Berger, 1993, p. 74: 16x)

7) fæder – modor ‘father – mother’ (Berger, 1993, 74-76: very frequent)

8) fæsten – ælmesse ‘fasting – almsgiving’ (Berger, 1993, 76: 1x)

9) gewealdes – ungewealdes ‘voluntarily, on purpose – unvoluntarily’ 
(Berger, 1993, 146; 1x)

10) gold – seolfor ‘gold – silver’ (Berger, 1993, 88-89: very frequent) 

11) hand – fot (Berger, 1993, 93: 18x)

12) libbend – forðfaren (cf. Berger, 1993, 111, under lybbend – forðfaren: 2x)

13) mete – drinc; mete – drenc (Berger, 1993, 117: 7x)

14) singan – cweðan (Berger, 1993, 133; 1x)

15) sunu – dohtor (Berger, 1993, 137: 19x)

16) wif – wæpned (Berger, 1993, 151: 2x)

17) willan – magan (Berger, 1993, 152: 2x)

18) word- weorc (Berger, 1993, 155-156: very frequent)

49 Berger 1993 has, of course, to be used with caution: because she does not take all OE texts into 
account, a survey of binomials in all OE texts may change the picture somewhat. But the binomials 
that are very frequent in Berger’s material are likely to remain very frequent if the entire OE material 
is taken into account.
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 Several of these binomials are still formulaic in Modern English. The 
following three are mentioned in Tyrkkö’s list of the most frequent (top twenty) 
binomials in his corpus of English novels from the 19th and 20th centuries (Tyrkkö 
2017, pp. 304-305):50 father – mother; day – night; gold – silver; moreover some 
ModE binomials refer to the same concept as the corresponding OE binomials, 
although one or both of the OE words have apparently been replaced in ModE; 
this is true of man – woman (cf. wif – wæpned), word – deed (cf. word – weorc).51 
Tyrrkö lists only substantival binomials; it would be interesting to have also 
statistics concerning verbal and adjectival binomials.

The flexibility of binomials is shown by the fact that some words are used 
in different binomials. To give some examples of words that occur in various 
binomials in ThCapA and B: 

(1) æmta: stede – æmta (A); rum - æmta (B), both translating locus – tempus; 

(2) æt ‘food’: æt – drinc; æt – wæt; 

(3) drinc (drenc):  æt – drinc; mete – drinc; mete – drenc; 

(4) gebed ‘prayer’: ræding – gebed; gebed – ælmesse; 

(5) geflyt ‘strife’: geflytu – gecid; gecid – geflytu; unsom – geflyt; geflitu – saca; 

(6) geomrung ‘groaning, moaning’ and tear ‘tear’: tear – geomorung (A); 
geomrung – tearas (B); geomrung – heortan forbrytednes (B); geomrung – 
heortan onbryrdnes (A). 

(7) lar ‘lore, teaching’: bisen 7 lar; fryðing 7 lar; lar 7 bodung (A); 

(8) sunnandagas ‘Sundays’: sunnandagas – oðre mæssedagas (A); 
sunnandagas – freolsdagas (B). 

 Æt and sunnandagas apparently always occurs as the first word in a 
binomial, whereas drinc (drenc) and æmta apparently always occur as second 
elements of a binomial, and the position of gebed, geomrung, lar and geflyt varies, 
i.e. they occur as first and as second elements in binomials; creda – pater noster 
also occur in the sequence pater noster – creda (A); cf. also section 7. above.

9. Relation to source

 As far as the relation to their source is concerned, which in our case is the 
relation of the OE binomials in the ThCapA and ThCapB to their Latin source, the 
ThCap, there are four basic possibilities, namely:

50 Tyrkkö’s (2017, pp. 304-305) tables also show that some of the most frequent binomials occur in 
a number of variant forms, e.g. man and woman, men and women, man or woman, men or women; 
day and night, days and nights, day or night. Tyrkkö apparently regards these as different binomials, 
whereas I regard them as variants of the same binomials (man – woman; day – night).
51 According to the thinking of the (medieval) church, there were three kinds of perfection; first 
came the virgins (probably including the monks and nuns), second came the widows, and third 
came the married people.
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(1) a binomial in the Latin source has been translated in the OE version; 

(2) a binomial in the Latin source has been simplified to one word (or has 
been omitted) in the OE version;

(3) one word in the Latin source has been expanded to a binomial in the OE 
version;

(4) a binomial has been added in the OE version without any correspondence 
in the Latin text.

To put it differently, a binomial in the OE text could have arisen in three 
ways: it can go back to a binomial in the Latin text, or to a single word in the Latin 
text, or it can have been added without a correspondence in the Latin text.

As has been mentioned, the ThCapB is a very literal translation; i.e. in 
almost all cases the possibility mentioned under (1) above applies for the ThCapB: 
the translator has usually rendered the Latin binominals into Old English, but he 
has almost never added a new binomial or simplified a Latin binomial in his OE 
translation. 

The ThCapA is a considerably freer translation, but the A-translator has 
also often (in 54 instances) rendered a Latin binomial with an OE binomial, 
i.e. used the possibility mentioned under (1) above. Among these 54 instances 
of literal translation in A I have also counted cases where the A-translator has 
transposed the elements. But in 19 instances the A-translator has simplified 
or entirely omitted a Latin binomial in his OE version, i.e. used the possibility 
mentioned under (2) above; also in 19 instances the A-translator has expanded 
a single word into an OE binomial, i.e. he has used the possibility mentioned 
under (3) above, and in 13 instances he has added a binomial in his OE translation 
without any correspondence (or at least without a clear correspondence) in the 
Latin text, i.e. used the possibility mentioned under (4) above. As far as binomials 
are concerned, the A-translator thus follows his Latin source in 54 instances, 
whereas he deviates from in 51 instances. In a few cases he uses fairly complex 
combinations of simplification and expansion (see below).

That the ThCapA and the ThCapB are independent translations can also 
be seen from the fact that they use mostly different OE binomials even when they 
translate the same Latin binomial; there are few cases where they have identical 
or very similar binomials. The differences in translation probably also show that 
for a number of Christian concepts there was no fixed terminology in Old English; 
rather there were competing translation equivalents. The only case of A and B 
using the same binomial is apparently syferlice 7 clænlice (A, B XL/2 for L sobrie 
et caste). Similar binomials in A and B are: mid ealre arfæstnysse 7 halignesse 
A XXXVII/8 - mid eallre æfestnesse 7 halignesse B XXXVII/7; mid geomrunge 7 
heortan forbrytednesse B XXIX/15f. - mid geomrunge 7 heortan onbryrdnesse A 
XXX/8-9; on the translations of the capital sins in A and B see section 6.5. above. 
The multinomials drencan – gescridan – neosan – onfon (A; a quadrinomial) and 
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fedan – drencan –scrydan- geneosan- onfon (B; a quintuplet), are also very similar;  
they go back to the same biblical source which lists the works of charity (Matthew 
25.35-36; pascere – potare – uestire – uisitare – suscipere).

In the following I give just a few examples for each of the categories 
mentioned above:

(1) More or less literal translation, i.e. rendering of a Latin binomial with an OE 
binomial. This is the usual procedure in B, but it also occurs frequently in A, e.g.: 
(a) without transposition of elements: tentoria et altaria: geteld – weofod A XI/7-
8 (but the Latin plurals have been translated as singulars); religio et sanctitas 
– arfæstnys 7 halignes A XXXVII/8, æfestnes – halignes B XXXVII/7; (b) with 
transposition of elements in A: uerbis et exemplis – mid urum bisenum 7 larum A 
I/5-6; hora a matutina uel uespertina – ge on æfenne ge on morgenne A XXIII/5; (c) 
free or partly free translation in A, but still a binomial, e.g.: preter ualde religiosis et 
sancte uiuentibus – mynstermen -widwan A XLIV/17, ðam swiþe æfæstum 7 haliglice 
libbendum B XLIV/14-15 (the A-translator gives a kind of interpretation and 
explains who the ‘very religious and living in a holy way’ are, namely the monks 
and widows;52 B has, as usual, a very literal rendering); lac et oua – cyse ne ægru A 
XL/15, meoluc 7 ægru B XL/15 (A has substituted ‘cheese’ for ‘milk’). 

(2) Simplification, i.e. reduction of a Latin binomial to a single OE word, or entire 
omission of the Latin binomial (both only in A), e.g.: gemitus et contritio cordis 
– omitted in A (geomrung 7 heortan forbrytednes B XXIX/15f.); cimiteria siue 
polliandria – lictun A IX/5;� per manuum operationem et corporis macerationem 
ThCap III/8-9 – þurh þæt handweorc A III/12 (the A-translator has translated 
manuum operatio, but has omitted corporis maceratio); sacramenta corporis et 
sanguinis Christi – husl A XLI/1 (B: Cristes lichaman 7 his blodes haligdomas).

(3) Expansion of one Latin word into an OE binomial (only in A), e.g. regendarum 
animarum cura – se gyming Godes folces 7 se recenddom heora sawle A I/2-3; 
de instrumentis bonorum operum – to fryðinge 7 to lare godra worca A XXI/6-7; 
particularly frequently the A-translator seems to have expanded Latin verbs into 
OE verbal binomials, e.g. fedant – fylað 7 besmytað A X/16.

(4) Addition of a binomial without any obvious correspondence in the Latin text 
(only in A), e.g.: be bisceopes hæse 7 gewitnesse A XVI/8; healdan 7 gelæstan A 
XXI(76). 

 Occasionally the A-translator has introduced complex changes, e.g. when 
translating the Latin per predicationem suam ... et bonorum operum exercitium 
as þurh lare 7 þurh bodunge Godes beboda (A XXXVI/43-44), he has expanded 
the simple word predicatio into a binomial (lar 7 bodung), but he has omitted 
bonorum operum exercitium (B as usual translates quite literally: þurh eowre 
bodunge 7 godra worca begenc B XXXVI/37-38). 

The multinomials (trinomials etc.) present a similar picture: B has usually 
translated those that are in the Latin source, whereas A has also translated some 

52 Here the etymology of the Latin binomial is interesting: both cimiterium (for coemeterium)  and 
polliandrium (for polyandrion) are loan-words from Greek, and both were rare in Classical Latin (cf. 
Lewis and Short)
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from the Latin source, but added some that are not in the Latin source, or expanded 
or reduced some in comparison with the Latin source, e.g. the A-translator has 
reduced a Latin quadrinomial to an OE trinomial.

10. Conclusions

The Theodulfi Capitula (ThCap) was written around 800 by bishop 
Theodulf of Orléans in Latin as a work of religious instruction, more precisely 
as a handbook for parish priests. It became fairly wide-spread, and there exist 
even two Old English translations, here called ThCapA (preserved in MS. CCCC 
201) and ThCapB (preserved in MS. Oxford, Bodleian Library, Bodley 865). 
When and where those OE translations were made, is difficult to say (perhaps 
around 1000 in the South rather than in the Midlands, and not in the North). 
A is a relatively free translation, whereas B is a very literal translation. Both the 
Latin original and the OE versions contain a number of binomials (word pairs). 
B always imitates the Latin binomials, whereas A sometimes imitates the Latin 
binomials, but sometimes omits them or simplifies a Latin binomial into one 
OE word; conversely the A-translator sometimes expands one Latin word into 
a binomial or introduces a binomial which has no correspondence in the Latin 
source. As far as I am aware the binomials in the ThCap, ThCapA and ThCapB 
have never been studied in any detail. Apparently they often serve as a rhetorical 
embellishment. 

The most frequent group are binomials consisting of nouns; binomials 
consisting of verbs, adjectives, adverbs are considerably rarer. In most cases, the 
elements of binomials are connected with ‘and’, but – much more rarely – other 
connecting conjunctions also occur. Many binomials consist of native words, but 
especially binomials referring to ecclesiastical concepts often contain loan-words, 
loan-formations and words with loan-meanings – it is, however, not always easy 
to be certain whether a word is a loan-formation or has a loan-meaning. Some 
binomials alliterate (about a tenth of the binomials in A); rhyme is very rare, and 
the only clear example is æt – wæt. 

As far as the semantic relation between the elements is concerned, some 
binomials (more precisely the two words making up a binomial) show synonymy, 
and some show antonymy. The largest group (with many subgroups), however, 
are the binomials that show complementarity.Those express, e.g., generally 
positive or generally negative concepts, a whole-part or a part-whole relation, 
a sequence of actions, etc. Apart from binomials there are also multinomials, 
shading off into lists. Semantically multinomials also often express generally 
positive or generally negative concepts; several also have a generalizing statement 
at the end. Several binomials (and multinomials) have to do with eating and 
drinking (because among other things the ThCap also regulate periods of eating 
and periods of fasting, and gluttony and drunkenness were regarded as capital 
sins), and with sins that a Christian should not commit. 
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The sequence of the elements is often determined by the source (in B 
exclusively so); sometimes the longer element precedes the shorter element, and 
sometimes the more important element precedes the less important element. A 
number of binomials were apparently formulaic, and some are still formulaic, e.g. 
‘day – night’, father – mother’, ‘gold – silver’, but binomials could also be used 
flexibly, which can be seen from the fact that some words occur in a variety of 
binomials.  
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I. Теоретични постановки

С термина предикативация в езикознанието се назовава 
трансформацията на словни единици, принадлежащи към различни 
части на речта (съществителни, прилагателни, адективни причастия), 
в наименования от т.нар. категория на състоянието, наричани още 
предикативи – клас неизменяеми думи, означаващи непроцесуален признак 
и встъпващи в качеството на главен член (сказуемо) на едносъставно 
безлично изречение2. 

1 Tatyana Ilieva is a Doctor of Philology, research associate 1st degree at the Cyrillo-Methodian 
Research Centre of Bullgarian Academy of Sciences. She is a co-author of a scholarly academic 
edition of a Bulgarian mediaeval written record from 14th century and the author of more than a 
hundred studies and articles in the field of historical lexicology and lexicography. Email: ilieva_
tatyana@abv.bg 
2 Употребяваният в граматическата литература термин „категория на състоянието“ не е 
съвсем издържан предвид факта, че по своето буквално значение отговаря само на част от 
включените в този клас думи, а именно тези за означаване на недействено положение – фи-
зическо или субективно-психическо. Но значенията могат да бъдат и други – за модалност, 
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Учените не са единни в мненията си към кой граматически клас 
се отнасят предикативите. Едни езиковеди отричат тяхната категориална 
обособеност. Аргументът им е, че морфологичните признаци на т.нар. 
предикативи съвпадат с тези на другите наречия, а също и че повечето 
от тях се употребяват като същински наречия, без да са се разпаднали на 
отделни думи омоними (Кuznetsov, 1953, p. 187). Но ако и да не ги признават 
за самостоятелен граматически клас, застъпниците на тази позиция под 
различна форма и в различна категоризация посочват по-специфичното 
място на тези думи в системата на наречието, определяйки ги с различни 
признакови характеристики: предикативни наречия, функционални 
предикативи, адвербиални безлично-предикативни имена. 

В българската наука това мнение защитава Р. Русинов. Той 
поддържа схващането, че тези думи са наречия, като ги причислява към 
предикативните наречия, но същевременно отбелязва, че докато глаголите 
изразяват състоянието в процес, предикативните наречия го изразяват в 
статика, като констатация (Rusinov, 1963, pp. 19 – 24). По-самостоятелното 
им място забелязва и К. Попов, който ги нарича безлично-предикативни 
думи, характеризирайки позицията им в безличното изречение (Popov, 
1962, pp. 77 – 79). В историческото ни езикознание тази теза подкрепя Р. 
Златанова (Duridanov ed., 1993, p. 424).

Други учени като В. Виноградов (Vinogradov, 2001, pp. 320 – 321)3, 
А. Исаченко (Isachenko, 1955)4, А. А. Реформатски (Reformatski, 1960)5, Л. 
В. Шчерба (Shcherba, 1974, p. 91), Н. С. Поспелов (Pospelov, 1955, p. 84), а в 
българската езиковедска школа Бл. Блажев (Blazhev, 1955, pp. 44 – 52), Галина 
Тагамлицка (Таgamlitskaya, 1972, pp. 288 – 289) и Ст. Георгиев (Georgiev, 1976, 
pp. 175 – 190) са привърженици на тезата за самостоятелната категориална 
същност на предикативите. Според тях процесът на формирането на 

оценъчност, качественост и пр. Специфичното, което обединява различните лексикални 
единици от разглеждания клас, е това, че те не се отнасят към конкретен субект, мислят се 
вън от субекта и следователно са обобщени семантично, синтактично и морфологично като 
безлични, което определя тяхната самостоятелност на сказуемо или отделно изречение. 
Ето защо основаният на синтактичната им употреба термин предикативи е по-подходящ за 
означаването на тази категория думи.
3 В. Виноградов пише: „Под категорию состояния подводятся несклоняемо-именные и на-
речные слова, которые имеют формы времени и употребляются только в функции сказуе-
мого“ (Vinogradov, 2001, p. 320). Ученият ясно диференцира предикативите от останалите 
части на речта, включително и от наречието, въз основа на морфо-граматическите им ха-
рактеристики – думите от категорията на състоянието се отличават от имената, казва той, 
по отсъствието на склонитбени форми и по наличието на форми за време, а от наречието 
– по формите за време (Vinogradov, 2001, p. 321).
4 А. Исаченко признава предикативите за отделна лексико-граматическа категория, отли-
чаваща се от съществителните по това, че встъпва изключително във функцията на сказу-
емо, а от наречията по това, че не квалифицират действия и не означават обстоятелства 
(Isachenko, 1955, p. 64).
5 Като аргумент за обособяването на предикативите като отделна част на речта А. А. Рефор-
матски изтъква критерия съчетаемост (Reformatski, 1960, p. 264). 
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предикативите, или т.нар. предикативация следва да се дефинира като 
функционална транспозиция, състояща се в промяната на синтактичната 
употреба на наречия с адективен или субстантивен характер, както и на 
неадвербиализирани съществителни имена, в резултат на което настъпва 
изменение в парадигматиката и синтагматиката на думите. Докато изходното 
наречие се отнася към глагол или име, заемайки подчинена позиция 
спрямо тях, то съвсем други са синтагматичните връзки на предикативите, 
които не се отнасят към глаголите или имената, а образуват лексикално и 
синтактично ядро на безлично сказуемо със или без спомагателен глагол 
(Georgiev, 1976, p. 177). Като едно от основните различия между наречието и 
предикатива поддръжниците на това становище посочват отношението към 
категорията лице – ако предикативът със своята безличност се причислява 
към думите на лицето, наречието изобщо не включва отношение към 
лице (Georgiev, 1976, p. 181). Трудността да се разграничат наречията от 
предикативите се корени в съществуващата между тези два класа думи 
силно изразена и често срещана омонимия, резултат от образуването и 
на едните, и на другите по пътя на семантичната деривация предимно 
от прилагателни имена, и по-специално от формата им за ср.р. Повечето 
от предикативите се употребяват и като определителни наречия, чрез 
които се квалифицират действия и се означават обстоятелства. Тесните 
деривационни връзки с прилагателните поставят разглежданите две части 
върху единна семантична база и въз основа на общността на значението за 
качество (Georgiev, 1976, p. 177). 

Предмет на научно наблюдение в тази статия са предикативите 
в историята на българския език по данни на средновековните писмени 
паметници. Новото в предлаганото изследване е лексиколожкият ракурс, 
който го отличава от предходните проучвания върху тази категория думи 
в палеославистиката, където темата се разглежда изключително от гледна 
точка на изреченския синтаксис (Rothe, 1960; Jelitte, 1961; Zlatanova, 1972; 
Zlatanova, 1976, pp. 111 – 123; 1983; Georgieva, 1969, p. 81; Hodova, 1980, pp. 234 
– 254). Тук предикативите ще бъдат анализирани от гледната точка на 
лексиколога: ще се коментират техният словообразувателен механизъм, 
семантиката им, проблемът за тяхното речниково отразяване. 

Изследването е структурирано на класификационен принцип, 
систематизирайки емпиричния материал по семантичен признак на 
предикативите и на базата на лексико-граматичната принадлежност 
на мотивиращите ги думи. Разгледаните в публикацията лексикални 
единици са подредени за удобство в азбучен ред. За всеки предикатив 
се посочва изходната дума с нейното значение6, семантиката му и илю-
стративен пример за контекстуална употреба от привлечените в из-

6 Целта на тази информация е разкриване на евентуалните смислови изменения, настъпва-
щи в процеса на предикативация.
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следването лексикографски справочници, като се указва източникът на 
ексцерпция7. Привеждат се и гръцките съответствия на разглежданите 
лексикални единици в преводните текстове. Дават се сведения за 
речниковото отразяване на думата в палеославистичната лексикографска 
традиция. В края въз основа на емпиричните данни на базата на 
сравнение и обобщение на езиковите факти се прави интерпретация на 
лингвистичния материал. 

II. Емпиричен материал

	 Авѣ/	ꙗвѣ нар. Явно, открито: И	оць	твои	видѧи	въ	таинѣ,	въздасть	тебѣ	
авѣ	Мт 6:4 Мар. // Като сказ. Авѣ/ ꙗвѣ [ѥсть] – Ясно е, известно е, разбира 
се. Гр. δῆλον, φανερόν, σαφές, ἐν παρρησίᾳ: тѣмьже	иже	бес	покааниѣ	оумьреть	то	ꙗ	
вѣ	то	ѥсть	ѣко	нѣсть	крестьѣнъ	Евх. Аще его не любите, ꙗвѣ ѥсть ꙗ ко зъли ѥсте и 
мѧтежьници и не имате мошти сътрьпѣти гнѣва ѥго Супр.

СтбР, СС и СЯС отбелязват предикатива като подлема в статията 
на наречието авѣ/ ꙗвѣ – в СС с граматическа бележка като сказ., в СЯС с 
ремарка in praedicato pro graeco adiectivo, а в СтбР без изрично пояснение. 
МДРЯ привежда илюстрация за предикативна употреба под авѣ, без да дава 
граматически идентификатор на думата, а под ꙗвѣ изобщо не отбелязва 
пример за такава.

 Благоврѣменьнъ, -ыи прил. Навременен: Благодѣть обрѧщемъ въ 
благоврѣменьнѫ помощь Евр 4:16 Ен. // Като сказ. Благоврѣменьно [ѥсть] – Време 
е. Гр. εὔκαιρον: Благоврѣменьно оубо намъ въвести покаанию оучителꙗ  блѫдьницѫ 
онѫ Супр.

СтбР дава предикативната употреба благоврѣменьно ѥсть под 
благоврѣменьнъ, без да го отделя в подлема като лексикализирано. СС го 
обособява в подлема. МДРЯ изобщо не отбелязва пример за предикативна 
употреба.

 Благъ прил. Благ, хубав, добър: Да ... избытъчьствоуемь во всѣкомь дѣлѣ 
блазѣ Евх. // Като сказ. Благо [ѥсть] – Хубаво е, добре е: Мьнѣ же прилѣплѣти 
сѧ бзѣ благо ѥсть Пс 72:28 Син. Да благо ти боудеть ЕфрКрм. Гр. εὔγε.

7 В изследването се привлича освен лексиката от класическия старобългарски корпус (по 
данни на СС и СтбР) и словният ресурс на старобългарските паметници, съхранени в по-
късни преписи (по данни на МДРЯ и СЯС). Включен е материал и от някои среднобългарски 
паметници, привлечени в изворовата база на използваните речници. Списъкът се допълва 
и от паметници, принадлежащи към други редакции, както и от такива със спорен в науката 
произход. Това изследователско решение е продиктувано от идеята за близостта на книжов-
ните наречия в Slavia orthodoxa през Средновековието, в чиято основа лежи старобългар-
ският език. Поради същата причина са включени и примери от по-късни руски паметници, 
за които е известно, че се водят стриктно от еталона на старобългарските паметници, чий-
то език е бил образец за подражание от страна на древноруските книжовници. Навсякъде 
обаче се указва източникът на всяка дума, което не позволява объркване. Ортографията на 
илюстративните примери е по лексикографския източник на ексцерпция.
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СтбР изобщо не привежда пример за предикативна употреба на 
благо. СС го обособява в подлема към благъ прил. СЯС и МДРЯ отбелязват 
като отделна лема, първият като нар., а вторият без граматическа ремарка.

 Бѣдьно нар. Трудно: Зъло пооучение извѣщено бѣдьно ицѣлѣемо есть. 
Изб 1073. // Като сказ. Бѣдьно ѥсть [комоу] – Тежко е, трудно е. Гр. χαλεπόν, 
δύσληπτον, δύσκολον: Бѣдьно ми ѥсть (в Супр бѣда ми ѥсть) млъчати и глаголати 
Златоструй ХII. Тебѣ ѥсть было оудобьнѣѥ показати и сътворити, мнѣ же бѣдьнѣѥ 
Супр. Бѣдьно же и необрѧштемо доушѫ моштьнѫ очесы многы ЗЛл.

СтбР отбелязва предикатива като подлема на бѣдьно нар., а МДРЯ и 
СС в подлема под бѣдьнъ. СЯС дава пример за предикативна употреба, без 
да го отделя в подлема като лексикализирано.

 Врѣмѧ, -ене ср. Време: Въ врѣменехъ стыихъ аплъ Супр. // Като сказ. 
Врѣмѧ [ѥсть] – Време е: Сѣти егда врѣмѧ и събирати ГБ ХI  Гр. καιρός [ἐστι], 
εὔκαιρον. Нѣсть врѣмене – Не е време.

СтбР изобщо не привежда пример за предикативна употреба на 
врѣмѧ [ѥсть]. СС, СЯС и МДРЯ посочват такъв в подлема към врѣмѧ.
 Волꙗ, -ѩ ж. Воля. Иже бо аще творить волѭ оца моѥго Мт 12:50 Мар. // 
Като сказ. Нѣсть волꙗ – Не е желателно: Тако нѣсть волꙗ  прѣдъ оцемь вашимь 
небескыимъ да погыбнеть ѥдинъ отъ малыхъ сихъ Мт 18:14 Мар. Гр. οὐκ ἔστιν 
θέλημα.

СтбР отбелязва предикативната употреба на израза волꙗ  ѥсть като 
подлема в речниковата статия на съществителното име. СС, СЯС и МДРЯ 
не посочват такава лексикализирана употреба.
 Възможьнъ прил. Възможен: Вьсѣ възможьна вѣроуѭщюмоу Мк 9:23 
Мар. // Като сказ. Възможьно [ѥсть] – Възможно е: Оче мои, аще възможьно 
ѥсть, да мимо идеть отъ мене чаша си Мт 26:39 Мар. Гр. δυνατόν [ἐστι].

СС, LLPsl и СЯС дават възможьно ѥсть като подлема на възможьнъ 
прил. СтбР го отбелязва в отделна статия, но с граматическа ремарка нар. 
МДРЯ изобщо не дава пример за предикативна употреба на възможьно ѥсть.
Въсоуѥ нар. Напразно, напусто: Въсоуѥ же чьтѫтъ мѧ Мк 7:7 Мар. // Като 
сказ. Въсоуѥ [ѥсть] – Няма причина: Въсоуѥ вамъ ѥсть ютръневати Син 126:2. 
Гр. [εἰς] μάτην, ματαίως, εἰς κενόν, εἰκῇ.

В използваните лексикографски справочници няма примери за 
предикативна употреба на въсоуе.
 Годъ, -а м. 1. Време: Приде годъ ѥѩ егда же родить отрочѧ Мт 8:29 Юр // 
Като сказ. Годъ [ѥсть] – а) Време е: Годъ ѥ рещи ГБ ХI  Гр. καιρός [ἐστι], ὥρα. б) 
Следва: Годъ тебѣ и цѣсарьство небесьскоѥ нечьстити. ГБ ХI. 2. Прен. В израза Въ 
годъ быти – Нрави се, харесва се: Да воѥводѣ въ годъ боудеть IIТим 2:4 Ап ХIV.

СтбР и СЯС дават пример за предикативна употреба под годъ, без да 
я отделят в подлема като лексикализирана. СС изобщо не посочва пример 
за такава. МДРЯ я отделя в подлема.
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 Годьнъ прил. Угоден, приятен // Като сказ. Годьно [ѥсть] – 1. Приятно, 
угодно. Нынѣ мнѣ годьно бы оумрѣти ЙоФлДр (Сб. ΧV). 2. Полезно. Аще ѥсть 
тако емоу годьно на спасение дши ѥго ЖитАндрЮр. Гр. συμφέρον. 3. Удобно. 
Коуда комоу годьно (в късни паметници).

Думата не е засвидетелствана в КСП, затова СтбР и СС изобщо 
не отбелязват такава лексикална единица. СЯС и МДРЯ отбелязват 
предикативната употреба в подлема към годьнъ прил., като МДРЯ я 
обособява като безлична (годьно ѥсть), а СЯС не (годьнъ быти).

 Годѣ нар. Угодно, приятно: Реченоѥ годѣ бысть ЕфрКрм. Не годѣ ми 
ѥси, мьню прѣльстити мѧ хощеши Златоструй. Годѣ рѣць – Угодна реч Пал ХIV 
(като определение при съществително). И годѣ бысть всѣмъ слово то Супр. 
Аще боудѧше боу годѣ въпросъ тоу абиѥ въсиꙗ же адамасъ Изб 1073. // Като сказ. 
Годѣ ѥсть комоу – Приятно е, харесва се, нрави се някому: Годѣ бысть вамъ Бт 
19:8 ркп ХIV Гр. ἁρέσκει. Ако ти годѣ ПатСин ХI. Гр. δοκεῖ. Годѣ ли ти ѥ ПатСин 
ХI. Годѣ бѫдеть ЕфрКрм. Гр. ἄρεστον.

Формата е стар местен падеж от съществителното годъ, попаднал 
в кръга на наречия като добрѣ, зълѣ и под. Предикативът съсъществува в 
старобългарки език с изходното съществително и образуваното от него 
наречие. Във всички използвани речници предикативната употреба годѣ 
ѥсть се отбелязва като единствена (МДРЯ и СС) или преобладаваща (СтбР, 
СЯС) в отделна статия  на годѣ нар. 

 Дивьно нар. Дивно, чудно: И пакы двдъ вопьѥть къ боу: просвѣщаѥши 
ты дивьно отъ горъ вѣчьныихъ ГБ ХIV. // Като сказ. Дивьно [ѥсть] – Чудно е. 
Гр. θαυμαστόν: Аще бо правьдьника спасеши, ничьтоже велиѥ, аще чистаго спсеши, 
ничьтоже дивьно ПНЧ.

СтбР и СС посочват само прилагателното дивьнъ. МДРЯ отбелязва 
в отделна лема и наречието дивьно единствено с примери за адвербиална 
употреба. Значение на предикатив регистрира СДРЯ като подлема в 
речниковата статия на наречието дивьно с ремарка в роли сказ.

 Добро нар. Добре: Добро глинѧныѩ съсѫды чинити СбТроиц ХVI. // 
Като сказ. Добро [ѥсть] – Добре е, хубаво е. Гр. καλόν ἐστι, συμφέρει, λυσιτελεῖ: 
Добро въ врѣмѧ алчъбы покааниꙗ  прѣди положити цѣльбы Супр. // Добрѣе [ѥсть] 
– По-добре е: Добрѣѥ ѥмоу би было аште би камень жръновъны възложенъ на выѭ 
ѥго и връженъ въ море неже да съблажнꙗ еть Лк 17:2. Зогр. 

В СС пример за предикативната употреба добро ѥсть се дава под 
добро нар., а срв. ст. добрѣе ѥсть се отбелязва с ремарка в знач. сказ. под 
добръ прил. В СтбР същата се привежда като подлема в статията на 
добрѣ нар. МДРЯ посочва примери за добро ѥсть под добро нар., а за срв. 
ст. добрѣе ѥсть в  статията на добрѣ нар., без да я отделя в подлема като 
лексикализирана.
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 Довольно нар. Достатъчно. Гр. ἱκανῶς: Ни пищѧ довольно имѣти, ни 
одежи ГБ ХIV. // Като сказ. Довъльно [ѥсть] – 1. Достатъчно е. Гр. ἱκανόν ἐστι, 
ἀρκεῖ, αὐτάρκη τινί ἐστιν. Нѣсть бо довъльно стоу крьщению корениꙗ  грѣховьнааго 
съчетанааго испрьва члкомъ мощи истьргноути ЕфрКрм. 2. Подобава. Довольно 
оученикоу быти ꙗ ко же оучитель ѥго ПНЧ. 

СтбР и СС отбелязват като самостоятелна лема наречието 
довольно единствено с примери за адвербиална употреба. МДРЯ посочва 
прилагателното довъльнъ / довольнъ и отделно като наречие само довъльнѣ 
/ довольнѣ. Предикатив довольно регистрира СДРЯ като второ значение в 
речниковата статия на наречието довольно с ремарка в роли сказ.

 Достоин(ьн)о нар. Достойно, подобаващо: Достоино хвалимъ тѧ Мин1097 
// Като сказ. Достоино [ѥсть] – 1. Достойно е, подобава. Гр. ἔξεστι, ἐξόν ἐστι, 
ἄξιον: Достоино ли ѥсть дати кинсъ кесареви Мт 22:17 Остр. 2. Разрешено е, 
позволено е. Како вниде въ храмъ божии, и хлѣбы прѣдложениѣ снѣстъ, ихъже 
недостоино ѥмоу бѣ ѣсти Мт 12:4 Мар. Глаголашѧ емоу жидове намъ не достоиньно 
ѥсть погубити ни едного же. Супр. 3. Правилно е, редно е: Понеже ни съмрьтиѭ 
гнѣва оуставиша, достоиньно же и оного възискати, кде глагола по трехъ дьнехъ 
въстанѫ. Супр.

СтбР дава предикативната употреба достоин(ьн)о [ѥсть] като подлема 
в статиите на наречията достоиньно и достоинѣ. СС, СЯС и МДРЯ привеждат 
същата като подлема под достоинъ прил.

 Дрьзъ прил. Дързък: Да ако оуже безаконъноѥ дѣло сътвори и дрьзо Супр. // 
Като сказ. Дрьзо [ѥсть] – Дръзко е: Глоубины испытати дрьзо НовгМинСепт ХII.

Пример за предикативна употреба на дрьзо ѥсть от използваните 
речници дава само МДРЯ под дьрзо нар. 

 Дъждевъ прил. Дъждовен: Дъждева вода Супр. // Като сказ. Дъждево 
[ѥсть] – Дъждовно е.

Отбелязано само в МДРЯ под дъждевъ прил. с пример от руски 
паметник (Бысть дождево и потомъ прѣста ПсковIЛ), без да се отделя 
предикативната употреба дъждево ѥсть в подлема като лексикализирана.

 Лихо нар. Извънредно, прекомерно: Лихо дивлѣахѫ сѧ глѭще Мк 7:37 
Сав. // Като сказ. Лихо ѥсть – Излишно е. Ѥже бо о таиныихъ въпрашати 
лихо ѥсть и не твръдо брати Супр. Гр. περισσῶς, περισσοτέρως, περισσότερον, εἰς 
ὑπερβολήν.

Безлична предикативна употреба лихо ѥсть отбелязва СтбР като 
подлема в статията на лихо нар. В СС такава не се съобщава въпреки 
общата изворова база със СтбР. СЯС дава пример също под лихо нар., без 
да я обособява като отделен вид употреба. МДРЯ не документира лихо ѥсть 
въпреки многото си източници.
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 Льзѣ нар. Единствено като сказ. Льзѣ [ѥсть] – Може, позволено е: 
Исхоу въпрошеноу бывьшю аще е льзѣ поущати женѫ своѭ Клоц. Не льзѣ съпастисѧ 
инако Супр. Гр. οὐκ ἐνόν. Нѣсть ми льзѣ инамо ити развѣ сьде Супр. Нѣ льзѣ быти 
Ис 14:31 (Упир). Гр. ἀδύνατόν ἐστι, ἀμήχανόν ἐστι.

Льзѣ е стар местен падеж от съществителното *lьgā, което се намира 
във връзка с праслав *lьgъkъ ‘лек’. Рус. диал. льга ‘облекчение’. Произв 
польза. Вж. БЕР V: 497. МДРЯ документира льга в израза не льга като синоним 
на нѣльзѣ в руски паметници. СЯС регистрира льза в Šiš и Ben в израза не 
льза бѣаше. Не е изключено обаче в Šiš (Евр12:10) да се касае за текстологичен 
вариант, получен вследствие на апокопа на сричка, тъй като в същия стих 
на Christ и Ochr е употребено съществителното польза.

 Лѣпо нар. Хубаво, добре, подобаващо: Лѣпо мышлꙗ аше Супр. Оградити 
лѣпо Супр. // Като сказ. Лѣпо [ѥсть] – Уместно е, необходимо е, трябва, 
подобава: Лѣпо же бы вамъ елиномъ покарѣти сѧ оучителю вашемоу омироу Супр. 
Лѣпо оубо намъ братиꙗ  блаженааго павла слово извѣштати Супр. Гр. δεῖ, χρῆ, 
εὔκαιρον, πρέπον ἐστίν, δίκαιόν ἐστιν, ἁρμόζει, προσέκει.

СтбР отбелязва предикативна употреба лѣпо [ѥсть] под лѣпѣ нар. СС 
привежда същата в подлема под заглавка лѣпъ прил. (в препратка към лѣпъ 
дава и лѣпо). СЯС посочва примери за такава както в речниковата статия 
на лѣпо нар., така и на лѣпъ прил. МДРЯ също като СС дава лѣпо [ѥсть] в 
подлема под заглавка лѣпъ прил. Освен това отбелязва и срв. ст. лѣпле ѥсть 
‘по-добре е’ под заглавка лѣплии срв. ст. от лѣпъ.

 Лѣть, -и ж. Позволено е, възможно е (като сказуемно определение): 
Въсе ми лѣть ѥсть, нѫ не азъ обладанъ бѫдѫ отъ кого Ен. Въсѣ ми лѣть сѫть 
нѫ не всѣ на пользѫ Ен. // Като сказ. Лѣть / лѣтьѭ) [ѥсть] комоу – Позволено 
е, възможно е на някого. Гр ἔξεστιν: не лѣть ти ѥсть оуже възлюбьене, безъ 
оудръжаньꙗ  жити Супр. Или нѣсть ми лѣть сътворити въ своихъ ми еже хощѫ 
Мт 20:15 Мар. Цѣ и коли оубо оукрали бышѧ въ сѫботѫ и како не бо бѣаше лѣтиѭ 
пристѫпити Супр. Лѣть ли чл коу поустити женоу свою ПНЧ. Не лѣть творити ... не 
лѣть глати. Гр. δεῖ μή.

Думата се среща само в им.п.ед.ч и тв.п.ед.ч. В ЮЗ диалекти се пази 
в израза не ми е лет ‘нямам време’. Произв. однелетвам се ‘намирам време’ 
(Охрид). БЕР III: 372-373. Срв. лит. le͒tas ‘слаб, кротък’. 

СС, СтбР и СЯС отбелязват безличната предикативна употреба лѣть 
/ лѣтьѭ ѥсть като единствена за дефективното съществително лѣть, -и ж. 
МДРЯ дава израза в отделна статия, без да уточнява принадлежността на 
мотивиращата дума към граматически клас.

 Любъ прил. Мил, приятен: Нѣсть бо ничьтоже тако боу любо, ꙗ коже еже 
обьщаго ради оуспѣха жити Супр. // Като сказ. Любо [ѥсть] – Приятно е: ꙗ коже 
ти любо. Евх. Чьто бо оустъ любѣе не вѣдѫштъ хоулити Супр.
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СС отбелязва безлична предикативна употреба любо [ѥсть] под любъ 
прил. СтбР привежда същата като единствена за наречието любо2 (омоним 
на любо1 съюз и частица). МДРЯ дава любо в значение на предикатив в 
отделна статия, без да уточнява принадлежността на мотивиращата дума 
към определен граматически клас. Речникът отделя още два омонима – любо 
част. и любо съюз. 

 Мощьнъ прил. Мощен, силен: Мощьнъ бо ѥсть въставити мѧ из гроба 
Супр. // Като сказ. Мощьно [ѥсть] – Възможно е: Тъчьѭ нъ и быти въ нь 
мощьно ѥсть ащте подвижемъ сѧ Супр. Законоу оубо црковьноуоумоу покарѣѧ сѧ 
присѧгохъ ꙗ коже мощьно стѫпати Супр. Гр. ἐφικτόν, οἷον.

СтбР отбелязва безличната предикативна употреба мощьно [ѥсть] 
като единствена за мощьно нар. СС я дава в отделна подлема под мощьнъ 
прил. МДРЯ също я дава под мощьнъ, но без да отделя в отделна подлема.

 Неволꙗ, -ѩ ж. Неволя: неволеѭ нар. Неволно, без желание // Като 
сказ. Неволꙗ  ѥсть – Необходимо е, нужно е: Неволꙗ  бо ѥсть прити сканьдаломъ 
Мт 18: 7 Мар. 

СС, СтбР и СЯС отбелязват съществителното неволꙗ, -ѩ ж. единствено в 
предикативна употреба неволꙗ ѥсть и като адвербиум неволеѭ. МДРЯ привежда 
примери и за някои адвербиализирани предложни изрази с думата.

 Невъзможьнъ прил. Невъзможен: Ничьтоже невъзможьно бѫдеть 
вамъ Мт 17:20 Мар. // Като сказ. Невъзможьно [ѥсть] – 1. Невъзможно, 
неизпълнимо е. Гр. ἀνένδεκτόν ἐστι, οὐ δύναται. Ба члкомъ видѣти невъзможьно 
Мин 1096. Бес плача бо невъзможьно ѥсть покаатисѧ Евх. Рече же къ оученикомъ 
не възможьно ѥсть да не придѫть сканъдали Лк 17:1 Мар. И въ онъ дьнь ити, 
невъзможно ѥсть прркоу погыбнѫти кромѣ иерлима. Лк 13:33 Мар. 2. Не може, не 
е разрешено, забранено е. Оувѣдѣвъши же ꙗ ко не възможьно ѥсть въходити 
женѣ въ манастырь, призъвавъши Ѳеѡдѡра того оученика Супр.

СтбР, СС и СЯС отбелязват безличната предикативна употреба 
невъзможьно [ѥсть] като подлема в речниковата статия на невъзможьнъ прил. 
МДРЯ също я дава под невъзможьнъ, но без отделяне в подлема.

 Немощьнъ прил. Немощен, безсилен. Доухъ бо бъдръ, а плъть немощьна 
Мт 26:41 Мар. // Като сказ. Немощьно [ѥсть] – Невъзможно е. Глати же немощьно, 
ꙗ ко же моꙗ  мысль, разоумѣти же немощьнѣѥ (ἀδύνατον) ГБ ХI. Немощьно емоу 
ѥсть да не тоу абие ранѫ възьметь Супр. Имѫшта таиныѧ врѣды ихже немощьно 
врачемъ видѣти Супр. Немощьно ѥсть поставити его попа Супр. 

СтбР, СС и СЯС отбелязват безличната предикативна употреба 
немощьно [ѥсть] като подлема в речниковата статия на невъзможьнъ прил. 
МДРЯ също я дава под немощьнъ, но без отделяне в подлема.

 Неподобьнъ прил. 1. Неприличащ: Ѥдьнѣмь тъчьѭ неподобьнъ бывъ 
мѡсеови Супр. 2. Безбожен, нечестив: Слова хоульна и неподобьна Сб1076. // 
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Като сказ. Неподобьно ѥсть – Недостойно е, не е редно. Гр. μὴ ὅσιόν ἐστιν: 
Неподобьно ѥсть о оумираѭщиихъ хвалити сѧ Супр.

СтбР, СС и СЯС отбелязват безличната предикативна употреба 
неподобьно [ѥсть] като подлема в речниковата статия на неподобьнъ прил. 
МДРЯ не документира пример за такава въпреки широката си изворова база.
 Неправьдьнъ прил. Несправедлив, неправеден: Неправьдьное богатьство 
Лк 16:13 Юр // Като сказ. Неправьдьно [ѥсть] – Не е справеддливо, грешно 
е: Тако оуставивъшоу намъ ꙗ коже оубо неправедьно ѥсть еже ноудити насъ да 
поклонимъсѧ слоужьбѣ мира сего Супр.

Използваните речници не отбелязват примери за безлична 
предикативна употреба на неправьдьно ѥсть.
 Ноужда, -ѧ ж. Нужда, необходимост. Не послоушаѫщу же стомоу александроу 
оувѣщаниꙗ  кнѧжа ни ноуждѧ, ни ранъ, ни гнѣва Супр. // Като сказ. Ноужда ѥсть 
– Нужно е, необходимо е, трябва. Каꙗ бѣ ноужда прѣбыти гдеви. Супр. Гр. τὸ 
ἀναγκαῖον. Млъчати емоу ноужда бѣаше Супр. Не бо ѥсть льзѣ вьсьде съмотрити 
елиньска гла, нъ разоума ноужда блюсти ЙоЕБ.

Всички използвани речници отбелязват безличната предикативна 
употреба ноужьда ѥсть като отделна подлема в речниковата статия на 
съществителното ноужьда.
 Обычаи, -ꙗ м. Обичай, привичка: Обычаи сътворити Евх. // Като сказ. 
Обычаи ѥсть – Обичайно е, привично е. Гр. ἔθος ἐστί: Обычаи бѣ игемоноу 
отъпоуштати народоу съвѧзънѣ Мт 27:15 Мар.

Всички използвани речници отбелязват безличната предикативна 
употреба обычаи ѥсть в речниковата статия на съществителното обычаи.
 Обычьнъ прил. Обичаен: Обычьнѫѭ молитвѫ съконьчавъше Супр. // 
Като сказ. Обычьно [ѥсть] – Обичайно е: Обычьно же бжствьномоу писанию и 
въздоуха небо нарековати ЙоЕБ.

Използваните речници не отбелязват примери за безлична 
предикативна употреба на обычьно ѥсть.
 Отърадьнъ прил. Лек, поносим: Прѣкланѧемоу бо отъ ꙗ рааго на отрадьное 
Изб 1073. // Като сказ. Отърадьно [ѥсть] – Леко е, търпимо е. Не отрадьно на 
срци моемь МинПут ХI. Тоуромъ и сидоноу отърадьнѣе бѫдеть въ дьнь сѫдьныи 
Мт 11:22 Мар. Гр. ἀνεκτότερον.

СС и СтбР отбелязват безлична предикативна употреба отърадьнѣе 
[ѥсть] под заглавка отърадьнѣе нар. срв. ст. (поради незасвидетелствана в КСП 
положителна степен). СЯС привежда същата в статията на отърадьнѣ/ отърадьно, 
а МДРЯ под отрадьнъ прил., без да я обособява като отделен вид употреба.
 Печальнъ прил. Печален, скръбен: Печальна доуша моꙗ  ѥсть до съмрьти 
Супр. // Като сказ. Печально ѥсть комоу – Печално, скръбно; мъчно е някому: 
Нъ печально имъ ѥсть ꙗ ко на благодѣꙗ ние члкомъ Супр. Гр. λυπέομαι.
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СтбР отбелязва безличната предикативна употреба печально ѥсть 
като единствено документирана в КСП за печально нар. СЯС също привежда 
пример за такава под печально нар., без обаче да я обособява като отделен 
вид употреба от пояснителната. СС и МДРЯ не посочват примери за печально 
ѥсть в значение на сказуемо.

 Подоба, -ы ж. Подобие, образ: Въ свѧтительскѫѭ подобѫ ...облъкъ сѧ Ен. 
// Като сказ. 1. Подоба [ѥсть], на подобѫ ѥсть – 1. Трябва, подобава. Гр. δεῖ, χρῆ, 
συμφέρει: Подоба ти бѣ (в Мт 25:27 Мар подобааше ти оубо) дати сьребро мое прикоупъ 
творѧщиимъ Супр. Ни разоумѣти еже на подобѫ Супр. 2. Изглежда, вероятно е. Гр. 
εἰκός ἐστι: Въ нощи то бысть и подоба бѣ нѣкоторыимъ и оусънѫти Супр.

Използваните речници дават в подлема предикативната употреба 
подоба ѥсть в статията на подоба, -ы ж. 

 Подобьнъ прил. Подобен; подобаващ. Подобьнъ огню. // Като сказ. 
Подобьно ѥсть – Подобава: Подобьно намъ ѥсть съконьчати всѣкѫ правьдѫ Мт 
3:15 Зогр. Гр. πρέπον ἐστίν, δεῖ, δίκαιόν ἐστιν.

СтбР отбелязва безличната предикативна употреба подобьно ѥсть 
в подлема под подобьно нар., а СС, СЯС и МДРЯ – в речниковата статия на 
подобьнъ прил.

 Польза, -ѧ ж. Полза, изгода. Пользѫ приѩхомъ ПатСин ХI. // Като 
сказ. Польза ѥсть – Има полза. Видите ꙗ ко никакоже польза ѥсть Йо 12:19 Мар. 
Нѣсть пользы ЕфрКрм. Гр. οὐδὲν ὄφελος. Мъногы бо оубила печаль и нѣсть пользѣ 
въ неи ПА ХI. Срв. Отъ плъти нѣ польза никоѥѩже Йо 6:63 Мар8. // На пользѫ 
быти – 1. Потребно е. Гр. χρεία ἐστι: Ѥдино же ѥсть на пользѫ Лк 10:42 Сав; 2. 
Полезно е. Гр. συμφέρει: Вьсѣ ми лѣть сѫть, нѫ не вьсѣ на пользѫ Ен.

Използваните речници отделят в подлема предикативната употреба 
польза ѥсть в речниковата статия на съществителното польза, -ѧ ж.

 Потрѣба, -ы ж. Потребност, необходимост: Ѥстьствьныѩ ради телеси 
потрѣбы Супр. // Като сказ. Потрѣба [ѥсть] – Нужно е, необходимо е, трябва. 
Гр. ἀναγκαῖόν ἐστι. Потрѣба ѥсть рещи Супр. Дѣло можеть быти добро творѧ въ 
истинѫ иштѫштиимъ благыихъ не бо простыихъ ѥсть потрѣба, съповѣданиимъ и 
дѣлесы Супр. Нѣсть же ми потрѣба глаголати о немь Супр.

Използваните речници отделят в подлема предикативната употреба 
потрѣба ѥсть/ на потрѣбѫ ѥсть в речниковата статия на съществителното 
потрѣба, -ы ж. 

8 Релевантността на падежите (р.п., им.п.) в първите два примера и наличието на опре-
деление към польза (никоеѩже) в последния показва, че мотивиращото съществително не е 
адвербиализирано. Наченки на адвербализация личат в облика нѣсть пользѣ, където пользѣ 
може да се обясни като аналогия с добрѣ, зълѣ – срв. льзѣ, трѣбѣ, годѣ), както и в анаколута  
нѣ польза никоеѩже, където определяемото польза е в им.п., а определението му никоеѩже в р.п. 
(при отрицание).
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 Потрѣбьнъ прил. Нужен, необходим: ꙗ же сѫть потрѣбьнѣиша ЗЛл. // 
Като сказ. Потрѣбьно [ѥсть] – Нужно е, необходимо е, трябва. Гр. ἀναγκαῖον. 
Трябва, необходимо е, следва. Тѣмьже потрѣбьно ѥсть въспомѣнѫти и сьде 
а пла главъша ЗЛл.

СС, СтбР и СЯС отбелязват безличната предикативна употреба 
потрѣбьно ѥсть в подлема под потрѣбьнъ прил. МДРЯ не посочва примери за 
потрѣбьно ѥсть в значение на сказуемо.

 Свѣтьло нар. Светло: Нынѣ свѣтьло свьтѧть сѧ прпⷣбъныхъ дси Евх // 
Като сказ. Свѣтьло [ѥсть] – Светло е: ... свѣтьло бѣаше и не видѣахѫ его. Супр. 
Гр. τελαυγῶς, λαμπρῶς, φαιδρῶς.

СС и СтбР отбелязват предикативната употреба свѣтьло ѥсть под 
свѣтьло нар., без обаче да я обособяват като отделен вид употреба. МДРЯ и 
СЯС не посочват примери за свѣтьло ѥсть в значение на сказуемо.
 Соулѣѥ нар. срв. ст. По-добре: Длъжьни сѫть ни ѥдиного члка подь ними 
сѫштааго соулѣе имѣти бжию законоу Клоц. // Като сказ. Соулѣѥ комоу ѥсть – 
По-добре ми е (за психофизическо състояние): въпраша же годины отъ нихъ 
въ кѫѭ соулѣѥ ѥмоу бысть рѣшѧ же ѥмоу ѣко въчера въ годинѫ седмѫѭ остави и 
огнь Йо 4:52 Мар. Гр. κομψότερον. 

СС и СтбР отбелязват безличната предикативна употреба соулѣе ѥсть 
под заглавка соулѣе нар. срв. ст. В МДРЯ и СЯС същата е приведена под 
соулѣи прил., като СЯС дава и препратка соулѣе.
 Соулѥ нар. срв. ст. Като сказ. Соулѥ ѥсть – Полезно е. Гр. συμφέρει: Не 
соулѥ ти ѥсть Супр.

СС и СтбР отбелязват безличната предикативна употреба соулѥ ѥсть 
под заглавка соулѥ нар. срв. ст. В СЯС същата е приведена под соулѣи прил. 
В МДРЯ думата не е налична.
 Тепло нар. Топло; усърдно: Аще бо начьнемъ тепло заповѣди Бжиѩ 
съдѣвати ПА ХI. // Като сказ. Тепло [ѥсть] – Топло е: Аще боудете дъва, то тепло 
има боудеть ПА ХI.

СС, СтбР и СЯС не посочват примери за топло ѥсть в значение на 
безлично сказуемо. МДРЯ отбелязва безличната предикативна употреба 
топло ѥсть под лема тепло (без граматическа ремарка). 
 *Трѣба, -ы ж. Потребност, необходимост // Като сказ. Трѣбѣ9 [ѥсть] 
– Нужно е, необходимо е, трябва. Гр. χρείαν ἔχειν, δεῖν, χρῄζειν: О мьнѣ нѣсть 
трѣбѣ плакатисѧ ни миловати Супр. Ни въ земи ни въ гнои трѣбѣ ѥсть вонъ 
исыплѭтъ ѭ. Имѣѩи оуши слышати да слышить Лк 14:35 Мар. Чьто трѣбѣ ѥсть 
помышлꙗ ти о немь Сб 1076. Коликоу мьнѣти трѣбѣ быти троудоу ГБ ХI Тѣмьже 
трѣбѣ намъ ѥсть бжиꙗ  блгодѣть КЙерОгл.

9 Формата трѣбѣ е стар местен падеж от *трѣба  ‘потребност, необходимост’. Съвр. диал. тре-
бе, треба ‘необходимо е, потребно е, изисква се’, требъ БЕР VIII: 338.
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СС и СЯС отбелязват безличната предикативна употреба трѣбѣ [ѥсть] 
/ трѣбѣ имѣти като единствена за дефективното съществително трѣба. СтбР 
лематизира думата като трѣбѣ нар. Под същата заглавка думата фигурира и 
в МДРЯ без указване на принадлежност към определен граматически клас.

 Тьмьнъ прил. Тъмен. Тьмно мѣсто Супр. // Като сказ. Тьмьно [ѥсть] – 
Тъмно е. 

СС, СтбР и СЯС не посочват примери за тьмно ѥсть като безлично 
сказуемо. МДРЯ отбелязва употребата тьмно ѥсть под лема тьмьнъ прил. в 
пример от късен паметник (Темно бо бѣ въ г҃ дьнь СлПолкИгор).

 Тѧжько нар. Тежко, трудно: Отлъстѣ бо срдце людеи сихъ и оушима 
тѧжько слышашѧ Мт 13:15 Мар. // Като сказ. Тѧжько [ми] ѥсть – Тежко ми е. Не 
слышиши ли чьто сии глѭть нѣли ти тѧжько славимоу нѣ ли ти печально слышѧште 
от безлобьнъ дѣтии Супр. Гр. βαρύνομαι.

Използваните речници не отбелязват тѧжько [ми] ѥсть като 
обособена лексикализирана употреба. 

 Оугодьно нар. Угодно: Да поживъши оугодьно тебѣ, ѣко свѣщѫ да ти 
приносить цѣломѫдриꙗ  свѣтьлость, мѵро твоихъ дѣлъ Евх. // Като сказ. Оугодьно 
[ѥсть] – Приятно е, угодно е, нрави се, харесва се: Тако паче вьсего благааго 
житиꙗ  оугодьно бви кротость Супр.

СтбР отбелязва безличната предикативна употреба оугодьно ѥсть 
като подлема на заглавката оугодьно нар. В СС има отделна лема оугодьно 
нар., но оугодьно ѥсть е дадено в подлема под оугодьнъ прил. Също и в МДРЯ 
се дава в подлема под оугодьнъ.

 Оудобь нар. Удобно, лесно: Оудобь събираѭть плѣвелы Мт 13:40 Зогр. // 
Като сказ. Оудобь ѥсть – Удобно е, лесно е. Гр. εὔκολόν ἐστιν: Лазарь дроугъ 
нашь оусьпе нъ идѫ възбоудить его, ꙗ коже бо намъ оудобь ѥсть възбоудити и 
въставити Супр.

В СтбР в отделни леми са дадени оудобѣѥ и оудобьнѣѥ с илюстративни 
примери на лексикализираната безлична предикативна употреба на 
сравнителната степен на наречията. Оудобь ѥсть е подлема на оудобь2 нар. 
(омоним на оудобь1 прил.) В СС оудобѣѥ е подъ оудобъ, ыи прил., оудобь ѥсть – 
под оудобь прил., а оудобьнѣ – под оудобьнъ. Оудобѣе и оудобьнѣ са посочени и 
в препратки. В СЯС оудобъ, ыи прил. и оудобь прил. са обединени в една лема, 
под която в подлема се дава оудобь ѥсть с примери в положителна и срв. 
степен. Оудобьнѣ ѥсть се намира в подлема на заглавката оудобьно / оудобьнѣ 
нар. МДРЯ дава пример за безличната предикативна употреба единствено 
на оудобѣе под оудобъ, ыи прил., без да я обособява в отделна лема.

 Оудобьнѣ нар. Лесно: Зане не мощи намъ тѧжести кънижьныѩ носити, ниже въ 
мѣстѣхъ, въ нихъже приходите, обрѣтати оудобьнѣ възискаемыихъ ПА ХI. // Като сказ. 
Оудобьнѣ [ѥсть] – Удобно е, лесно е. оудобьнѣ (в Мт 19:24 оудобѣѥ) ѥсть вельбѫдоу 
сквозѣ оуши игълинѣ проити неже богатоу въ црствиѥ бжиѥ вънити Лк 18:25 Мар.
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За начина на речниково отразяване вж. под предходната дума.

 Оунии, оунѣи прил. срв. ст. По-добър: Ни сице рачи оунии быти Супр. 
// Като сказ. Оуне, оунѣѥ [ѥсть] – По-добре е, по-полезно е. Гр. συμφέρει, 
λυσιτελεῖ, ὤφειλον. Оуне ѥсть вамъ да азъ идѫ; аще бо не идѫ азъ, параклитъ не 
придеть къ вамъ Йо 16:7 Остр. Оуне оубо приближити сѧ огни горѧщи, нежели женѣ 
юнѣ, юнъ сы самъ (κρεῖττον) ПА ХI.

СтбР отбелязва безличната предикативна употреба оун(ѣ)е [ѥсть] 
като единствена за оуне нар. В СС, СЯС и МДРЯ същата е дадена под оунии в 
подлема. 

III. Анализ и обобщение 

Извлечените от изследвания словен масив предикативи могат 
да бъдат класифицирани по два критерия: според граматическата им 
принадлежност и по семантичен признак.

1. Според първия критерий се различават:

А) предикативи от адективни наречия – благо, бѣдьно, добро, дрьзо, 
льгъко, лихо, лѣпо и пр.

Б) предикативи адвербиализирани съществителни имена, придо-
били модално значение – годѣ, льзѣ, нельзѣ, лѣть, лѣтьѭ, нелѣть, неволꙗ, 
трѣбѣ;

В) предикативи неадвербиализирани съществителни имена – бѣда 
ѥсть, врѣмѧ ѥсть, годъ ѥсть, ноужда ѥсть, подоба ѥсть, обычаи ѥсть, польза ѥсть, 
потрѣба ѥсть.

2. По семантичен признак предикативите се разделят на:

А) предикативи, означаващи непроцесуален признак – разкриват 
природни, обществени и психически явления, възприемани с тяхната 
недейственост като обективно или субективно положение на нещата, с 
възможност за преминаване от едното в другото:

а) предикативи за обективно състояние – обикновено означават 
състояние на околната среда (топлина, студ, наличие или отсъствие 
на светлина и шум, атмосферни условия) и под.: Свѣтьло бѣаше Супр. 
Бысть дождево ПсковIЛ. Някои от тези обективни състояния могат да се 
субективират, да се представят като преживяване на лице. Това става чрез 
местоимение в дат. п., означаващо в такава позиция субективност, някаква 
косвена отнесеност или напомняне за субект, липсващ в безличното 
значение на предикатива: Аще боудете дъва, то тепло има боудеть ПА ХI. 
Предикативът има своя съчетаемост, напр. обстоятелствено пояснение за 
място, време: Темно бо бѣ въ г҃ дьнь СлПолкИгор.

б) Предикативи за субективно състояние – означават чувство, 
настроение, преживяване. Тук влизат благо ‘хубаво, добре’, годѣ и оугодьно 
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‘угодно’, любо ‘приятно’, отърадьнѣе и соулѣе ‘по-леко’, печально ‘скръбно, мъчно’, 
тѧжько ‘тежко’ и пр. Без дателно местоимение се набляга на обективното 
положение, свързано с настроението на героите, или съответното състояние 
се представя като генерализирано: Годѣ боудеть ЕфрКрм. Но повечето от 
тези предикативи се употребяват с име или местоимение в дaт. п., което 
подчертава субекта на състоянието или го трансформира в субективно: Да 
благо ти боудеть ЕфрКрм. Боудеть ли годѣ гви Лев 10:19 ХIV. Тоуромъ и сидоноу 
отърадьнѣе (по-леко, по-поносимо, по-търпимо) бѫдеть въ дьнь сѫдьныи Мт 
11:22 Мар. Въпраша же годины отъ нихъ въ кѫѭ соулѣе емоу бысть рѣшѧ же емоу 
ѣко въчера въ годинѫ седмѫѭ остави и огнь Йо 4:52 Мар. Нъ печально имъ ѥсть 
ꙗ ко на благодѣꙗ ние члкомъ Супр. Не слышиши ли чьто сии глѭть нѣли ти тѧжько 
славимоу нѣ ли ти печально слышѧште от безлобьнъ дѣтии Супр.

Б) Предикативи за качественост10. Те имат характерологично 
значение, като означават някакъв качествен признак, несъотнесен с 
предмет, но общо взето типичен за някаква дейност изобщо, затова 
същите се съчетават с подчинено подложно изречение, което синтактично 
мотивира признака и снема безличността11: ꙗвѣ ꙗко, неправедьно ѥсть еже + 
инф. Тук спадат думи като лихо ‘излишно е’, дрьзо ‘дръзко е’, вьсоуѥ ‘напразно 
е’, благоврѣменьно ‘навременно е’, пагоубьно ѥсть ‘пагубно е’, ꙗвѣ ‘явно е, ясно е’. 
Може да се фиксира качественост според някаква норма, изискване, като 
често пъти предикативите образуват антонимни редове (правьдьно ѥсть 
‘справедливо е’ n неправьдьно ѥсть ‘несправедливо е, грешно е’, достоин(ьн)о 
ѥсть ‘достойно е, подобава’ n недостоин(ьн)о ѥсть ‘недостойно е, не подобава’). 
Друга част от предикативите в тази семантична група посочват някакво 
впечатление, въздействие (дивьно, чоудьно, страшьно, довъльно): Нѣсть бо дивьно 
чл чьскоу ѥстьствоу низпадати къ земльныимъ Изб 1076. Не належи имѣньи своемь 
и не рьци довъльно ми ѥсть Изб 1076. Признакът може да бъде показан в 
някаква степен, което съответно се означава в съчетаемост с количествено 
наречие или със степен: Дивьно зѣло и прѣславьно въ чл чьстѣмь тѣлѣ толико 
трьпѣние видѣти. ГАм. Оумыти нозѣ съмѣренѣе неже молити сѧ Супр. 

В) Предикативи за оценъчност, потвърждение или отрицание. Израз 
са на отношение към някаква събитийност, която се поставя на оценка от 
говорещия, за да се одобри или отрече. Предикативите с такава семантика 
(морално-етична оценка на действието) се свързват задължително с 
инфинитив и факултативен дателен падеж за предназначение. Същите се 
подреждат в антонимни редове, напр. лѣпо [ѥсть] n не лѣпо [ѥсть], подобьно 
[ѥсть] n не подобьно [ѥсть]. Квалифициращата оценка може да се степенува, 
което съответно се означава в съчетаемост с количествено наречие или 
чрез използване на сравнителна и превъзходна степен на предикатива: 

10 Качественото значение на предикатива се доказва посредством опитна трансформация, 
при която ключовата дума става отглаголно съществително, а предикативът се изравнява с 
прилагателно.
11 Снемането на безличността е само синтактично, иначе предикативът си остава безличен.
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Добро оубо, брате, и зѣло пользно, еже разоумѣти паче божественыхъ писании оучениѥ 
КТур За чов. душ. Добрѣѥ бо ти ѥсть да погыблеть единъ оудъ твоихъ а не все 
тѣло твое въвръженѫ бѫдеть въ геонѫ Мт 5:29 Зогр. Лѣпле оубо въ тьмѣ ходити 
неже кромѣ дроугъ Златоструй. Понякога предикативите за оценъчност 
нямат квалифициращо значение, а потвърждават или отричат истинността 
на съобщението и могат да се употребяват самостойно като отделни 
неразчленими изречения: Антонинъ гла: добрѣ Супр.

Г) Предикативи за преценка на осъществимостта. Тази група е 
представена от лексеми със значение ‘лесно n трудно, мъчно’, които 
характеризират самата осъществимост по факторите на затруднение. 
При този подтип в старите писмени паметници се отбелязват двата 
антонимизиращи се предикатива бѣдьно ѥсть (комоу) ‘трудно’ n оудобь ѥсть 
‘лесно’. Без дателно местоимение се набляга на обективното положение, 
свързано с факторите на затруднение, или не/осъществимостта се 
представя генерализирано. В случай че предикативите се употребяват с 
име или местоимение в дат.п., изказването се трансформира в субективно: 
И ти зѣло вѣтры и вльнами мьчими възвраштаахѫ сѧ въспѧть и бѣдьно имъ бѣаше 
Супр. Гр. κινδυνεύω ἐσχάτως. ꙗ коже бо намъ оудобь ѥсть възбоудити въставити 
такожде и обьштоуоумоу нашемоу влдцѣ оумьръшѧѧ гласомъ въставити Супр. Чрез 
степенувана форма се градира степента на осъществимост: ба разоумѣти 
бѣдьно, изглати же бѣдьнѣѥ ГБ ХI Оудобѣе же ѥсть небоу и земи прѣити, неже отъ 
закона едини чрътѣ погыбнѫти Лк 16:17 Мар.

Многозначните предикативни имена могат да участват с отделните 
си значения в различни модални разновидности на безличните изречения 
най-често качество и оценка. Вж. годьно [ѥсть], довъльно [ѥсть], достоино 
[ѥсть], /не/възможьно [ѥсть], подоба [ѥсть], на пользѫ быти. 

Като съответствия в гр. текст стоят: 

•	 безлични, по изключение лични глаголи (годѣ ѥсть, гр. ἁρέσκει, добро 
[ѥсть], гр. συμφέρει, λυσιτελεῖ; довъльно [ѥсть], гр. ἀρκεῖ; достоино [ѥсть], 
гр. ἔξεστι, но тѧжько [ми] ѥсть, гр. βαρύνομαι), 

•	 предикативни прилагателни или причастия в ср.р. ед.ч. със или 
без спомагателен глагол (врѣмѧ [есть], гр. годьно [ѥсть], гр. συμφέρον; 
годѣ ѥсть, гр. ἄρεστον; добро [ѥсть], гр. καλόν [ἐστι], довъльно [ѥсть], гр. 
ἱκανόν [ἐστι]; достоино [ѥсть], гр. ἐξόν [ἐστι], ἄξιον), 

•	 предикативни наречия (благо [есть], гр. εὔγε; въсоуѥ [ѥсть], гр. μάτην, 
ματαίως; свѣтьло [ѥсть], гр. τελαυγῶς, λαμπρῶς, φαιδρῶς), 

•	 предложен израз (въсоуѥ [ѥсть], гр. εἰς κενόν; ꙗ вѣ [ѥсть], гр. ἐν 
παρρησίᾳ). 

•	 На предикативираните съществителни имена често пъти отговаря 
предикативирано съществително и в гръцки (годъ / врѣмѧ [ѥсть], гр. 
καιρός [ἐστι], ὥρα; на пользѫ быти, гр. χρεία [ἐστι]).
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Като цяло в палеославистичната лексикографска традиция не 
съществува разногласие в мненията относно въпроса към кой граматически 
клас принадлежат предикативите. Съставителите на никой от използваните 
речници не отделят тези думи в особена граматическа категория. Определят 
ги като наречия дори при безизключителното използване на някои от тях в 
предикативна служба (напр. требѣ, лѣть, льзѣ), а в случаите с двояка употреба 
ги дават в една статия със съответния същински адвербиум. Оттам нататък 
обаче в отделните справочници се наблюдава отсъствие на еднозначни 
решения при отразяването на предикативацията, което създава възможност 
за субективна интерпретация на явлението в редица конкретни случаи. Това 
особено ясно се вижда при съпоставката на речници с една и съща изворова 
база, каквито са СтбР и СС. Дали особената предикативна функция ще бъде 
фиксирана в отделна подлема със или без изрична граматическа ремарка12, 
или примери за такава ще бъдат приведени, без да се разграничават от тези 
за обикновената наречна употреба, зависи от индивидуалната преценка на 
съставителите. Не са малко и случаите, в които изобщо липсва граматическа 
бележка, характеризираща тази категория думи. Няма съгласуваност за 
степента на лексикализация на предикативната служба при отделните 
лексикални единици13. Често пъти липсват илюстрации за такава дори при 
високо фреквентни думи с подобна употреба в речници с широка изворова 
база14. Разнобой съществува и в концепцията дали предикативната употреба 
на деадективите да се извежда директно от изходното прилагателно, 
или от произведеното от него наречие15. Като главна причина за тези 
лексикографски трудности бих изтъкнала фрагментарността на сведенията 
за историческите фази на езика, която практически прави невъзможно 
да се определи степента на лексикализация на съответната предикативна 
употреба.

Относно дискусионния въпрос, който засегнах в увода, а именно 
за това каква е същността на предикативацията като езиков феномен 
и какво представляват предикативите – самостоятелна част на речта 
или функционален вариант, бих обобщила, че наблюденията ми върху 
ексцерпирания от използваните палеолавистични лексикографски трудове 
словен масив по-скоро ме накланят към позицията на учените, които 
отричат категориалната обособеност на предикативите и ги определят 

12 Срв. например ꙗвѣ, отбелязано като подлема в статията на наречието авѣ/ ꙗвѣ - в СС с 
граматическа бележка като сказ., в СЯС с ремарка in praedicato pro graeco adiectivo, а в СтбР 
и МДРЯ без изрично пояснение.
13 Например, СтбР дава предикативната употреба благоврѣменьно ѥсть под благоврѣменьнъ, 
без да го отделя в подлема като лексикализирано. СС го обособява в подлема. СтбР отбе-
лязва предикативната употреба на израза волꙗ ѥсть като подлема в речниковата статия на 
съществителното име. СС, СЯС и МДРЯ не посочват такава лексикализирана употреба. 
14 Вж. например липсващата информация в МДРЯ за ꙗвѣ и възможьно; в СС за годъ, в СтбР 
за благо. 
15 Например, СтбР отбелязва предикатива бѣдьно [ѥсть] като подлема на бѣдьно нар., а МДРЯ 
и СС в подлема под бѣдьнъ.
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като функционални предикативи или предикативни наречия. Наистина 
предикативите са носители на семантичното съдържание на сказуемото, 
когато са в съчетание със спомагателен глагол, но това не е достатъчно 
за тяхното развитие като отделен граматически клас. Синтактичната 
им употреба в безличните изречения бих сравнила с предикативната 
функция на сказуемното определение в едно лично изказване като своего 
рода сказуемно пояснение на подложно употребения инфинитив, респ. 
подложно изречение, чрез качествено или модално наречие. За целите 
на речниковото отразяване на тези явления в езика е уместно според 
мене да бъдат разграничени два вида предикативи в историята на езика, 
възникнали в резултат на първична и вторична предикативация. Първична 
предикативация има в ограничен брой случаи, когато съответният 
предикатив не се употребява паралелно и като определително наречие16. 
Това означава, че междинно образуваната адвербиална форма директно е 
придобила предикативната си употреба като единствена своя семантична 
реализация. В подобни случаи може да се говори за обособяване на нова 
дума предикатив, която следва да се отрази в речниците като отделна лема. 
Такива думи са например лѣть, льзѣ, трѣбѣ. Преобладаващата част обаче 
от предикативите, които се употребяват паралелно със съответните им 
определителни наречия, трябва да се приемат като относително самостойни 
семантични варианти на изходните им наречия, а тяхната предикативация 
като синтактичен способ за образуване не на нова дума, а на нов алосем в 
състава на полисемантична адвербиална лексикална единица. В този случай 
следва да се говори за вторична предикативация.
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ТРАНСФОРМАРЦИИ И СЕМАНТИКА

ЗА ЗАЕДНОСТТА В МИСЛЕНЕТО: ТРАНСФОРМАЦИИ НА 
КОНЦЕПТА СЪТРУДНИЧЕСТВО В НЕМСКИЯ КОГНИТИВНО-

ЛИНГВИСТИЧЕН КОНТИНУУМ
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UNITY IN THINKING: TRANSFORMATIONS OF THE CONCEPT 
OF COOPERATION IN THE GERMAN COGNITIVE-LINGUISTIC 

CONTINUUM
Aylya Iliyazova1, Shumen University, Bulgaria
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Abstract: The work is an attempt to consider the concept of “cooperation” in cognitive-
linguistic terms, taking as a syntagmatic basis “thinking”, which contains the motivating 
feature of the primary basis: the cognitive verb denken [think]. The term “semantic 
function” is one of the main terms in the work: this function acts as a stimulus for semantic 
transformation and the formation of a new semantic quality. The aim of the research is to 
analyze different semantic transformations in: 1. Formation of a derivative prefixed verb 
mitdenken. 2. Formation of the reflexive verbs sich einigen and sich sammeln. 3. Formation 
of the construction “adverb and cognitive verb”: miteinanderdenken/ zusammendenken / 
gemeinsamdenken. 4. Formation of the construction “preposition, pronoun and cognitive 
verb”: mit anderen erarbeiten. Through the method of componential analysis, the work 
presents lexemes, morphemes and functional words referring to the same semantic field.

Key words: semantic function, motivating feature, componential analysis, semantic 
transformation

Интересът на изследователите към семантичната езикова реалност 
е провокиран от стремежа да се достигне до адекватно езиково знание, 
което би било илюзорна задача, ако не е налице съотнасяне „с теоретичните 
възможности за словесно означаване и знаково системообразуване, 
които са предпоставка за прагматично-актуалното функциониране на 
езиковите единици в речта“ (Kasabov, 2014, p. 104). Като се фокусира върху 
когнитивно-семантичните перспективи на концепта сътрудничество, 
настоящата работа има за цел да се анализират семантични трансформации 
при установени словообразувателни модели (деривация и в частност 
префиксация с различни форманти) и морфологични комбинации в 

1 Assistant professor Aylya Iliyazova, PhD, is a lecturer at the Faculty of Humanities of Konstantin 
Preslavsky University of Shumen. Her research interests lie in the fields of neurolinguistics, 
psycholinguistics and cognitive science. The methodology and didactics of German language 
teaching (DaF) and university teacher training are also a focus of her studies. Email: a.iliyazova@
shu.bg 
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немския език, като за синтагматична база се приема мисловността 
(в частност: заедността в мисленето). Концептът сътрудничество 
определя и основните методи на изследване в работата: 1. Компонентен 
анализ на лексикални репрезентации на концепта сътрудничество; 2. 
Лексико-семантичен анализ; 3. Семен анализ на речникови дефиниции. 
Методът на компонентния анализ е един от най-подходящите методи за 
анализ на семантичната структура на думата. С помощта на този метод 
значението на думата може да се разложи на прости, съставни части, 
наречени семантични компоненти или семи, семантични маркери, 
като по този начин се изследват групи лексеми, отнасящи се до едно и 
също семантично поле. Добра основа за относително диференциране 
на значението на съответната лексикална единица в рамките на едно 
семантично гнездо са повтарящите се семантични компоненти. Лексико-
семантичният анализ е позициониран на равнище микросемантика 
(отделни думи и значения), като се акцентира върху понятийния аспект 
на концепта сътрудничество.

В когнитивно-лингвистични разработки се изследват различни 
аспекти на концепта – някои автори разграничават два аспекта: 
лексикален и образен (Dobreva, 2020, p. 10), други се фокусират върху три 
аспекта на концепта: понятиен, образен и ценностен, като образният и 
ценностният „могат да бъдат интерпретирани, подложени на семантична 
трансформация“, а понятийният компонент като най-релевантен „обитава 
във вербална форма човешкото съзнание“ (Ilieva, 2018, p. 3). В настоящата 
работа се взема предвид част от работната дефиниция на Аглика Добрева 
за концепта като понятиен компонент (т.е. семантично съдържание), който 
присъства и в лексикографските източници (Dobreva, 2020, p. 10). В диадата 
смисъл-значение концептът може да бъде съотнесен към значението, 
„тъй като [концептът] принадлежи на националното езиково съзнание“ 
(Slavyanova, 2017, p. 91).

За представяне на понятийния компонент на концепта 
сътрудничество в работата се представя ексцерпиран лексикографски 
материал от различни източници на български и немски език: тълковни, 
синонимни, етимологични и тезаурусни речници. Етимологичното 
значение на думата сътрудничество насочва към наличието на обща за 
партньорите стратегия, която се базира на обмяна и на взаимно съгласуване 
на съответни интереси, т.е. интересите, респ. целите не е нужно да са 
едни и същи, те биха могли да бъдат общи, но биха могли и да са различни. 
Взаимната съгласуваност обаче е задължително условие, определящо 
същността на подобна дейност.2 При ексцерпция на немски и български 
лексикографски източници се оформя следният семантичен профил на 
думите сътрудничество и сътруднича: 

2 https://www.bg.glosbe.com, достъп на 23.02.2021 г.
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1. сътрудничество –

•	 съвместна работа: ползотворно сътрудничество между две фирми. 
Културно сътрудничество.

•	 сътрудническа дейност в списание или вестник.

2. сътруднича – 

•	 работя заедно с някого, помагам3 

•	 работя като сътрудник: сътруднича на няколко научни издания 
(Burov et al, 1995, p. 889).

В Българско-немски тълковен речник (Petkov et al, 2003, p. 998) се откриват 
следните речникови статии:

1. сътрудничество – 

•	 Zusammenarbeit

•	 Mitarbeit (участие в) an etw. D; Teilnahme (an etw. D)

2. сътруднича – 

•	 работя с някого [Mitarbeiter sein] – mitarbeiten

•	 в издателство – in einem Verlag arbeiten; във вестник – an einer 
Zeitung mitarbeiten

•	 сътрудничим си (с някого) – zusammen/arbeiten (mit jdm).4

В Речник на думите в българския език,5 в частта синонимен речник са 
представени следните синонимни отношения: 

- сътрудничество –

•	 съдействие, съучастие, подкрепа, поддръжка, помощ, 
съучастничество, способстване, солидарност, кооперация

•	 средство, начин, способ.

Семантична трансформация се открива при лексемите съучастие и 
съучастничество [Mittäterschaft], които и в немския език се явяват 
синоними на сътрудничество: Teilnahme, Mitbeteiligung, но същевременно 
по-активното им значение е Mittäterschaft [съучастие в престъпление, 
съучастничество], което в речниковите статии за лексемите и в двата езика 
е позиционирано на първо място. Подобна семантична трансформация се 
наблюдава и при глаголната лексема съучаствам:

- съучаствам –

•	 в престъпление – Mittäter sein, Mitschuldiger

3 Това значение изразява и еднопосочност на действието, бел. моя, А. И.
4 Това значение изразява взаимност (реципрочност), бел. моя, А. И.
5 https://www.rechnik.info, достъп на 23.02.2021г.  
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•	 участвам – teilnehmen, (mit)beteiligt sein (Petkov et al, 2003, pp. 998-
999).

В едноезичния Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Götz et al, 2003, 
p. 603) като синоним на сътрудничество [Zusammenarbeit] е предложена 
думата Kooperation, a глаголната лексема kooperieren е обяснена чрез 
следната речникова дефиниция: 

•	 kooperieren – zwei oder mehrere Personen/Firmen o.Ä. arbeiten 
(besonders auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet) zusammen.6

Лексемата сътрудничество е посочвана като българско съответствие на 
Collaboration [колаборация], произлизаща от френския език.7

В електронния тълковен речник https://www.talkoven.com8 лексемата 
колаборация е представена като: 

•	 акт на съвместна работа по изпълнението на общи или различни 
цели.9 Съвместна работа. Ползотворно сътрудничество между две 
фирми;

•	 сътрудническа дейност в списание или вестник.

Специфичната структура и йерархия на думите се установява при 
семантичното им описание в лексикографските източници: наблюдава 
се специфична организация на думите както в лексико-семантичните 
полета, така и по отношение на лексико-граматичните категории на 
езиковата система (Kasabov, 2002, p. 163). В тази структура глаголните 
лексеми се разглеждат като „отворени (или лексикални) класове, […] 
универсалии за всеки език“ (Kasabov, 2002, p. 163). Компонентният състав 
на глаголните лексеми представлява сложен научно-изследователски 
проблем, като се има предвид и концепцията, залегнала в основата на 
метода на компонентния анализ: значението на думите като съвкупност 
от определен брой елементарни смисли, чийто анализ се осъществява 
посредством дистинктивни двойки признаци (двойки признаци в 
опозиция).

Едно лексикално понятие може да се отнася до различни категории, 
като семантичната структура на тези категории има „формата на 
радиално множество от клъстърни и застъпващи се членове“ (Pencheva, 
2011, p. 127). В електронния речник https://www.frag-caesar.de/synonyme/
Zusammenarbeit.html тези клъстъри са много добре визуализирани:

6 кооперирам – двама или повече човека/фирми и др. работят заедно (особено в политиче-
ска или икономическа област) – превод мой, А. И.
7 https://www.rechnik.info, достъп на 23.02.2021г.
8 Достъп на 23.02.2021г.
9 Курсив мой, А. И.
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Изменчивостта на лексикалните единици се приема като една от 
техните особености, която се отнася както към формалната, така и към 
съдържателната страна, т.е. семантиката (Yanev, 2018, p. 37).

В опита да се разгледа езикът като комплексна система се 
разграничават няколко „неразчленими в езика Аз-а, едно от които е 
дълбинното, дискурсивно Аз на говорещия, на всеки акт на изказване“, като 
този акт на изказване ‚Казване на нещо от някого‘ се разгръща семантично 
чрез фразата АЗ МИСЛЯ, ЧЕ и въз основа на това ‚(АЗ) КАЗВАМ, ЧЕ‘ (Kasabov, 
2002, p. 161). Лексикалните реализации са „мисловни абстракции, които ние 
извличаме и съхраняваме в познанието си за езика, за да възпроизведем 
цялото разнообразие от нови употреби, които думата обозначава […]“, 
т.е. семантичният потенциал се разгръща според конкретната езикова 
ситуация (Dagnev, 2017, p. 12). Думите функционират по този начин като 
когнитивен механизъм, като средство за трансформация на информация 
(Ivanova, 2018, pp. 4 – 5; Pernishka, 2013, p. 14). 

Мисловността и по-специално заедността в мисленето (съ-
мисленето, разглеждано като съ-трудничество в интелектуалната 
деятелност) в настоящата работа се приема за синтагматична база, която 
съдържа мотивиращия признак на първичната основа: когнитивната 
глаголна лексема denken [мисля], която е водещата лексема в работата, като 
успоредно с това лексикографското описание на значението ù обхваща и 
нейни синоними. Единомислието предполага в голяма степен:

- взаимност;

- единство, но и 

- солидарност в единодействието.

Заедността в мисленето предполага свързаност с общо познание 
и със съгласувани интереси, както и координираност и взаимодействие. 
Тази свързаност обаче би поставила комуникативните партньори пред 
координационен проблем: ако най-доброто за всеки един от групата зависи 
от това, какво мислят/правят другите (Meggle, 2010, p. 76).



263

Когато се прави нещо/се мисли заедно, доминиращ може да бъде 
един от следните случаи:

1. И двамата участници в дейността (в настоящата работа активното 
съзначение е в сферата на интелектуалната деятелност) имат полза, 
но единият – в по-голяма степен (семантичният признак изразява 
еднопосочност на мисловното действие).

2. И двамата участници имат полза в относително еднаква степен от 
съвместната дейност (семантичният маркер изразява взаимност на 
мисловното действие).

3. Само единият участник има полза от съвместната (мисловна) 
дейност, като в този случай съ-вместяването има новото семантично 
качество ‹правя нещо ВМЕСТО другия›.

В изследването се оформят няколко особености на заедността 
в мисленето, които в хода на лексико-семантичния анализ ще бъдат 
съотнесени към съответни семантични признаци:

1. ‘Аз се присъединявам към общата мисловна дейност‘.

2. ‘Аз инициирам общата мисловна дейност; започвам пръв/първа и 
подканвам другия/другите да се присъедини/присъединят‘.

3. ‘Аз се включвам заедно с другите участници в един и същ момент / 
в приблизително един и същ момент/ в общата мисловна дейност‘.

В табличен вид по-долу се обхващат някои семантични функции на 
думи, морфеми и служебни думи, за да се представи понятийният компонент 
на концепта сътрудничество в сферата на интелектуалната деятелност 
чрез съзначения на изходното лексикално значение на мотивиращата 
основа denken, както и чрез синонимни отношения. Семантичната функция 
действа като мотиватор за осъществяване на семантична трансформация и 
образуване на ново семантично качество.

Таблица 1.

№ Семантична функция на 
морфема/дума/служебна 
дума

Мотивираща 
първична 
основа

Ново семантично качество

1. семантична функция на 
префикса mit

глаголна 
лексема 
denken

производна префигирана 
глаголна лексема mit/
denken

2. семантична функция на 
наречията zusammen, 
miteinander и gemeinsam

глаголна 
лексема 
denken

производни глаголни 
лексеми zusammen/
denken, miteinander/denken, 
gemeinsam/denken

3. семантична функция на 
рефлексивната морфема sich

глаголна 
лексема 
einigen

възвратна глаголна лексема 
sich einigen
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4. семантична функция на 
рефлексивната морфема sich

глаголна 
лексема 
sammeln

възвратна глаголна лексема 
sich sammeln

5. семантична функция 
на омонимния предлог 
mit, в комбинация с 
местоимението anderen

глаголна 
лексема 
erarbeiten

конструкция “предлог, 
местоимение, глаголна 
лексема“– mit anderen 
erarbeiten

Семантичната функция на префикса mit е структуриращият 
признак, чрез който се образува новото семантично качество на 
производната префигирана глаголна лексема mit/denken. Това ново 
производно значение е преосмислено отношение на мотивираност със 
съзначения: 1. Мисловност като съвместна изява; 2. Дейностна насоченост 
(в сферата на интелектуалната деятелност). Представката mit играе 
активна модифицираща и преобразуваща роля (Kurteva, 2004, pp. 98 – 135). 
Глаголната лексема mit/denken е синтагматичният резултат (производната 
основа с ново производно значение) от комбиниране на две идеи: тази 
на първичната лексема denken и тази на префикса mit (на семантичната 
функция на префикса mit). Тази комбинация се изразява във въздействие 
на семантичната функция на префикса mit върху съдържащата свой 
мотивиращ признак първична основа denken. Семантичното преобразуване 
засяга както синтагматичните, така и парадигматичните отношения на 
префикса mit. В Deutsches Wörterbuch префиксът mit е представен чрез 
следните семантични функции (Wahrig, 1994, p. 892):

– mit –

•	 in Begleitung von, zusammen, gemeinsam, gemeinschaftlich mit 
[придружаван/а от, съвместно с други]10

•	 in Verbundenheit mit [във връзка с]

•	 und auch, unter anderem ≈ außerdem [и/също].

В етимологичен план префиксът mit навярно е близък с гръцката 
meta = zwischen = между. Семантичен скок в производната префигирана 
глаголна лексема mit/denken може да се наблюдава от семантичния 
маркер ‚аз се присъединявам към общата мисловна дейност‘ към семата 
‹аз инициирам общата мисловна дейност; започвам пръв/първа и 
подканвам другия/другите да се присъедини/присъединят›, когато mit/
denken е в императив: Denk mit! Префиксът mit изразява еднопосочност 
на действието (то не е взаимно), като в семантичен план префигираните 
глаголи с mit кодират няколко събития, едно от които е важно за целите 
на настоящото изследване - ‚в действието се включва още един участник‘.11 

10 Тук и навсякъде в работата преводите от немски на български език на ексцерпиран матери-
ал от едноезични речници на немски език са мои, А. И.
11 От функционална гледна точка глаголната представка mit е много продуктивна, бел. моя, А. И.
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Тази е доминантната (интегрална) сема, която разграничава заедността в 
мисленето при mit/denken и при zusammen/denken.

Семантичен еквивалент на думата заедно в немския език е думата 
zusammen, която е представена в Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(Götz et al, 2003, p. 1228) в следната речникова статия:

– zusammen – 

•	 Adverb: nicht allein, sondern miteinander ≈ gemeinsam [наречие: не 
сами, а един с друг ≈ заедно]

•	 als Ganzes oder Einheit betrachtet ≈ insgesamt [разглеждано като 
цяло или като единство]

•	 im Verb: betont und trennbar, sehr produktiv: zusammen- drückt aus, 
dass Personen oder Dinge nicht allein, sondern (in Gemeinschaft) mit 
anderen sind. [в глагол: представката е под ударение и е делима, 
много продуктивна: като префикс zusammen-  изразява, че лица 
или предмети не са сами, а (в общност) с други].

В Deutsches Wörterbuch за наречието zusammen се открива: 
zusammen ≈ beieinander (Wahrig, 1994, p. 1481). В етимологичен план може 
да се проследи развитието на външно-формалните, но и на вътрешно-
семантичните и вътрешно-структурните отношения: 

1. mhd. zesamene <ahd. zisamane; zasamane12

2. germ. samana, urspr. ‚nach demselben Ort hin‘

3. ahd. samo, engl. same = derselbe 

4. verwandt mit ‚sammeln‘, ‚samt‘

Глаголната лексема sammeln има семантично значение на ‚събирам 
(на едно място)‘.

Семантичната функция на наречието zusammen е структуриращият 
признак, чрез който се образува новото семантично качество на 
производната глаголна лексема zusammen/denken: ‚взаимност на 
действието‘. По същия начин взаимността в общата мисловна дейност на 
общността е изходната база на семантичното преобразуване в значенията 
на gemeinsam/denken и  miteinander/denken. Моделът „наречие плюс глагол“ 
е един от най-продуктивните в немския език. При спрежение производните 
глаголни лексеми са делими. Композицията при глаголите в немския език е 
сравнително слабо застъпена (ако се направи сравнение със съществителни  
и прилагателни имена в немския) (Petkov et al, 2002, p. 15). 

Наречието gemeinsam е представено в Deutsches Wörterbuch чрез следната 
речникова статия (Wahrig, 1994, p. 539):

12 mhd. = mittelhochdeutsch = средновисокогермански; ahd. = althochdeutsch = старовисоко-
германски, бел. моя, А. И.
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– gemeinsam – 

•	 Adjektiv:13 mehreren gehörend, gemeinschaftlich, mehreren zu 
eigen [принадлежащ на много хора], unser gemeinsamer Freund 
[нашият общ приятел] – семантични качества ‹принадлежност‘ и 
‚споделеност›

•	 Adverb: gemeinsam ≈ zusammen, miteinander [заедно], zur gleichen Zeit 
[по едно и също време] – ново семантично качество на наречието: 
‹нещо се прави заедно, едновременно, по едно и също време›.

Семантичната функция на наречието gemeinsam предизвиква 
семантична модификация в глаголната лексема gemeinsam/denken, когато 
активен е семантичният маркер ‚аз се включвам заедно с другите участници 
в един и същ момент / в приблизително един и същ момент / в общата 
мисловна дейност›.

Понятийният компонент на концепта сътрудничество в сферата на 
интелектуалната деятелност може да се разшири  посредством съзначенията 
на някои възвратни глаголни лексеми в немския език:

- възвратна глаголна лексема sich einigen;

- възвратна глаголна лексема sich sammeln.

С рефлексивацията се добавя семантичният компонент ‚присъствие 
на субект‘, а с реципрочността семантичният компонент е ‹присъствие 
на двама субекти›. Семантичният скок при горепосочените възвратни 
глаголни лексеми се  изразява в преобразуване на възвратността на 
действието в семантичното качество ‚взаимност/реципрочност›, като 
активна е семата ‚съвместна изява‘. За глаголните единици с реципрочно 
значение е характерно, че при взаимодействието, извършвайки едно и също 
действие, всеки един от двамата участници въздейства върху партньора си, 
като едновременно с това е подложен на въздействие от страна на другия, 
т.е. „въздействието е симетрично“ (Slavcheva, 2010, p. 103). 

За да се маркира действието като взаимно, в немския език се 
използват форми на рефлексивната морфема sich ‚се/си‘, а по-рядко – и на 
реципрочното местоимение einander. Към възвратното местоимение sich 
може да се добави и einander – това, от една страна, може да допринесе 
за по-голяма яснота при взаимност на действието (изпълнява смислово-
различителна функция), а от друга, да се подсили реципрочното значение. 
Възвратното местоимение sich в немския език се употребява само за 3 
лице единствено и 3 лице множествено число. За 1 и 2 лице единствено и 
множествено число служат форми на личното местоимение във винителен 
и дателен падеж (mich, mir/dich, dir). Падежът на възвратното местоимение 
зависи от възвратната глаголна лексема. Вместо sich може да се използва 

13 Като прилагателно име gemeinsam има семантично значение като отделна лексема, бел. 
моя, А. И.
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и реципрочното местоимение einander, за да се изрази еднозначно 
взаимността (Petkov, 2002, p. 69).14

В езиковедски изследвания се разглеждат два аспекта на 
реципрочността: 1. Тя може да бъде анализирана отделно от рефлексивността, 
като се акцентира върху специфичната концептуализация на глаголното 
действие и участниците в него. 2. Налице е тясна формална и семантична 
връзка между реципрочните глаголни лексеми и рефлексивните глаголни 
единици (Slavcheva, 2010, p. 47).

Семантичната функция на рефлексивната морфема sich ‚се‘ в състава 
на лексемата sich einigen се изразява в ‚двупосочно въздействие‘ (маркер за 
реципрочност), тази функция е и структуриращият признак, чрез който се 
образува и новото семантично качество на лексемата. В това ново семантично 
качество sich einigen не може да се използва с местоимението einander, 
нито пък sich да се замени с einander. На морфосинтактично равнище 
лексемата sich einigen се отнася към същинските реципрочни глаголи само 
в определен семантичен вариант: ‹Wir einigen uns‘ [Стигаме до съгласие, 
споразумяваме се.] (Petkov, 2002, p. 67). Употребата на глагола (sich) einigen 
като реципрочен глагол не е задължително условие – само ако той изразява 
взаимност, в този вариант той се подчинява на закономерности, които са 
валидни за  същинските  реципрочни глаголи, за които е характерно, че:

1. Подлогът е в множествено число (тъй като извършителите са най-
малко двама).

2. Подлогът е изразител на същинско (прототипно) реципрочно 
значение (Slavcheva, 2010, p. 47).

3. Възвратното местоимение изпълнява семантична функция, а не 
синтактична, т.е. то служи, за да изрази взаимността в действието 
(Petkov, 2002, p. 67).

4. Налице са поне двама участници, извършващи едно и също 
действие.

5. Всеки един от участниците е едновременно Agens (вършителят 
на действието, който има контрол върху това действие) и Patiens 
(който не действа активно, а страда, понася последиците от това 
действие). Този Patiens няма контрол върху изразеното чрез 
глаголната единица действие, това му отрежда семантичната роля 
на засегнатия от действието аргумент.

6. Условието, че Agens е и същевременно Patiens, води до 
симетричност на предиката: X е на едно мнение с Y. Y е на едно 
мнение с X. X и Y са на едно и също мнение.

14 В някои случаи при употребата на рефлексивната морфема sich се разчита на контекста, за 
да може да се установи, дали значението е взаимно или възвратно: aкo глаголната форма е в 
множествено число, може да се наложи и доуточнение, което се постига или с помощта на 
лексемата gegenseitig, или чрез замяна на възвратното мeстоимение sich с einander. 
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Мотивиращият признак на първичната основа einigen насочва към 
прилагателното име einig, за което в Duden, das Onlinewörterbuch се открива:15

– einig – 

•	 in seiner  Meinung (und Gesinnung) übereinstimmend; einer Meinung, 
eines Sinnes [съгласен/на с неговото мнение, на едно и също 
мнение]

•	 zu einer Einheit verbunden, geeint [обединени, едно цяло].

В речниковата статия за einig в Deutsches Wörterbuch се откриват 
следните семантични значения (Wahrig, 1994, p. 388):

– einig – 

•	 eines Sinnes, gleichgesinnt; sich einig sein: Wir sind uns einig. ‚Wir sind 
derselben Meinung‘ [съмишленици сме, на едно и също мнение 
сме; мислим еднакво]

•	 mit j-m einig sein ≈ einer Meinung sein [на едно мнение съм с някого]

•	 mit sich selbst nicht einig sein ≈ ‹Er ist heute mit sich selbst nicht 
einig› = ‹ist schlecht gestimmt, niedergeschlagen› [някой е в лошо 
настроение, депресиран].

Първото семантично качество на einig изразява ‚взаимност на 
действието›, второто – ‚еднопосочност на действието‘, а третата сема – 
‚възвратност на действието›, при което настъпва семантичен скок към ново 
семантично качество.

В речниковата статия в Duden (Duden, 2003)16 за einig се открива:

– einig  <Adj.> [mhd. einec, einic, ahd. einag = einzig, allein, zu ein]: 

•	 in seiner Meinung [u. Gesinnung] übereinstimmend; einer Meinung, 
eines Sinnes: die -en Brüder; sie sind wieder e.; 

•	 ich bin [mir] mit ihr darin e., dass es so nicht geht;

•	  wir gehen beide, sie geht mit mir darin e., dass der Brief unverschämt 
war; 

•	 über den Preis sind sie miteinander e. geworden (haben sie sich geeinigt);

•	  ich bin mit mir selbst noch nicht ganz e. (bin mir noch nicht ganz im 
Klaren), ob ich das tun soll; 

•	 zu einer Einheit verbunden, geeint: eine -e Nation.

Глаголната лексема einigen в Deutsches Wörterbuch е представена чрез 
следния семантичен профил (Wahrig, 1994, p. 389):

15 duden.de – das Onlinewörterbuch
16 Duden (2003). Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim  [CD-ROM] 
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– einigen –

•	 eine Einheit bilden (besonders politisch); einig machen (Volk) 
[обединявам (особено в политически план)], [обединявам (народ)]

•	 sich einigen = sich einig werden, zu einem gemeinsamen Beschluss 
kommen [стига се до решение, удовлетворяващо и двете страни; 
разбираме се, стигаме до съгласие; споразумяваме се]

•	 sich mit j-m einigen = einer Meinung sein [на едно мнение съм с 
някого].

Глаголната лексема sich einigen спада към група глаголи, които

[…] в немския език се реализират само с логически подлог в множествено 
число, който е изразен граматично или във формата за първо, второ, трето лице 
множествено число (съответно със съществително в множествено число) или 
във формата за първо, второ, трето лице единствено число, но в съчетание с 
предложна фраза, въведена от предлога mit.“ (Petkov et al, 2002, p. 60).

Би могъл да бъде направен интересен паралел между мотивиращия 
признак на einig ‘eines Sinnes’ и този на корена на българското 
съответствие на sich einigen: ‚споразумявам се‘ – ‚ум, разум‘. От друга 
страна, полипрефигирана глаголна лексема като споразумявам се, която 
се образува, като се добавят комплекси от представки (в случая са две 
представки, прибавени едновременно, а не последователно) функционира 
със значение ‹резултат от действие› (Atanasova, 2011, p. 23). Подобно събитие, 
без обаче да е префигирана, кодира в немския език и лексемата sich einigen. 
При споразумявам се „семантиката е единна, цялостна и неразчленима“, 
тя не е просто сбор от значенията на отделните префикси (Atanasova, 2011, 
p. 23). При полипрефигираните глаголни лексеми  последно добавеният 
префикс е определящ за това, към какъв начин на действие може да бъде 
причислена глаголната лексема. В изследването си Атанасова разкрива, че 
при подобни глаголи (като споразумявам се) представковият комплекс „има 
и словообразувателна, и словоизменителна функция, той съществува като 
формално морфологично цяло“ (Atanasova, 2011, p. 30). Словообразувателното 
значение „е присъщо на производната дума, […]. От друга страна, то е и 
мотивационно значение на производната дума, чрез което тя се причислява 
към определена категория и тип“ (Yordanova, 2016, p. 14).

Устойчивото словосъчетание eine Einigung finden е със значение 
‹sich mit j-m über etwas einigen’, т.е. представлява синонимна конструкция по 
отношение на третия семантичен маркер на лексемата sich einigen. Третата 
сема изразява ‚еднопосочност на мисловната дейност‘ = ‚аз съм на едно 
мнение с някого другиго, но другият може и да не е на едно и също мнение 
с мен, т.е. единствено аз да съм направил/а компромис с моите възгледи‘. 
Тази конструкция е с комитатив (comitativus): ‘Ich einige mich mit jemandem’ 
[Съгласявам се с някого. На едно мнение съм с някого.]. Интерпретацията на 
този тип конструкция като реципрочна е силно зависима от лексикалното 
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значение на глагола, като подобни конструкции са по-непродуктивни, 
сравнени с първия тип (същински реципрочни глаголи) (Slavcheva, 2010, p. 
50). В конструкции с комитатив 

двата аргумента на взаимното действие при глагол в единствено число не са 
равнопоставени, както при формите на глаголите в множествено число, т.е. 
предикатът не е симетричен, както във формите за множествено число (Nitsolova, 
2008, p. 243). 

В подобни конструкции съществува възможност вторият аргумент 
да не е експлицитно изразен, което води до посочване на съобщението 
предимно (ако не и изцяло) върху първия аргумент. По този начин 
глаголната структура може да подлежи на съвсем различна семантична 
интерпретация: ‚само аз се съгласявам с него, той с мен –не; никой, само 
аз приемам мнението му, а той – моето – (може би) не‘. Анализът на 
взаимните (реципрочни) глаголни лексеми разкрива, че, от една страна, те 
са обособени в отделен, самостоятелен синтактично-семантичен тип, като 
за тях са характерни специфични критерии. От друга страна, са налице 
класификатори, разкриващи връзката между рефлексивни и реципрочни 
конструкции (Slavcheva, 2010, p. 50). 

Отношение на мотивираност със съзначение ‚мисловност като 
съвместна изява› е и прозводното значение на синоними на глаголната 
лексема sich einigen: 

- sich (mit j-m) absprechen = sich im Gespräch über eine Frage einigen 
und einen gemeinsamen Beschluss fassen [обсъждам, съгласувам, 
координирам с някого, споразумяваме се (с някого) в разговор по 
даден въпрос]

- vereinbaren = abmachen, verabreden, in einem gemeinsamen Beschluss 
festlegen [уговарям, договарям с някого, решаваме заедно, стигаме 
до съвместно решение]

- übereinstimmen (mit j-m) = die gleiche Meinung mit j-m haben 
[съответства; имам същото мнение като някого, на едно мнение 
съм с някого]

- zustimmen (j-m) = seine Übereinstimmung mit der Meinung eines 
anderen dartun, äußern; die Meinung eines anderen teilen [съгласен/
на съм, споделям мнението на друг]

- sich anschließen = zustimmen (der gleichen Ansicht sein) 
[присъединявам се, на същото мнение съм]

- mit j-m, mit sich selbst im Einklang sein = als richtig, angebracht, 
wohltuend empfundene Übereinstimmung, Harmonie [в съответствие, 
в хармония с някого/със себе си съм, в съгласие с някого съм, което 
води до усещане за хармоничност в отношенията].

Семантичната функция на рефлексивната морфема sich ‚се‘ в състава 
на лексемата sich sammeln е структуриращият признак, чрез който се 
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образува и новото семантично качество на лексемата: ‹innere Ruhe suchen 
(um sich einer Person oder Sache zuwenden zu können = sich zum Gebet 
sammeln’ [търся вътрешно спокойствие, вътрешно уединение, за да мога 
да се обърна към човек или обстоятелство; приготвям се за молитва]. В 
мисловен план се осъществява духовното свързване с другия, имплицитно 
изразен участник в дейността, ето защо при тази глаголна лексема не може 
да се говори за симетрично въздействие, а за еднопосочно действие, което 
първоначално е насочено възвратно към иницииращия дейността, който 
същевременно в следващ етап цели насоченост на мислите към друг, който 
играе пасивна роля на своеобразен духовен адресат в мисловното общуване. 
Синоними на sich sammeln с подобен семантичен маркер са възвратните 
глаголни лексеми sich nach innen wenden, sich vertiefen, in sich kehren, които 
изразяват семантичното качество ‚концентрирам се, вглъбявам се‘. 

Семантичният профил на последно представената в работата 
глаголна лексема erarbeiten в немския език е представен в Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache (Götz et al, 2003, p. 303) в следната речникова 
статия: 

– erarbeiten –

•	 etw. erarbeiten – einen mst. relativ langen Text schreiben, indem ein 
Plan, eine Idee o.Ä. genau und bis in die Einzelheiten dargestellt wird 
[разработвам нещо, съставям един относително дълъг текст, в 
който точно, с най-малките подробности се представя план, идея 
и др.]

•	 sich (Dat) etw. erarbeiten – etw. lernen, indem man sich intensiv 
damit beschäftigt [постигам, спечелвам нещо, като се занимавам 
интензивно с тази дейност].

В Duden, das Onlinewörterbuch, второто значение на erarbeiten е 
представено чрез следната речникова дефиниция: ‚sich durch intensives 
Studium, Bemühen geistig zu eigen machen› [възприемам нещо посредством 
интензивно изучаване, усилия].17 

Тук интелектуалната деятелност експлицитно е изразена чрез 
думата geistig [духовно]. При тази семантична модификация активна 
роля играе и възвратната морфема sich [си], която изразява насоченост 
на действието към субекта, при това мисловната дейност е еднопосочна. 
В същия речник Duden, das Onlinewörterbuch, е посочена и семата ‚in 
gemeinsamer18 Arbeit/Diskussionen o. Ä. erstellen, ausarbeiten (einen Plan 
erarbeiten)‘ [нещо се създава в обща работа/дискусия (разработва се план)], 
без да е посочен експлицитно омонимния предлог mit [с/със], а вместо 
това доминира семантичната функция на gemeinsam като прилагателно 
име (в неговата атрибутивна функция).
17 duden.de – das Onlinewörterbuch
18 Курсив мой, А. И. 
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Семантичната функция на омонимния предлог mit играе активната 
преобразуваща роля в конструкцията etwas mit anderen erarbeiten, като 
тук другите участници са експлицитно изразени чрез местоимението 
anderen. Новото семантично качество ‹nicht allein, sondern mit anderen 
erarbeiten‘ [не сам, а с помощта на другите представям с подробности 
план или идея] изразява експлицитно заедността в мисловната дейност. 
Семантичната функция на предлога mit ‚връзка между лица, предмети и 
явления‘ е предпоставка за преосмисленото отношение на мотивираност 
със съзначения: 1. Мисловността като съвместна изява; 2. Дейностна 
насоченост (в сферата на интелектуалната деятелност). Като предлог mit се 
употребява и при заповед, подкана, т.е. активна е и апелативната функция 
на езиковия знак (Atanasova et al, 2011, p. 150).

Изводи

Голямото количество названия на даден концепт е свидетелство 
за семантичната му плътност: представеният в изследването ексцерпиран 
материал потвърждава до голяма степен, че концептът сътрудничество 
притежава подобна семантична плътност. Анализираните вътрешно-
семантични и вътрешно-структурни отношения, които водят до 
семантично разчленяване и до многобройни семантични варианти, в 
работата са разкрити както в синтагматичен, така и в парадигматичен план. 
Семантичните трансформации при анализираните словообразувателни 
модели са по отношение на различни аспекти на концепта сътрудничество. 
Изменчивостта на лексикалните езикови обекти е както в плана на 
съдържание, така и в плана на изразяване. Семантичният потенциал на 
лексикалните реализации е необходимо условие думите да са средство и 
за трансформация на информацията, а синонимните отношения кодират 
както когнитивни, така и прагматически значения.
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Abstract: The focus of the paper is on the neologisms that have occurred in Bulgarian as 
a result of the pandemic. The corpus of analysis comprises linguistic exchanges collected 
during some personal conversations of the author with a number of informants as well 
as occurrences of the encountered neologisms in the social and mainstream media. The 
neologisms were also compared with the linguistic entries in some reference books and 
their frequency of use was checked through search engines. One of the main conclusions 
reached is that despite the fact that some of the analysed neologisms are not part of the 
official lexicon they are widely used in the social and the mainstream media, which means 
they are an active part of everyday life of Bulgarians. 

Key words: COVID-19, neologisms, social media, media discourse, CDA    

 Увод

Разрастването на Ковид-19 от обикновен респираторен вирус в 
световна пандемия постави на изпитание не само научните познания на 
човечеството в борбата срещу него, но и лингвистичните, прилагани в опит 
да се обясни и дискутира настъпилата и разрастващата се пандемия. Фактът, 
че дискурсът е социално конструиран и като такъв отразява развитието на 
обществото, на което служи, е доказан, както и двояката връзка между двата 
компонента, тъй като дискурсът от своя страна също може да влияе върху 
обществото, запълвайки празнотите по отношение на различни феномени 
(Blagoeva, 2006/2007; Fairclough, 1992, 2010; Nedkova, 2011; Pаltridge, 2012). В 
случая на настоящата пандемия ролята на език, предоставящ средствата за 
обговаряне на проблема, е поета от английския като основен международен 
език за комуникация. Начинът на предаване на информацията за тази нова 
глобална заплаха съвсем резонно може да бъде описан и като нов медиалект 
(see Hjarvard, 2004; Dobreva, 2015a; Dobreva, 2015b, и др.) за болестта, най-

1 Assoc. Prof. Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva, PhD received her PhD from the University of 
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Media Discourse (Konstantin Preslavsky University Press, 2018). She is currently working at the 
Department of English Studies at Shumen University. Her interests lie in the field of comparative 
linguistics, media studies and culture studies with focus on ethnicity, religion and identity. Email: 
d.stoycheva@shu.bg     

https://doi.org/10.46687/IBRJ7123


277

вече поради факта, че информацията за пандемията се предава главно чрез 
каналите за масова комуникация и масмедиите. Тъй като медиалектът не 
може да бъде приписан на конкретен индивид или клас, и дори нация, 
този нов дискурс, навлизащ в пределите на България, донесе със себе си 
специфична терминология и изрази, обясняващи новата болест2.

Метафорично този езиков пренос може да бъде описан и като зараза 
на българския език, чиято чистота3, доколкото може да се говори за подобно 
явление в ситуацията на повсеместна глобализация, е била замърсена от 
различните неологизми, произтичащи от процеса.

Настоящото изследване бе продиктувано от желанието да се 
проследи разнообразието от неологизми, провокирани от пандемията, 
както и степента на навлизането им в българския език.

Констатациите, представени в тази статия, са резултат от тристепенен 
анализ на откритите неологизми, който включва участието на информанти, 
анализ на езика на социалните и основните медии и консултации със 
справочници, като речници и онлайн корпуси. 

За целите на настоящото проучване са приложени анализ на дискурса, 
контент анализ, както и лингво-семиотичен анализ, тъй като първите два 
изследват дискурса в определен контекст и във връзка със специфична 
социална реалност, а последният разглежда знаковите характеристики на 
анализираните единици.

 Предишни изследвания по темата

Темата за глобализацията и влиянието на английския език върху 
останалите езици не е нова (see Fairclough, 2006; Coupland, 2010; Boyadzhiev, 
2005; Blagoeva et al., 2013; Dobreva, 2015b, 2019) и вероятно няма човек, 
който да не е усетил или поне да не се е докоснал до неологизми, появили 
се под негово влияние. В България има различни изследвания, които 
анализират факторите, отговорни за развитието на неологизмите (Nedkova, 
2011; Kolkovska, 2013), заемките в терминологията (Velikova, 2018) или 
словообразувателните процеси, отговорни за появата им. Общата идея обаче 
е, че неологизмите са създадени, за да запълнят някаква празнота в местния 
език, или както казва Сейгър (Sager, 1990, p. 71) „в даден момент всички науки 
и технологии периодично се нуждаят от термини за новите предмети или 
части от предмети и нови процеси”. Обикновено чуждиците се взаимстват 
по такъв начин, че повечето от тях претърпяват фонетична, морфологична 

2 В същото време, поради сходствата в характеристиките му, медиалект, макар и нов термин, 
е много подобен на схващането за диксурс, представено от Феърклаф (1992). Същото мнение 
се споделя и от Добрева (2015b, p. 15).
3 Тъй като темата за чистотата на българския език е анализирана в детайли на други места 
(see Nikolova, 2002; Brezinski, 2004; Stavreva, 2005; Todorova, 2009; Koleva-Ivanova, 2015), в на-
стоящата разработка този процес няма да бъде разгледан подробно. За влиянието на неоло-
гизмите върху българския език (see Boyadzhieva, 2006).   
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и семантична адаптация в приемния език или стават основа за развитието 
на допълнителни неологизми (Nedkova, 2011). От друга страна, има заемки, 
които са фонетично или семантично пренесени от езика източник на 
български. Недкова споменава и развитието на неологизми, използващи 
местни източници, или такива, при които се развива вторично значение при 
думи, които вече съществуват в езика (Nedkova, 2011, pp. 43 – 44). Освен това, 
анализирайки тематичните области, които най-интензивно се обогатяват 
с нови лексеми, Недкова (Nedkova, 2011, p. 44), цитирайки Пернишка, 
заявява, че преобладават неологизмите в сферата на ежедневния живот, 
включително думи, които са заемки главно от английски и американски. 
Въпреки това, както самата изследователка заключава, подобни думи не 
пречат на националната идентичност и не създават усещане за дисхармония 
между наличните, тъй като процесът е умерен и следва общоустановените 
европейски тенденции, проявяващи се и в другите езикови структури 
(Nedkova, 2011). Разглеждайки другите сфери на познанието, авторката 
коментира и новата лексика в сферата на медицината и козметиката, като 
казва, че терминологията в тази област преобладава, но лексемите често се 
усвояват на фонетично, граматично и семантично ниво (Nedkova, 2011, p. 47; 
see also Blagoeva, 2006/2007). Последното представлява най-голям интерес по 
отношение на настоящия анализ и формулира една от задачите, поставени 
в началото на изследването, т.е. да се анализират характеристиките на 
срещнатите неологизми и да се коментира естественото им звучене или 
липсата на такова, за да може да се изведе някакво заключение за това дали 
може да се говори за нарушаване на националната идентичност или не.

 Методология

Изследването протече в три последователни етапа. Първият етап 
включва представянето на списък от 75 термина на английски език на 
студенти бакалаври и магистри към катедра „Английска филология“, 
които те да преведат на български език по начин, по който са ги срещали 
или чували. Самите термини са част от проект на Оксфордския английски 
речник, свързан с активираните по време на пандемията нови лексеми 
(Covid-19 language resources, n.d.). 

Получените преводни варианти (7 на бакалаври и 10 от магистри) 
бяха анализирани откъм коректност на превода и употреба на представените 
варианти, проверена в наличните речници и онлайн ресурси. Нетипичните 
езикови варианти бяха допълнително разгледани и анализирани и бяха 
проверени и съпоставени с използваните онлайн варианти4. 

Вторият етап се формира от ръчно записани употреби на неологизми, 
свързани с пандемията, чути по време на лични разговори на авторката, 

4 В настоящото изследване са разгледани само неправилно преведените варианти, понеже ос-
таналите са директни заемки от английски и се употребяват по същия начин от източниците 
за масова информация. 
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които не са били конкретно насочени към употребата на неологизми. В този 
аспект става дума за анализ на разговорна реч и донякъде изследването 
на идиолекта на отделни индивиди. Използваните изрази са проверени 
за съвпадение на употребата в социалните и основните медии чрез 
търсачката на Гугъл. Използваните в личните разговори „информанти” 
са хора с различни занимания и на различни възрасти, като сред тях се 
срещат студенти, счетоводители, учители, преподаватели в университета и 
журналист – общо 28 души. 

Третият етап включва проверка на езиковите единици в онлайн 
речника на българския език (https://ibl.bas.bg/rbe/), разработен от 
Българската академия на науките (БАН), както и в Българския национален 
корпус (BNC, достъпен на http://dcl.bas. bg/bulnc/en/), също част от ресурсите 
на БАН, за да се установи тяхната честота на употреба. Анализирано е и 
използването им в социалните и основните медии, като се проследяват и 
други употреби на неологизми.

 Анализ

В настоящата разработка се придържам към видовете неологизми, 
представени от Благоева (Blagoeva, 2006/2007), която разграничава 
следните три основни групи: 1) Лексикални неологизми (новообразувани 
или новозаимствани думи), новосъздадени съкращения / акроними; 2) 
Семантични неологизми – нови значения, добавени към вече съществуващи 
езикови единици най-вече в резултат на метафоричен или метонимичен 
трансфер (see also Kolkovska, 2013), и 3) Колокации.

Когато говорим за неологизми в терминологията, трябва да вземем 
предвид и факта, че много от тях са интернационализирани, което означава, 
че са еднакви в различните езици, факт, който бе доказан и през първия етап 
на настоящото проучване, а именно преводните варианти на 75 термина 
и колокации, породени или „съживени” от пандемията и събрани от 
Оксфордския английски речник. Тъй като българските преводни варианти 
не са част все още от многоезичния Covid-19 проект на Оксфордския 
речник (see Covid-19 language resources, n.d.), авторката реши да провери 
до каква степен термините са познати на студенти от специалностите 
„Английска филология“ и „Приложна лингвистика (английски език с руски 
език)“, бакалавърска и магистърска степен, като запознати с английския и 
използващи езика за получаване на информация по темата. 

Термините, които предоставят най-много варианти, се оказаха 
производните на self-quarantine (self-quarantine, self-quarantined), stay-
at-home order и work from home и производните им. Тъй като първите два 
неологизма се появиха и при разговорите с информантите, като начало 
ще се обърне внимание на последния, който наистина придоби голяма 
популярност в условията на всеобща изолация и забрана за напускане на 
дома си. Преводните варианти, предложени от информантите, включват 
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работа от вкъщи, работене / работа / работещ от вкъщи и малко по-
различния вариант дистанционна работа. Всички варианти се срещат и в 
медиите, като присъстват и в законови разпоредби, напр. 

[1] Дистанционната работа има много предимства (forjobhunters.com, 
19.09.2020); [2] Само преди две седмици работата от вкъщи беше просто един 
от гъвкавите механизми за организация на работния процес (STHS Law Firm / 
24.03.2020). 

Точно този израз не е нов за българския дискурс, тъй като покрай 
прекалено високите наеми, редица малки фирми преминаха от работа от офис 
към работа от вкъщи. Като ново за езика обаче може да се разглежда друго 
словосъчетание, което навлезе в българския език в последните месеци и е 
синоним на работа вкъщи, а именно home office. Английското словосъчетание 
се среща както използвано на английски, напр. [3] Предизвикателството 
Home office /з/ (STHS Law Firm / 24.03.2020), така и транслитерирано на 
български като хоум офис: [4] ХОУМ ОФИС В ПЛАНИНАТА: Хижи на 
Витоша привличат работещи с бърз интернет /з/ Пандемията създаде нова 
тенденция у нас – хижи се превръщат в хоум офиси. (NovaTV / 28.12.2020), 
а също и домашен офис, напр. [5] Виж забавното видео, в което децата на 
професор, даващ интервю за CNN от домашния си офис, прекъсват интервюто 
му (forjobhunters.com, 19.09.2020). Подобно на други заемки колокацията 
приема граматическите характеристики на съществителна фраза и се среща 
както с пълен, така и с непълен определителен член, напр.: 

[6] Хоум офисът и инспекторите по труда /з/ (Капитал / 02.10.2020); [7] Хоум офис 
до края на 2020 г. За това се готвят хиляди служители /з/ […] Но хората, които 
имат възможност да изпълняват служебните си ангажименти в „хоум офиса”, ще 
могат да се възползват от нея до края на 2020 г. (Profit.bg/ 08.05.2020).

Поглеждайки към термините COVID-19 или CORONA вирус, 
използвани за обозначаване на самата болест, изследването отчита може би 
най-голямото разнообразие от новосъздадени лексеми, употребявани както 
в разговорната, така и в писмената реч. И двата термина се срещат изписани 
както на латиница, така и калкирани на български език. Интересни за 
анализ обаче са трансформациите, които те претърпяват в българския 
контекст. Така например по време на непринудените разговори, проведени 
с информанти, се забелязва употребата на COVID за обозначаване на 
хората, заразени с болестта, където терминът е променил статуса си от 
съществително собствено в нарицателно име и е придобил граматическите 
характеристики на последното: напр. [8] Там са ковидите – което означава 
хората, заразени с болестта. Примерът беше изречен първо от информант, 
обясняващ факта, че пациентите, диагностицирани с COVID-19, и особено 
тези, които се нуждаят от медицинска помощ, се приемат на десетия етаж в 
местната болница. В този случай наименованието на болестта се използва 
метонимично, за описание на нейните носители и новоизмислената дума, 
според дефиницията на Благоева (2006/2007) по-горе, попада в групата 
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на лексикалните неологизми. Същата употреба се среща и в интернет 
пространството, главно в коментарните секции след дадена статия или в 
различни форуми, напр. [9] Анонимен: „Тези половин година не успяха да 
направят отделен вход и рентген в болницата за ковидите, но сега са много 
загрижени с тъпите им маски...” (shum.bg/ 20.10.2020), както и в преводни 
статии: 

[10] Коронавирус, какво се случи в тази клиника на Пиаченца през февруари? 
Истинската история за заразителен бум /з/ […] „Ковидите ги преместиха всички 
тук в Сант‘ Антонино, защото операционната е в Каза Пиаченца... (https://www.
tpi.it/ 01.04.2020). 

Трябва да се отбележи, че подобна проява не е открита на английски, 
т.е. трансформацията е характерна само за българския език. В същото време 
се среща и употребата на названието на вируса в множествено число в статии, 
където маркира разновидности на болестта, напр. 

[11] Д-р Бранзалов говори за К-19, ваксината и шарана в сравнение с шарана /з/ 
[…] „Трябва да работим в екип, така че всеки да може да помогне за имунизацията 
срещу популацията на ковидите да бъде извършена възможно най-бързо и 
точно”, добави той. (newsbeezer.com/ 06.12.2020),

както и в някои форуми, напр.: [12] Последния път като ходих на Власина 
(преди ковидите) намирах само голдита (https://www.nariba.com/ 
09.11.2020). Последният пример маркира и нов неологизъм, зает директно 
от английския, който е формиран на основата на съкращаването, а именно 
К-19.

Разговорен начин за назоваване на болестта се наблюдава при един 
от коментаторите в Predpriemach.com, който нарича вируса ковидято: [13] 
Цитата5 е от статия преди 2019 година, затова не се споменава ковидято.

Същата коренна морфема е породила два примера за причастия, 
използвани също за обозначаване на пациенти с COVID-19: напр. [14] 
Съседите ми и те ковидясали. Боя се, че и аз ще ковидясам. В този пример 
използваната лексема е глагол и притежава граматическите характеристики 
на този клас думи, като информантът използва различни форми за 3 л. мн. 
ч. и 1 л. ед. ч., които в същото време са в преизказно наклонение в случая 
на ковидясали и в бъдеще време при ще ковидясам. И в двата случая се 
наблюдава процес на адаптация, тъй като терминът е променил класа си и 
е придобил характеристиките на глаголите в българския език, т.е. и двете 
употреби бележат случаи на лексикални неологизми. Тази словоформа, 
заедно с ковидирам се присъстват в речника на българския жаргон (https://
www.bgjargon.com/ 12.11.2020), който показва и много от новоизползваните 
форми. 

5 Примерите са представени така, както са открити, без да се нанасят каквито и да било ко-
рекции. 
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Употребата на ковидясвам и ковидясал се открива и в социалните 
мрежи, но и в няколко публикации, напр.: [15] Последните три десетилетия 
бавно и полека загубих усещането, че живея в държава /з/ […] Всеки ден чуваме 
новини за ковидясали кметове на общини. (trakiaworld.com / 04.11.2020). 
Последната употреба, заедно с производната, обозначаваща процеса на 
заразяване с болестта ковидясване са характерни за публикациите на Елена 
Гунчева, виж също [16] В България взеха да умират само от ковидясване. От 
инфаркт що няма умрели, бе? (informiran.net / 07.12.2020). В същото време 
в секциите с коментари на читатели се среща и още един неологизъм, 
обозначаващ човек, вярващ в сериозността на болестта, а именно ковидист. 
Потребител с никнейм 6veik пише на 25.10.2020: 

[17] Нищо особено не се е случило с Бате. Той е подложен на задължителния 
ритуал по „ковидясване”. Това е нещо като младо момче, кога минава сефте през 
турската баня с дъртите манафи. Няма значение ковидист ли си /Божо/ или не 
си ковидист /като Тръмп, Болсонаро/ процедурата е за всеки! От нея се излиза 
по-хм... мъдър, да го наречем. И добре знаещ че в тая работа лабаво няма (https://
segabg.com/comment/684879).

Интересен е и неологизмът, находчиво създаден от един коментатор, 
обясняващ как се нарича някой с положителен и отрицателен тест за 
болестта: 

[18] Съб., 21/11/2020 - 10:33 dedoviq: Интересно ми е аз какъв да се водя с 
положителен и отрицателен тест, без да имам някакви проблеми. Затворник съм 
със сигурност, и не само аз.

(Отговор на #31) Съб., 21/11/2020 - 11:37 bay Dragan: Ковиджендър. (https://www.
segabg.com/comment/707537)

Подобна употреба не се забелязва другаде, но ясно се вижда остроумието 
на коментатора, който умело слива названието на болестта с друга чуждица, 
показваща социалния пол, който може да е както мъжки, така и женски, в 
зависимост от ситуацията. 

В медийното пространство се среща и колокация с двойно значение 
ковид фрий: 

[19] Въпросният политик призна във вторник, че е участвал в тайна сбирка в 
Брюксел, описана от белгийските медии като „оргия”. В нея са участвали „25 
голи мъже” и според организатора тя е била „Ковид фрий” (без спазване на 
противоепидемичните ограничения), в разрез със здравните правила. (Дневник 
/ 04.12.2020); [20] Георги 21.12.2020 12:01:58 Вица на деня.... тя заразата е само в 
мола фитнеса и заведенията, другите са ковид фрий зони джъмбо технополис там 
хич не се разкарват безцелно, всеки влиза на бегом взима по една плазма за 10 
бона и на две салта като по филмите се изнася (flagman.bg).

Справка в Urban Dictionary, показва две значения на споменатата 
фраза на английски език: 1. Без Ковид-19, 2. Зона без Ковид-19 (covid-free, 
n.d.), което недвусмислено сочи, че семантичният пренос е осъществен при 

https://segabg.com/comment/684879
https://segabg.com/comment/684879
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=covid-free
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превода на самата статия от английски, но значението все още не присъства 
в речниците на езика.

По време на изследването бяха открити и още няколко колокации, 
изградени на базата на конверсия [20], [21], а при [22] и [23] – на блендинг:

[20] Половината от наредените по тези опашки са от породата „шамар да е - 
аванта да е”. Останалите са ковид-параноици, дето, ако има начин, всеки ден ще 
се тестват. (https://m.dnes.bg//comments. php?id= 468843/ ноември 2020)

[21] Мнение от GODzillata » чет ное 05, 2020: Не само те, сички ще останат, 
щот министъро се баракадира дОма, видиш ли – самоизолирал се, щото некой 
кихнАл по коридора на министрството, а сички тийчърси бичат у даскалото сред 
сите ковиди-ученици... даскалите са напрао за у червената книга!!! (https://www.
nariba.com/ forum/viewtopic.php?t=124763&start=5340)

[22] 2020-05-23 00:44:17 Аполо-нанайси: Пълни глупости. С изключение на 
КовИДиот, която не е лоша. Само че на нея пък са ѝ объркали значението. Тя 
всъщност обозначава вярващите в Ковид-сценария... (dnes.dir.bg); [23] ковидиот 
(arrow_drop_up64%arrow_ drop_down36%) 1. Човек, който игнорира социалната 
изолация и подпомага разпространението на COVID-19 2. Глупав човек, който 
пазарува като за преди война, всявайки паника сред останалите и лишавайки ги 
от възможност да се снабдят и те с някаква храна. Глупав човек, който вярва сляпо 
на измислицата за „вирусът-убиец”. Навсякъде в мрежата може да се прочете що е 
туй вирус, коронавирус, грип, PCR тест, но ковидиота смята, че като се забули с 
един парцал и е недосегаем (https://talkoven.com); виж също [38].

Примерите, изградени чрез конверсия, на български език звучат 
приемливо, главно поради факта, че подобни словоформи вече съществуват. 
Обществото е добре запознато с характеристиките на параноята, както и 
с тези на проявяващите я, и лесно би разбрало значението на неологизма 
ковид-параноици. Подобнa e ситуацията и с употребата на ковид психозата в 
[60]. При ковиди-ученици лексикалният похват за изграждане е също познат, 
но първата част от неологизма би била трудна за разбиране от хора, които 
не са се сблъсквали с метонимичната употреба на ковид за обозначаване на 
заразен с болестта, както бе показано по-горе. Трябва да се отбележи, че друга 
подобна употреба не бе открита, което може да определи новосъздадената 
лексема като частен случай и част от идиолект.

 Ковидиот, макар и често срещана в интернет пространството, главно 
под влияние на информацията, постъпваща за болестта от английски, не 
може да бъде определена като естествено звучаща на български език, а 
фактът, че се употребява с две противоположни значения, може да предугади 
ограничаването на употребата й в рамките на дебата кой точно е денотатът 
на лексемата.   

Друг неологизъм, получен чрез сливане на думи, бе употребен по 
време на онлайн среща преди коледните празници. Авторът му находчиво 
слива названието на вируса с Рождество Христово, пожелавайки на 
присъстващите: [24] „Весела Ковидоледа” (ковид + Коледа). Повторна такава 
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употреба не бе открита нито в интернет пространството, нито в някой от 
споменатите в началото речници, което дава основание неологизмът да бъде 
определен като частен или единичен случай, а не като навлязла в употреба 
словоформа.

Жаргонният речник на българския език предоставя и още един 
неологизъм, производен на названието на вируса, а именно възвратният 
ковидирам се: 1. Заразявам се с COVID-19. 2. Отсъствам от работното си място 
поради мързел или не се явявам на уговорена среща, като се преструвам, че 
съм заразен с COVID-19. Пример: [25] Принц Чарлс беше коронясан, но не 
заемайки британския трон, а ковидирайки се. и [26] - Димитър защо не е 
на работа?! - Май пак се е ковидирал… (Гацо Бацов от Враца https://www.
bgjargon.com/ 12.11.2020). Макар и повлияни от дискурса за болестта в 
световен мащаб, тази употреба не се среща в английския език и може да се 
приеме за типично български феномен, макар и с неголяма честотност на 
употреба.

Срещат се също така и няколко лични имена, построени на базата на 
названието на болестта:

[27] Ковидчо: (https://www.marica.bg/index.php/tema-v-razvitie/covid-19 /
profesor-idva-shturm-ot-covid-19-v-sledvashtite-dni-u-nas/  25.09.2020); [28] Ревльо 
Ковидясал Папазов: (Гост)34 (https://www.flagman.bg/ article/219638/ 18 юли 
2020); [29] Ковидий XIX, Ковидий: стихотворение „КОВИДИЙ 19ти” (https://
hackcrisis.bg/idea/); [30] Хич Не Мъ Йе Срам 3 Казва преди 4 месеца: Че Свети 
Бойко е зле съм съгласен (наричам го така, защото отказа да затвори църквите, 
когато беше пикът на Ковидий XIX), но за съжаление той е по-малкото зло. 
(https://narod.bg/2020/08/24); [31] 2020-05-23 08:08:57 Ковид (нерегистриран): 
„Това, което не ни убива ни прави по-бедни.” ~ Ковидий, 19 г. пр. Хр. (https://www.
facebook.com/MEMEjdydrygoTO/); [32] „На море ще ходите зимата!” — Ковидий 
ХIX (https://rodopchani.bg/vic?id=67270); [33] Четв., 12/11/2020 - 13:10, Звън® […] 
33 ноември 2564 г./ Отминали са пет века откакто вилнее вирусът Ковидий XIX. 
Средната възраст на поданиците на Тиквоний I Хипертоник е паднала до 29 
години. (https://www.segabg.com/forum-topic/zdravniyat-ministur-spravyame-se-
kontrola-na-covid-19?page=1)

Както се вижда от примерите, когато са използвани като лични 
имена, производните на болестта притежават умалителна форма, а при 
[28] като презиме е използвана форма в страдателен залог (вж. по-горе), 
която пък описва състоянието на притежателя на никнейма. Съществуват 
и няколко примера, в които пишещите коментари находчиво са използвали 
цялото название на вируса, придавайки му латинско звучене, подобно 
на имената на римските императори или мислители в [31]. В последния 
пример, [33], вирусът дава началото на лиричен герой. Интересното в случая 
е, че подобен герой е представен и в руски стихотворения по темата, като 
заразата е описана като император, вероятно поради римското звучене на 
измисленото име (See Levenko, 2020 https://stihi.ru/2020/04/14/500). 

https://www.marica.bg/index.php/tema-v-razvitie/covid-19 /profesor-idva-shturm-ot-covid-19-v-sledvashtite-dni-u-nas/
https://www.marica.bg/index.php/tema-v-razvitie/covid-19 /profesor-idva-shturm-ot-covid-19-v-sledvashtite-dni-u-nas/
https://www.flagman.bg/ article/219638/
https://hackcrisis.bg/idea/
https://hackcrisis.bg/idea/
https://narod.bg/2020/08/24
https://www.facebook.com/MEMEjdydrygoTO/
https://www.facebook.com/MEMEjdydrygoTO/
https://rodopchani.bg/vic?id=67270
https://www.segabg.com/forum-topic/zdravniyat-ministur-spravyame-se-kontrola-na-covid-19?page=1
https://www.segabg.com/forum-topic/zdravniyat-ministur-spravyame-se-kontrola-na-covid-19?page=1
https://stihi.ru/2020/04/14/500
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Друга „находка“ в интернет пространството ни представя и разказ 
за утопична страна, наречена „Ковидия“: [34] Ковидия. Прогностично-
фантастичен сюжет (burda.blog.bg/ 05.11.2020), в който с привкус на 
фантастика се преразказват събитията, довели до разрастването на вируса от 
Китай в пандемия, като по-конкретно фокусът е върху мерките, предприети в 
България. Последното ни навява на предположението, че Ковидия всъщност 
е блендинг между Ковид и България, като причинителят на проблема и 
мястото на събитието.  

Интересни са и следните неологизми: ковидарник – лексема, която 
е използвана за обозначаване на място за разпространение на болестта, 
по подобие на съществуващите „краварник“ или „свинарник“, маркиращи 
места за размножаване/ отглеждане на животни от определен вид: 

[35] Stiliyan Stankow: Против съм връщане в ковидарника. Но пак казвам трудно 
е да се справяме, от друга страна по-важен е живота! (Facebook.com); [36] 27 юни 
20 Весело: Всеки стадион е един прекрасен ковидарник, даващ възможност да 
разпръснеш, крещейки кат за последно, облаци аерозолни частици, яхнати от 
вирусите, бактериите и гъбичките, събрани старателно от теб в обществения ти 
живот (https://youtu.be/ZXoGtspTVDw); вж. също [58],  

но неологизмът се използва и за назоваване на фургоните, в които се 
провеждат тестовете за Ковид-19: [37] Докараха ковидарника в Перник 
/з/ (https://pernik.bulpress.bg/ 05.11.2020). Среща се и словоформа, която е 
директна калка от английски – ковидариум:

[38] Ето какво написа Богомил Бонев (публикуваме думите му без редакторска 
намеса): „Все си мислех, че дума на годината ще е „ковидиот”. За сведение на 
ковидиотите, думата означава човек, който не вярва, че има такъв вирус, че 
той е опасен, убеден е, че е измислица на илюминатите, на световната мафия, 
а борците за свобода са антимаскърите и Мангъров е техният пророк. Сега 
научих от приятел, който е лекар в Пирогов, че има друга дума: „ковидариум”. За 
България, благодарение на ковидиотите, това ще се окаже думата на годината. 
Ковидариумите са пълни, драги сънародници. И няма места за нормалните 
болни. За ковидиотите не знам. Те са безсмъртни”. ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ 
В БЛИЦ! (Blitz.bg/ 20.11.2020). 

Другото название на болестта също се оказва продуктивен източник 
на неологизми, макар и не толкова многобройни, колкото тези с Ковид. 
В българския език се среща употребата на термина както във формата 
коронавирус, изписана слято или като две отделни думи, така и само корона, 
която вече съществува в българския лексикон. 

В анализираните употреби се срещат примери, които са аналогични 
на разгледаната по-горе лексема ковидите, а именно носители на заразата, 
напр. [39] Нали всички са при короните?, казано от един от информантите 
във връзка с факта, че в спешното отделение няма лекари, които да 
приемат пациент с остър апендицит. В този случай можем да забележим и 
метонимичния трансфер, при който болестта се използва вместо лицето, 

Десислава Чешмеджиева-Стойчева - Ковидясване...

https://youtu.be/ZXoGtspTVDw
https://pernik.bulpress.bg/
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диагностицирано с нея, но също така да говорим и за добавяне на ново 
значение към вече съществуваща лексема, следователно за семантичен 
неологизъм. Подобна употреба се среща и в основните медии: [40] Короните 
се броят наесен (Капитал / 30.11.2020).  

Някои от информантите използваха причастие, обозначаващо 
заразени с болестта: [41] „Братът на гаджето ми също е коронясан“. 
Приемането на българската граматическа система е видимо и в тези 
примери, заедно с пример в страдателен залог. В допълнение, във форумите 
се среща и умалителна форма, която присъства и в Българския жаргонен 
речник (See bgjargon.com):

[42] КакъФ ахмак трябва да си, да ти няма нищо... И да одиш се редиш, кат *** от 
страх та не пипне коронката...; [43] Анонимен/ преди 1 месец: Това е добре. Сега 
ще се види каква част от настиналите са с коронка. (mdnes.bg/ ноември 2020).

Умалителното и в двата случая е използвано иронично, като в единия 
случай се опитва да се минимизира опасността от вируса, а в другия по-скоро 
се иронизират онези, които го преувеличават.

Колокация, образувана като конверсия между корона и пациенти, 
беше използвана от журналист при обмен на информация за новите случаи: 
[44] Броят на коронапациентите в региона се увеличава. Същата словоформа 
се среща и в блоговете:

[45] На моя колега брат му лекар вътрешни болести вече се е ковидясал и жена 
му която е по-зле, работи в прилична частна болница без излишни рискове. Май 
ще лекува вече коронапациенти по неволя ако оцелее не за друго, при тях си е 
мъртвило (hardwarebg.com/forum/).

Не може да се каже, че споменатите примери са странни за 
българския език, тъй като следват вече установен модел, който се среща 
при ХИВ-пациенти, СПИН-пациенти и т.н. По подобен начин се използва 
и коронакриза:

[46] Гецата сам оповести къде е в момента, но без да се извини за яростната и 
просташка кампания, която водеше и срещу ген. Мутафчийски и срещу мерките на 
правителството на Бойко Борисов за справяне с коронакризата. (PlovdivOnline/ 
14.12.2020); [47] От коронакризата се произведоха много страхове. Има аналогия 
с банките – ако не се реагира достатъчно рано на слуховете, системата рухва. 
(Банкеръ/ 24.11.2020). 

Среща се и формата короновирусната болест, която е директен 
превод на английското Corona virus disease: [48] Короновирусната болест – 
божественото наказание! /з/ (Born.blog.com/ 13.04.2020). Както се вижда и при 
този пример, калкираната форма приема граматическите характеристики на 
българското прилагателно, което се съгласува със съществителното, което 
определя, по род и число, а освен това може да приема и определителен 
член, когато е подлог в изречението. 
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Интересна е формата коронясване, която се среща както в публикации, 
напр.: [49] „Последно по Дарик” – Коронясване (Дарик/ 30.04.2020), така и в 
коментари към такива:

[50] Георги К. Спасов – КОРОНЯСВАНЕ. И като се закороняса, та вече пета 
седмица (pa-media.net); [51] КОВИДАРНИК НА СЕДМИЦАТА: Велико Търново 
след абитуриентските балове - масово коронясване за спомен от светлия миг 
(кви там маски, кво ми ти дистанцииране...) (Rodopi24/ 09.07.2020)

Интересното в тези примери е различните значения, с които се 
използва новосъздадената лексема. Докато в [49] и [50] употребата е със 
значение „масова истерия“ или дори „лудост“, то при [51] значението е по-
скоро на „масово заразяване“. 

Находчивостта при създаването на нови словоформи, 
повлияни от пандемията, е видима и при следващите два неологизма 
– скоропоговорки, изградени на базата на познатата от детството 
„Непротивоконституционствувателствувайте“:

[52] Непротивокороняствайте (нерегистриран) Все пак спазвайте Lockdown-
на ;) (Dnes.dir.bg/ 23.05.2020);

[53] Или пък тази дълга дума - “непротивокоронавирусо-карантиноизолационен-
стователствувайте”. Спомената от доц. Владислав Миланов пред БНТ (Dnes.
dir.bg/ 23.05.2020).

Следващата употреба пък е пример за съкращаване на съществуваща 
колокация:

[54] Събуждам се тая сутрин: нямам кашлица, нямам хрема, нямам главоболие, 
нямам температура, нямам болки в мускулите, нямам конюнктивит... Изтръпнах, 
викам си: „Ужас, имам абсолютно всички симптоми на безсимптомна 
коронаинфекция”. (https://rodopchani.bg/ vic?id=67270).

Фразата е много по-често използвана като коронавирусна инфекция:

[55] „466 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през 
изминалото денонощие. 145 от тях са установени с PCR, а 321 – с бързи антигенни 
тестове“ (https://coronavirus.bg/bg/news 02.05.2021) 

или описателното инфекция с коронавирус, напр. [56] Вирусологът Радостина 
Александрова: Има случаи на повторна инфекция с коронавирус /з/ (БНТ/ 
02.12.2020), но друга употреба на слятата и съкратена форма, посочена в [54], 
не се среща, което може да се приеме за случай на идиолект. 

Българският жаргонен речник потвърждава и появата на нова 
словоформа, показваща психично състояние на страх от болестта, което не е 
странно за българския лексикон, понеже в него вече съществуват названията 
на различни други фобии:

[57] Коронофобия – Страх от Коронавирус създаден от медиите или политиците: 
- Ей страх ме е, че ще хвана Коронавирус. - Ти имаш коронофобия. (Ивайло 
Велики от Ивайло Велики 08 Mar 2020 https://www.bgjargon.com/); [58] Аз ще си 
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замълча, но според мен трябва да ходите в самостоятелни къщи, хотелите не са 
за вас (коронофобия). (bg-mamma/ 12.08.2020).

Другите примери, които са срещани в лични разговори по темата за 
пандемията, са по-често използвани и поради тази причина те няма да бъдат 
анализирани в конкретното изказване, в което са чути. Обединяващата 
характеристика на всички тях е много близката прилика с английските 
лексеми, напр. локдаун, карантинирам, самокарантинирам, самоизолирам, 
антимаскър и др. 

Локдаун, която масово се използва в медиите в тази си калкирана 
форма, беше преведена от студентите като „(период на) затваряне и изолация“, 
което показва желанието за намиране и използване на българска разбираема 
за мнозинството алтернатива от тяхна страна. Както се видя обаче и в [52], в 
интернет пространството лексемата се използва и в английската си версия, 
изписана на латиница. 

Според Речникът на българския език глаголът карантинирам от 
карантина съществува като такъв от 1966 г. (See Institut za bulgarski ezik, 
n.d.). Въпреки това употребата му звучи странно, за разлика от колокацията 
„налагам карантина” или „поставям под карантина”. Налагането на тази по-
странна употреба може да се обясни с желанието за опростяване на езика, 
което пък би било причината за създаването на други, още по-фрапиращи 
лексеми, като карантинясвам, напр.: [59] - Наборе, какво правиш в момента? - 
Карантинясваме с жената. (Dnes.dir.bg/ 23.05.2020), а един от информантите 
използва и израза [60] „Ще си карантинясвам пък, к‘во”.

Производните самокарантинирам и самокарантина обаче не 
присъстват в споменатия речник, а самата им употреба може да се определи 
като семантичен трансфер чрез медиалект за болестта, при който единиците 
са придобили всички граматически категории, характерни за българските 
глаголи. Подобен случай е белязан от използването на производното и от 
изолация, а именно самоизолирам, самоизолация. Глаголът изолирам идва 
от френски и съществува в българския език още от 1937 г. Речникът показва 
както неговите непреходни/ рефлексивни, така и преходни форми (See 
Institut za bulgarski ezik, n.d.). Производната самоизолирам не присъства с 
отделно значение, но е представена с всичките ѝ склонения, така че може да 
се приеме, че се счита за установена лексема.

Антимаскър е друга директна калка от английски, образувана 
по подобие на антиваксър, която също е нова дума. Значението, с което 
се използва, е само едно: „противник на носенето на предпазна маска 
по време на епидемията от коронавирус; дума, образувана по подобие 
на „антиваксър”“: [60] По време на ковид психозата се навъдиха много 
антимаскъри. (D-ingTRT от София, bgjargon.com / 11.10.2020,). Употребата 
е широкоразпространена и в интернет пространството, където лексемата 
се изписва и като антимаскар:
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[61] Последните три десетилетия бавно и полека загубих усещането, че живея 
в държава /з/ […] Съдейки по личните си впечатления между маскари и 
антимаскари, скоро и до бой ще се стигне (TrakiaWorld / 04.11.2020). 

Последният пример, който ще бъде споменат тук, всъщност е 
подтикнат от неологизъм, използван в рекламата на Lidl малко след 
налагането на масова карантина през март 2020 г. На по-късен етап 
неологизмът е използван в личен разговор: [62] „Ами, к’во, и аз ще си 
вкъществувам”, както и в онлайн пространството: [63] ‘Е, какво мога да 
направя, ще #вкъществувам’. Не е случайно, че при превода е използван 
хаш-таг, тъй като тази употреба е предизвикана от семантично прехвърляне 
на апела с хаштаг, често използван в медиите в чужбина по време на 
карантината през първата половина на годината и следователно може да се 
отдаде на влиянието на социалните медии. Продължаващата му употреба и 
до днес потвърждава влиянието, което е имал и все още има този конкретен 
медиалект върху населението (See also Prohazkova, 2020; Chaleva, 2020).

След първоначалния анализ всички срещнати неологизми бяха 
проверени в Българския национален корпус (BNC) за честота на употреба, 
както и в Речника на българския език на Българската академия на науките с 
цел да се установи дали те вече са влезли в официалния лексикон. 

Българският национален корпус не показа съвпадения на нито една 
от лексемите, производни на корона вирус и ковид, и само едно съвпадение 
при проверка на слято изписаната форма  коронавирус. В него, разбира 
се, присъстваха употреби на корона, коронясване и коронясан, но те не 
бяха семантично свързани с проявите на болестта и затова не са значими 
за настоящото изследване. Подобна е и ситуацията с хоум офис, тъй като 
словосъчетанието се среща в Българския национален корпус, но със 
значение на Министерство на вътрешните работи на САЩ и на Обединеното 
кралство, а не като работа от дома. Съвпадения бяха открити на изолация, 
самоизолация и карантина, но липсваха такива за производните на 
карантина, разгледани по-горе.

 Заключение

В заключение може да се каже, че въпреки че някои от неологизмите, 
анализирани по-горе, звучат естествено и са необходими, за да може да се 
опише и говори за новото явление и да се запълни празнота в езика, други 
звучат странно за носителите на езика и могат да бъдат приписани на 
определен идиолект или жаргон, който има за цел „показност и категоричен 
опит за налагане на престижен идиосинкратичен идиолект” (Boyadzhieva, 
2006, p. 274, cited in Nedkova, 2011, p. 47). 

Може да се приеме, че с времето такива неологизми ще отмират, тъй 
като не са естествени и не са проникнали в езика в по-голям мащаб. Освен 
това описват и явление, което е характерно за конкретното време и което 
може да не е от такова голямо значение по-късно. Последното може да бъде 
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установено чрез по-нататъшно диахронно проучване, проведено няколко 
години след преминаването на пандемията. 

Въпреки това не може да не се отчете креативността при създаването 
на някои от анализираните лексеми и словосъчетания и, макар че в по-
голямата си част не присъстват в официалния лексикон и справочници на 
езика, все пак биват използвани активно от населението, както се вижда от 
високата им честота на употреба в социалните и основните медии.
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Abstract: In this article the neo-semanticisms are presented by real neologisms and 
occasionalisms, excerpted in recent years from Bulgarian media texts with different 
thematic orientation and stylistic expression. Commens are also made on the lexicon that 
has emerged through tracing and borrowing, which builds formal relations of homonymy 
with words that already exist in our language.
Each of the 44 lexical items is presented in a dictionary article, including its morphological 
and semantic characteristics; word formation parameters; the motivating foreign word (if 
any); distribution of the palette of semes registered in the lexicographic arrays; the new 
sememe – the result of semantic transformation, in a minimal context; classification of the 
free and/or stable word combination it forms; the formal and semantic relations in which 
it enters and its stylistic affiliation. The study finds that the enrichment of the vocabulary 
of the Bulgarian language is achieved as a result of democratization, colloquialization and 
internationalization of the language. Semantic modifications are realized mainly through: 
metaphorization, metonymization, personification and comparison.

Key words: media text, neosemanticism, lexical neologism, homonymy, metaphorization

Активните геополитически процеси, техническата глобализация, 
икономическата емиграция и имиграция, културно-образователните 
международни трансфери, религиозната интерференция, планетарните 
форсмажори, родната социокултурна поляризация са извор за възникване 
на нови номинации; заемане на интернационализми; калкиране; поява на 
омонимни корелати; разширяване или стесняване на семантичния обем на 
думите; семантични транспозиции посредством аналогия, олицетворение, 
метафоризация, метонимизация, каламбур; фонетични трансформации и 
др., които обогатяват българския неологичен лексикон.

Предмет на изследването са няколко от разнообразните начини и 
словообразувателни средства, които форматират лексикалните процеси 
и продуцират възникването на нови семеми в българските медиатекстове 
с различна жанрова принадлежност. Автономно или в контаминация, 
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те са функция на лингвистичните тенденции към демократизация, 
колоквиализация, интернационализация и интелектуализация в 
българския език. 

Обект на публикацията са 44 новорегистрирани лексеми от 
последното десетилетие, диференцирани в две групи – 32 семантични 
неологизма, формиращи се в езика, когато първичната номинация 
или заемането са неприложими (Zidarova, 2012, p. 197), и 12 лексикални 
неологизма, при които прозира релацията изходна мотивираща дума – 
неологизъм. И в двете групи са включени както разпространени думи, 
постепенно излезли от авторското поле на създателите си и получили 
гражданственост, така и нови оказионализми, които имат потенциала да 
разширят сферата и честотата си на употреба2. 

Всяка лексема е представена по азбучен ред в речникова статия, 
включваща нейната морфологична и семантична характеристика; 
словообразувателния ѝ модел; мотивиращата я чуждица (ако има такава) 
или домашна заемка; дистрибуцията на палитрата от семеми, регистрирани 
в лексикографските масиви; новата семема – резултат от семантична 
трансформация, лексикална деривация, заемане или калкиране – в 
минимален контекст; класификацията на свободното и/или устойчивото 
словосъчетание, което образува; формалните и семантичните отношения, 
в които влиза, и стилистичната ѝ принадлежност.

Като лингвокултурологичен лакмус за проучения 10-годишен 
период, ексцерпираната лексика представя разностилови примери, за 
да се открои словообразувателният потенциал на българския език, да се 
очертаят щрихи от палитрата на динамичните смислови модификации.

В конкретното проучване понятието семантична модификация 
(трансформация) е условно, с широк обхват и включва няколко деривационни 
типа – поява на нови значения чрез метафоризация, метонимизация, 
олицетворение при семантичните неологизми3 и производни думи със 

2 Иновацията се приема за родово понятие по отношение на видовите неологизъм и оказио-
нализъм… Някои учени  разглеждат двете понятия в широк смисъл като едно и също явление. 
Други определят неологизмите в тесен смисъл като: възпроизводими, нееднократни, с неин-
дивидуална принадлежност и др., за разлика от оказионализмите, които са вид разговорни 
(авторски) ненормативни неологизми. Трети приемат наличието на тройно разделение – не-
ологизъм/оказионализъм/потенциална дума, но само за думите, получени по словообразу-
вателен път (Krumova-Tsvetkova, Blagoeva, Kolkovska, Pernishka, Bozhilova, 2013, рр. 221 – 229). 
Пример за лексикалната динамика е топосът ‘джипка‘, метонимия на премиерския кабинет, 
който за няколко месеца получи много широко разпространение, стана елемент от редица 
свободни и устойчиви словосъчетания и постепенно ще загуби оказионалната си специфика. 
3 Критериите за обособяване на лексема като семантичен или лексикален неологизъм, са от-
разени обстойно в многобройни проучвания по неология: ако иновативна е и формата, и се-
мантиката на думата, тя е лексикален неологизъм, но ако е иновативна само семантиката – тя 
е семантичен неологизъм. Моделите за образуване на нови семеми са структурирани и об-
общени във Фразеология и лексикология на българския език, том 1 (see Krumova-Tsevetkova, 
Blagoeva, Kolkovska, Pernishka, Bozhilova, 2013, рр. 249 – 279).
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съотносително ново значение. Ключов е структурно-семантичният 
аналитичен подход, предпочетен във фундаменталния научен труд 
Българска лексикология и фразеология, том 1 (Krumova-Tsevetkova, Blagoeva, 
Kolkovska, Pernishka, Bozhilova, 2013, р. 232). Иновативните лексикални 
единици се отграничават от неологизмите, които нямат аналогична или 
асоциативна, а само формална връзка с вече съществуващи думи в езика.   

Целите на публикацията са фокусирани върху ексцерпция на 
семантично модифицирани лексеми и лексикални деривати, които 
обогатяват българския лексикон, и на чужди заемки, които влизат във 
формални отношения с установените в езика ни лексеми. Фиксираните 
семеми в: Речник на българския език (BAN, 2001 – 2015), Неологичен 
речник (Bondzholova, 2003), Речник на новите думи в българския език 
(Pernishka, Blagoeva, Kolkovska, 2010), Нова българска и румънска лексика 
след 1989 г. (Lyutakova, 2018), информационния портал на ИБЕ „Неолекс“, 
онлайн лексикалните ресурси на Секцията за българска лексикология 
и лексикография при БАН (https://ibl.bas.bg/leksikalna-baza-danni/), 
Речник на чуждите думи за всички (Pernishka, 2020), Речник на чуждите 
думи в българския език (red. Popov, 2018), Речник на чуждите думи в 
българския език (RChDBE, 2007), Български тълковен речник (Radeva, 
2004). Семантични неологизми в съвременната българска терминология, 
възникнали чрез ретерминологизация (Kolkovska, 2011), не се анализират, 
с няколко изключения. 

1. Семантични неологизми

апликация, ж. фр. application, англ. application ‘мобилно приложение‘ 

Компания разработи мобилна апликация (NOVA, 04.04.20); чат апликацията 
WhatsApp, собственост на Facebook, пусна бета версия на десктоп приложение 
(economic.bg, 18.12.20); Модерната интерактивна апликация (investor.bg, 
18.09.19).

В РБЕ и РЧДВ са отразени 3 семантични плана на лексемата: 1. Фигури 
от един вид материя, поставени като украса върху друг вид материя; 2. 
Прибавка, притурка; 3. Мед. Физиотерапевтични процедури. В БТР липсва 
последното значение. А Габеров включва и финансовия термин ‘участие 
на банка в борсови операции за своя сметка‘. Новата синхронна употреба 
на думата чуждица, маркирана в РНДБЕ, разширява значението ‘прибавка‘, 
функционира като информационно-технически термин и най-често се 
дистрибутира в свободни словосъчетания, например – zoom / софтуерна 
/ безплатна / дигитална апликация и др. Още в английски, който е езикът 
първоизточник,   е настъпила реетимологизация, след което думата е заета 
в редица други езици.

безветрие, ср. ‘липса на промяна‘

Държавният глава в едночасово интервю по радио „Дарик“ закова категорично 
новата дума на изтеклата година: БЕЗВЕТРИЕ... Не се променя вятърът на 

Теодора Г. Илиева - Семантичната модификация...
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промяната. Не достига чистият въздух де факто и де юре... И ако редактираме 
посланията му, излиза, че думите на 2019 г. са „БЕЗВЕТРЕНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 
(duma.bg, 23.12.19).

Този nomina actionis et resultativa е авторски неологизъм, създаден 
чрез метафоризация на номинатива с книжен характер ‘състояние на 
атмосферата, при което няма вятър; затишие‘ (РБЕ), а в книжовно-
разговорния стил – ‘липса на градивна политическа промяна; конюнктура‘. 

бомба, ж. разг. ‘нещо, което е синтезирано от голямо количество полезни 
вещества‘

Направете си витаминозна бомба за подсилване на имунната система (saveti.
framar.bg, 23.03.15)

Лексемата е известна в РБЕ с 5 значения. А Е. Пернишка допълва и 
синтезира семантичния обем на думата с конотацията ‘нещо, което силно 
се одобрява, прави голямо впечатление‘ (Pernishka, 2020, p. 107). Разговорен 
характер има и неосемантизмът ‘субстанция, в която са концентрирани 
вещества със силен ефект при употреба‘.

Все по-често фразеологизмът нутрибомба се предпочита пред 
енергийно смути.

брюкселски, нар. ‘който е присъщ на политиките и ценностите на ЕС‘

Как да преведем на брюкселски сценария „Служебен кабинет“? (NOVANEWS, 
02.06.21)

Установеното първо значение на адектива е ‘който се отнася, 
намира, принадлежи, е създаден в Брюксел‘. През 2014 г. А. Ефтимова 
създава термина брюкселски новоговор, който не е семантичен дериват 
на прилагателното за принадлежност и обозначава политически коректно 
изразяване в България, съобразено с езиковите политики и практики на 
администрацията на ЕС (Eftimova, 2017, р. 84). 

В цитираното въпросително изречение думата е адвербатив и 
семантичен модификатор на прилагателното брюкселски, но е с много по-
широк обем – не се стеснява до нещо издадено, кодифицирано, характерно 
само за администрацията в  гр. Брюксел, а за политико-икономическите 
стратегии и изисквания на Европейския съюз, т.е. образувано посредством 
метонимизация. В публичното пространство от години се използва 
съчетанието брюкселски език – езика на т.н. ценности на ЕС.    

Елемент от словообразувателната верига е регистриран от В. 
Бонджолова. Това е номинативът ‘брюкселизация‘ (Bondzholova, 2003, р. 38). 

виждам, несв. ‘прониквам‘ 
Сателитът, който може да „вижда“ и през стени (economic.bg, 19.12.20)

Конотативна дистрибуция на многозначния глагол не е отбелязана 
в РБЕ, но метафорични употреби се срещат в узуалното пространство, 
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например: виждам със значение провиждам, проявявам прозорливост, 
прозирам или фраземите с опорна дума видя / виждам (Nicheva, Spasova-
Mihaylova, Cholakova, 1975, рр. 558 – 559). Семантични еквиваленти на 
анализираната семема са ‘преминавам през, преодолявам пространсвото‘.

гол, прил. ‘без глазура, без кувертюр‘

Сега приготвяме само торта, това е гола торта (ТЛС, 12.06.20)

Общата сема между денотативните значения, регистрирани в 
словниците на българския език, и метафората гола е ‘без покритие, без 
обвивка‘. Специфично в конкретния пример е решението на преводача, 
адаптирал английска лексема и създал нова семантична модификация на 
прилагателното име. 

диригент, м. ‘човек, който ръководи някого или нещо‘

Кои са истинските диригенти на съдебната система в България? 
(mediapool.bg, 16.12.20)

В лексикографските масиви фигурира денотативното значение 
‘ръководител на хор‘. Агентивното съществително получава вторична 
номинация в публичната реч, разширявайки плана си на съдържание, като 
често се използва с пейоративна отсенъчност. Известни са фразеологичните 
съчетания: диригенти на прехода, диригент от задкулисието. Вербативът 
дирижирам също има преносна употреба и не рядко е контекстуален 
синоним на: контролирам, водя в желаната от мен посока, или пък на 
актуалния жаргон яхвам. 

замръзна, св. ‘да остана в същото положение, да застина‘  

В бюджета на МК общо за «развитието на българската култура и изкуства, на 
българския книжен сектор, библиотеки и читалища» до 2023 г. са замръзнали 
едни 9 млн. лв. за всичко това! (duma.bg, 3.12.20)

Широко разпространеният десубстантив замразя, както 
производният от него имперфектив замразявам4 ‘спирам изразходването 
на финансови средства‘ в контекста се конкурират с нетипичната употреба 
на замръзна / замръзвам. Първата двойка глаголи е преходна, а втората – 
непреходна. Преносното значение на замръзна е фиксирано в РБЕ (оставам 
непроменен; задържам се, не се развивам), но иновацията е обектното 
съчетание с референта ‘сума пари‘. Възможно е авторът на текста да е търсил 
паронимичен ефект. 

злобен, прил. ‘с инсталиран зловреден елемент‘

Хакери използват флашка, предварително и умишлено заредена с вирус, който 
да проникне в компютъра ни, известна е като злобна флашка (bTV, 11.12.20)

4 Лексемата е посочена като семантичен неологизъм в периода преди 2001 г. (Zidarova, 2012, 
p. 197).

Теодора Г. Илиева - Семантичната модификация...
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Контаминацията от качественото прилагателно за личностна 
характеристика на субект ‘злобен‘ + предметно съществително не е фиксирана 
в лексикографските справочници. Чрез словообразувателно калкиране на 
термина Evil USB Drive, злобен получава вторична номинация в българския 
език ‘с двойна употреба, защото е предназначен да следи, да върши 
неприятности‘. Предстои да видим дали злобен ще разшири семантичния си 
спектър и извън фразеологично свързаното значение в примера.

изкъртя, св.‘унижожа, залича нещо сраснало, здраво закрепено‘

Ще изкъртим корупцията в България, като влезем в парламента (А. Бабикян, 
bTV, 31.03.21)

В РБЕ и ТРБЕ са фиксирани няколко денотативни плана на изказ 
с интегрираща сема ‘отделям, отчупвам от нещо‘ и 3 фраземи. Вторична 
номинация не е отбелязана в неологичните речници, но тя е разпространена 
в узуса – и в разговорните масиви, и в жаргона (това направо кърти). 
Конотацията ‘премахна, залича корупционни явления, практики и действия‘ 
е пример за ярка политическа метафора. Лексемата образува синонимно 
гнездо със сленгизми като: изчегъртам (особено актуален през последните 
месеци) и измитам.  

консервативен, прил. мед. ‘който не изисква животоподдържащи техники 
и наблюдения с мониторингови устройства‘

Консервативните легла са заети 100%, а в интензивните има още място (bTV, 
1.04.21)

В РБЕ от общо 6 семеми, съставящи лексикалната цялост на 
прилагателното консервативен, единствената му употреба като медицински 
термин е: който се извършва без оперативна намеса. В съвременния 
професионален медицински лексикон, а вече и в средствата за масова 
комуникация, адективът придоби нов семантичен нюанс – период при 
инфектираните с корона вирус, който предхожда реанимационните 
процедури, като не е задължително тези процедури да са оперативни. В 
масмедиите циркулира антитезата чисти легла/отделения ≠ ковид легла/
отделения (консервативни и интензивни).  

копаене, отгл.същ. digging ‘онлайн търсене, извличане и добавяне към 
блокчейн‘

Сега минаваме към процес за разпределяне на левкойни по начин, който да 
замени копаенето и да е обвързан развитието на проекта (levcoin.net, 04.20).

Девербативът се дистрибутира както в разговорната и 
публицистичната сфера, така и в научната – като финансово-икономически 
термин, образуван е на родна почва от мотивиращата заемка копая. 
Негов контекстуален синоним е номинативът ‘добив‘ (benchmark.bg) на 
валута. Влиза във формални антонимни отношения с копаене ‘изравяне; 
обработване на почвата и др.‘.
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копая, гл. несв. ‘търся, издирвам и придобивам във виртуалното 
пространство‘

Копая биткойни (benchmark.bg); Колко струва да изкопаеш биткойн в България 
и по света? (money.bg, 7.03.18)

В РБЕ са отбелязани 7 семантични плана на употреба на ‘копая‘, но 
липсва семемата ‘изравям от / извличам в онлайн пространството‘. Глаголът 
и фразеологизмът, който съставя той, са семантични калки от англ. 
неологизъм dig money и кореспондират с бълг. разг. фразема – не си копая 
парите, а ги изкарвам. Т.е. и в езика източник, и в езика приемник все още не 
е избледняла метафоричната релация между физическия акт на изравянето 
на предмет и виртуалното изравяне на валута. В българските медиатекстове 
се използват преди всичко контаминациите: копая криптовалута / дигитална 
валута, копая в облачно пространство (cloud mining).

маруля, ж., ирон. ‘посредствена личност, псевдоспециалист‘

Умря времето за показване на марули (Д.П., 12.12.20)

Освен гръцката заемка маруля ‘зеленчуково растение с големи, 
широки и сочни листа‘, в речниците не се констатира друго значение на 
фитонима. Той не е включен и в състава на фраземи, за разлика от други 
зеленчуци – зеле, лук, морков, праз, ряпа, краставица и т.н. Конкретната 
употреба е семантичен дериват, има оказионален характер, който се дължи 
на персонификация. Предстои да видим дали думата ще разгърне своя 
конотативен потенциал.

миньор, м. фин. ‘финансист, който се занимава с копаене на дигитална 
валута‘

Първоначалната идея за майнинг беше, че всеки с компютър може да стане 
миньор (cryptotrading-bg.com).

Това nomina agentis е дословен превод на английския семантичен 
неологизъм miner. Съществува семантична обвързаност с денотативното 
значение на същ. от фр. миньор (1. рудо- или въглекопач, 2. сапьор – РБЕ), 
което е ретранслирано в английски и реетимологизирано в български. 
Въпреки че е заемка, тук приемаме, че финансовият термин е вторична 
номинация със специализирана употреба и в езика източник, където е 
полисемно понятие (www.lexico.com), и в езика приемник. Мотивът ни е, че 
новият денотат се назовава със съществуваща лексема.

мисирка, ж. ирон. ‘досаден за властимащите представител на средствата за 
масова комуникация, който настойчиво задава въпроси‘

Продажни телевизии, пълни с мисирки (П. Ц., 15.12.20)

Оказионализмът, създаден от пренебрежението на конкретен 
политик към журналистическото съсловие, получи през последната година 
широко разпространение в социалните медии и се превърна в лайтмотив на 
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творби с широк публицистичен диапазон – интервюта, статии, памфлети, 
очерци, есета, фейлетони и др., пример: Доволната мисирка. Притча 
(eurocom.bg, 20); Позор сте, ТВ мисирки, позор! (afera.bg, 11.07.20) и др. 

Образувано като авторски неологизъм, олицетворението мисирка 
едва ли ще има дълго словотворческо съществуване, но все пак ние само 
можем да предполагаме колко голям е потенциалът му. Случаите на 
ретерминологизация на дума (най-често зооним) от диалектния езиков пласт, 
като ‘мисирка = пуйка, фитка‘, която се транспонира в друга терминологична 
сфера или в узуалното пространство, не са много в езика ни. 

моцарела, ж. разг. ‘бюст‘

Анджелина Джоли показа моцарели посред бял ден (razkritia.com, 2016)

Възникнало като авторски неологизъм с тясна стилистична 
дистрибуция, сравнението метафоризира женския бюст въз основа на 
сходство по форма и консистенция. Мотивиращото изходно понятие, 
което липсва в повечето български речници, е от италиански произход 
(mozzarella) и означава прясно и меко сирене от региона на Кампания със 
специфична кръгла форма. Този семантичен неологизъм е образуван на 
българска почва.

муле, ср. жарг. ‘човек, вербуван за пренасяне на незаконна стока‘

Разбиха група за пренос на наркотици с „мулета“ в чужбина (topnovini.bg, 
17.09.18). Залавят холандец „муле“ на летището в Сао Паолу (dw.com, 2.07.11)

Посредством персонификация известната семема ‘домашно 
животно, хибриден приплод между магаре и кобила‘ се транспонира в 
неосемантизъм с архисема ‘нещо използвано за товарене, за пренос на 
стоки‘. Думата функционира в разговорния и публицистичния стил и 
винаги съдържа сугестивния елемент на недоброволни, манипулирани 
действия спрямо личността преносител на забранени вещества.

мумия, ж. жарг. ‘човек, вербуван да пренася вещества в пликове, плътно 
облепени за тялото му като втора кожа‘ 

На летището хванаха две мумии (Nat. Geografic, 13.07.21)

Докато муле е родовото понятие, то мумия е видовото и конкретизира 
само една от фигурите за незаконно транспортиране на забранени 
субстанции. И двете агентивни съществителни се дистрибутират само в 
сферата на сленга. Новорегистрираното преносно значение на мумия е 
резултат от предметно сходство. Метафоричният образ се изгражда върху 
представата за най-разпространеното съхраняване на мумифицирани тела 
– чрез балсамирането им с тънка глина или паста от специални химикали. 
С фин слой от запечатани в пликове наркотици се облепя и живата човешка 
плът на персонажа мумия.  

обезкостявам, гл.несв. ‘ограбвам, плячкосвам‘ 
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Обезкостяването на общината през панаира продължава (topnovini.bg, 11.04.17)

РБЕ и ТРБЕ представят само семемата ‘почиствам от кости месо, 
отстранявам кости от животинско или птиче месо‘, а метафоричната 
дистрибуция ‘разграбвам, мародерствам‘ се разгръща по-късно в 
публицистичната и разговорната сфера. Фразеологичните речници на СБЕ не 
съдържат устойчиви фрази с този глагол, но медиатекстовете експлицират 
съчетанията от първи ранг: обезкостяват изоставено предприятие (news.
bg); обезкостяване на българското село (banker.bg, 20.02). С актуален 
социополитически привкус са изразите: обезкостиха държавата;  Б. 
обезкости завода (dnes.dir.bg, 11.02.18); обезкостяват духа ни (mondediplo.
com, 11.10.15) и др. Неутрални синоними на обезкостявам са ‘похищавам, 
обезличавам, обезкървявам‘, те са приоритетни за книжния изказ.
олимпийски, прил. ‘огромен по размер, грандиозен‘

Oлимпийски намаления в мебели Виденов (NOVA, 01.21)

Новата семема е образувана посредством метафоризация. В РБЕ освен 
3 денотативни значения е отбелязана и преносната употреба ‘величествен, 
невъзмутим, ненарушим‘, която обаче има нравствени или аксиологични 
измерения. Към семантичния обем на прилагателното трябва да се включи 
и конотацията ‘с много големи материално-финансови мащаби‘. 
оранжев, прил. разг. ‘присъщ на „Виваком“; цвят емблема на „Виваком“‘

В оранжевите седмици на Виваком са включени разнообразни модели от 
различните категории – смартфони, смарт часовници, смарт аксесоари, 
таблети и смарт устройства с атрактивни отстъпки, както и други специални 
предложения (blitz.bg, 19.11.20)

  Авторският неологизъм е създаден като вторично назоваване по 
модела на семантичната номинация. Словообразувателният му статус 
е на нова семема в рамките на многозначната дума. Това е установен 
деривативен начин при прилагателните имена за цвят, с които се назовават 
членове на партии от българското политическо пространство (Kolkovska, 
2011, рр. 45 – 46). Реализира се импликационна връзка между изходното и 
производното значение посредством метонимичен пренос. За оранжевия 
цвят до момента това бе релацията – знаме на Българския земеделски 
народен съюз в оранжево и разговорната дума оранжев ‘който се отнася до, 
който е свързан с тази партия‘ (фиксацията е в РБЕ).

А семемата оранжев ‘който се отнася до телекомуникационния 
оператор „Виваком“‘ е новосъздаден дериват. Устойчивото съчетание 
оранжеви седмици би могло да се приеме като субституция на по-рано 
създадения популярен маркетингов израз ‘намаления през черните петъци‘.
параджия, м. ирон. ‘представител на Топлофикация‘

Отказах се от параджиите в началото на отоплителния сезон заради високите 
им цени с увеличението при работа само вечер на радиаторите (forum.setcombg.
com, 2019)

Теодора Г. Илиева - Семантичната модификация...
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Стилизираният семантичен неологизъм и неутралният термин, 
синоним на огняр, не са включени в съвременните лексикони на българския 
език. 

Макар референтите да са различни, релацията между тях е въз 
основата на сходство – с параджия се номинира и работник, който поддържа 
горенето в парен котел, собственост на „Топлофикация“, и административен 
служител в дружеството „Топлофикация“ ЕАД. При първото съществително 
обаче планът на съдържание с по-широк. Думата е сленг, разпространен в 
софийския и в търновския социолект.  

плочка, ж. ‘видимо оформен горен или долен коремен мускул‘

Големите грешки, които правим след тренировка и не само не правим плочки, 
ами се и разболяваме (zajenata.bg, 30.01.21); Хранене и плочки на корема 
(gymbeam.bg, 01.19)

Неосемантизмът възниква чрез асоциативно осмисляне на плоските 
предмети с различна форма и цвят, които се използват за облицоване. 
В РБЕ са установени 5 преки значения на думата, а в неологичните 
справочници липсва конотативната ѝ употреба. Метафората въз основа на 
предметно сходство ‘плочка = добре оформен елемент от мускулна група‘ 
се дистрибутира в разговорни масиви и в някои публицистични текстове. 
Влиза в синонимна релация с термина ‘орелефяване на коремната област‘ и 
със сленгизма ‘правя твърд корем‘.

пробит, страд. прич. ‘дискредитиран, опетнен‘

Eто пробита полиция, ето корупция (NOVA, 30.06.20)

Речниковото значение на лексемата е: който има дупка от удар, 
натиск или повреда; продънен. Семантичен инвариант е преносната 
употреба в посочения авторски неологизъм със значение ‘компроментирана; 
‘с опетнено име‘. Контекстуалният узуален синоним е ‘проядена полиция‘.

проветрявам гл. несв. ‘обновявам, реформирам‘

Б. Б. ще „проветрява“ листите на ГЕРБ догодина (segabg.com, 7.06.20)

PБЕ не дефинира конотативните значения на глагола, а посочва три 
семеми с интеграционен признак ‘движение на чист въздух‘, всяка от които 
го нюансира. Лексемата е пример за семантичен неологизъм с преносна 
употреба. Синоним е фразеологизмът ‘освежавам с нови лица / партийните 
листи‘. 

сладоледен, прил. ‘възпален; който е съпроводен със зачервяване, 
болезненост, подуване на част от тялото‘

Спрей на „Ангал“ против сладоледено гърло (NOVA, 20.05.20)

Лексемата не е регистрирана в лексикографските масиви, но 
от десетилетия функционира в езика с денотативно значение ‘който е 

http://www.zajenata.bg
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направен от сладолед‘. Примери са словосъчетанията: сладоледена торта; 
сладоледен сандвич; сладоледеното лекарство се нарича „Инфлуенца сорбе“ 
(media.framar.bg). В маркетинговите комуникации, най-вече рекламата, 
се регистрират и метафорични словосъчетания от типа: сладоледено 
вдъхновение; сладоледено парти; сладоледена бомба и др.

Моделът за конструиране на конкретната лексема е семантична 
деривация, защото се реализира ново значение в рамките на полисемната 
единица.

софтуер, м. разг. ‘вътрешна нагласа, манталитет, човешка същност‘

Да те изпратят за 2 години в казарма, за да ти наместят софтуера (facebook, 
2018); не ми е ъпдейтнат софтуерът (blogger, 2019); бъгнат софтуер и др.

С активното навлизане на десетки информационно-технически 
термини в нашия език, прониква и английската заемка ‘софтуер / software‘, 
която е регистрирана в РНДБЕ и НРБЕ със семантика ‘компютърна програма, 
процедури и правила за обработка на информация‘. В разговорните 
езикови пластове (сленг, професионален говор, младежки жаргон и др.) 
чрез семантична транспозиция се развива стилизираното значение на 
софтуер като ‘мироглед, натура, характер‘, което е неологичен инвариант на 
познатите фразеологично свързани жаргонни употреби: бушон (прегрява 
ми бушонът), реотан (не ми загрява реотанът), комп (компът ми се е бъгнал). 

В този случай, подобно на модела на поява на компютърния термин 
вирусен от вирус (Kolkovska, 2008, р. 17), в българския език възниква 
производното прилагателно софтуерен ‘присъщ на индивидуалните 
човешки възприятия и нагласи‘, което е съотносително с новата семантика 
на софтуер. 

стършел, м. ‘член на екипа на в-к „Стършел“

Идваха и новинарите от БТА. На една маса можеха да се видят стършелите, 
на друга – фронтоваците от „Отечествен фронт” и младежите от „Народна 
младеж”(starshel.bg, 10.20)

Вторичната номинация на това агентивно съществително е 
мотивирана от оказионалната необходимост за ефектна персонификация 
на сътрудниците на в-к „Стършел“. Експресивното въздействие на 
повествованието се дължи на паралелизма, който изграждат авторовите 
неологизми: стършели – фронтоваци – младежи.   

ферма, ж. ‘място, където се продуцира валута‘

Незаконна ферма за криптовалута (NOVA, 15.12.20); ЧЕЗ хвана поредна ферма за 
криптовалути край София (economic.bg, 19.12.20)

В РБЕ и БТР фигурират две минимални значения френската заемка 
– голямо частно земеделско стопанство и стопанско предприятие, което се 
занимава със скотовъдство. Лексемата е семантично обновена с още една 

Теодора Г. Илиева - Семантичната модификация...
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семема – вид носеща конструкция (RChDBE, 2007, р. 751). През последните 
няколко години чрез словообразователно калкиране в езика ни навлезе 
терминът cryptocurrency (mining) farm / ферма за криптовалута. В български, 
за разлика от езика първоизточник, не е характерно обобщеното значение ‘а 
place devoted to producing or promoting something (www.lexico.com) / място, 
специализирано в създаване (производство) или популяризиране на нещо. 
Тъкмо този денотативен план мотивира английската заемка.   
филтър, м. разг. ‘цензура, ограничение‘

Той участва в дискусията „Медии без филтър“, излъчвана онлайн от БГНЕС и 
сайта на „Дойче веле“ (duma.bg, 22.11.20)

Конвенционалните значения на думата в РЧДБЕ принадлежат 
към различни терминологични сфери (Gaberov, Stefanova, 2002, р. 
787). РНДБЕ 2010 г. включва и новата заемка филтър като понятие от 
областта на информационните технологии. Не е фиксирана обаче 
ретерминологизираната семема, създадена чрез метафоризация въз 
основа на сходна функция, ‘преграда, препятствие‘. Устойчивият израз ‘без 
филтър‘ получава все по-голямо разпространение в публичната реч – слово 
без филтър; смях без филтър (bnt.bg, 13.03.16). 
ям, гл. жарг. ‘ограбвам, облагодетелствам се‘

Там някой „яде“ асфалта още по-безобразно. Видни кметове обясняват как 
кърпели дупки със специални смеси, които обаче издържат 2 години, при добро 
стечение на обстоятелствата – до следващите избори. Не е ли време да спрем 
„яденето“ на асфалт и ояждането на някои хора? (duma.bg, 23.12.20)

Семантичната деривация тук се реализира чрез метафоризация 
на действието ‘ям‘, което се обособява като ново значение ‘експлоатирам 
прекомерно със спекулативни намерения‘, а не като преносна употреба 
на съществуващото денотативно. Глаголът има ситуативно стилизирано 
значение и е присъщ за разговорната сфера, където образува устойчиви 
словосъчетания, подобни на цитираното. Регистрираната употреба не е 
отразена в РБЕ и неологичните справочници, които са ми достъпни.

2. Лексикални неологизми
Често възникват затруднения при проследяване на появата на нови 

думи в българския език, най-вече при диференцирането на семантичните 
деривати и лексикалните неологизми. Затова след новите семеми 
инварианти, създадени чрез семантична транспозиция, тук се анализират 
новозаетите, калкираните и новосъздадените с домашен лексикален 
инвентар думи, които създават формални корелативни двойки по признака  
еднакъв фонетичен състав.   

Д. Благоева посочва 4 начина за възникване на лексикални 
неологизми: чрез утвърдени словообразувателни модели; заемане и 
калкиране; чрез връщането в употреба на остарели думи и чрез възникване 
на нови абревиатури (Blagoeva, 2006a, p. 18).
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Tук са представени 12 заемки или калкирани думи, които образуват 
омонимни корелации в българския език. 

апликатор1, м. ‘лице, което създава фигури от една материя и ги поставя 
върху друга материя‘

По професия той е апликатор.

Макар да липсва в речниковите масиви, nomina agentis се използва 
отдавна в български, мотивиранa е от изходнaта пряка заемка от немски 
чрез английски език апликация (application). Приемаме, че производната 
дума, адаптирана чрез суфикс –ор (характерен за деривати на непроизводни 
заемки от латински произход), е съотносителна (Kolkovska, 2008, р. 20) на 
новото значение на изходната.  

апликатор2, м. applicator ‘устройство, използвано за поставяне на нещо на 
определено място‘

Апликатор чисти ръце; Спрей апликатор; Апликатор за контактни лещи.

Nomina instrumenti не присъства в словника на РБЕ, БТР, РЧДБЕ 
и РЧДВ, но е разпространено в медиатекстовете, в рекламните постери, в 
разговорния стил. Въпреки че на пръв поглед двете думи имат обща сема 
‘поставяне на нещо върху друго‘, обща етимологична линия (многозначния 
корен apply), те са омоними5, тъй като: първата лексема е агентивно 
съществително, производно, образувано по домашен словообразувателен 
модел, а втората е инструментална номинация, пряка заемка от английски 
език. И двете понятия възникват в езика в различни времеви периоди.

бар(че), м. bar ‘храна или друга субстанция, оформена като блок‘ 

суров веган бар, десерт протеинов бар 

Думата бар е полисемантична. В РБЕ са отбелязани 2 омонима, 
първият от които с 4 значения: 1специално пригоден висок тезгях; плот 
около рафтовете с напитки и бармана; част от салон; вид заведение и 
2единица в абсолютната мерна система за измерване на атмосферното 
налягане. А умалителното барче функционира чрез 3 семеми с архисема 
‘малко помещение – заведение, бюфет и др.‘ Те и новозаетата също от 
английски дума ‘бар(че)‘, която вече е граматикализирана, обаче не са 
лексикално-семантични варианти в полето на една многозначна единица, 
тъй като десертът бар(че) има автономно значение и е сравнително нова 
заемка. Неин синоним е блокче – шоколадово, енергийно, шампоаново. 

5 В съвременните лингвистични изследвания не съществуват унифицирани критерии за 
отграничаване на полисемия от омонимия. Т. Бояджиев ги обобщава до 2 основни, които 
се прилагат комплексно: етимологичен и семантичен. Ако значенията са независими и слу-
чайно се изразяват с една обща форма, те се свързват с омонимията. В многозначната дума 
има връзка между етимологията и денотатите, които се назовават чрез различните значения 
(Boyadzhiev, 2011, p. 113).

Теодора Г. Илиева - Семантичната модификация...
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дизайнерски, прил. разг. ‘преднамерено създаден по определени критерии‘

КОВИД 19 е дизайнерски вирус‚ лабораторно създаден вирус (БНТ 1, 30.03.21)

Адективът не е регистриран в речниците, там липсва и наречието 
дизайнерско. Конвенционалните му значения, като дериват от дизайн би 
трябвало да бъдат: ‘принадлежащ, собственост на дизайнер‘ и ‘естетичен 
и ергономичен продукт, създаден от дизайнер‘. Лексикалният дериват 
‘създаден с промяна на химичната структура при специални условия‘ 
също е латинска заемка, но много по-късна и с различен референт. 
През последните години разпространение получиха неосемантизмите 
дизайнерски лекарства / дрога ‘вещества, създавани нелегално в 
лаборатории чрез промяна на молекулярната структура, за да се преодолее 
законовата забрана за разпространението им‘.

жалейка, ж., разг. ‘иск, жалба‘

Това е поредният балон, който се спука, подобно на иска му по глобалния пакт, 
същата съдба чака жалейката по закона РИКО  (Телеграф, 19.04.19)

Образувано посредством реетимологизация, съществителното 
функционира като лексикален, а не като семантичен дериват. Фиксираната 
в РБЕ дума жалейка има 3 денотативни значения с референт напълно 
различен от анализирания. Вероятно създаването на този авторски 
неологизъм е повлияно и от метода на езиковата игра, широко използван в 
оказионалното словотворчество. Преднамерено е търсен паронимен ефект 
с мотивиращите жалба и жаля нещо пред оправомощена инстанция.

калинка, ж. ирон. ‘човек без необходима квалификация, който получава 
служебно назначение‘

Тя е рядко лоялна калинка (segabg.com, 23.07.20)

РБЕ представя четири омонима, производни умалителни от 
номинатива ‘калина‘. Първият от тях е полисемен. Експресивната и 
винаги пейоративно оценъчна нова лексема, която не е регистрирана в 
лексикографските справочници, е мотивирана от антропонима Калина. 
Бившият директор на ДФЗ Калина Илиева става олицетворение, емблема 
на лице, получило административен пост чрез документна измама. И така, 
посредством антропоморфизация, съчетана с деминутивен компонент, 
възниква неосемантизмът ‘калинка‘, който кореспондира с други 
персонифицирани зооними с иронична конотация – пеперуда, пчеличка, 
гъска, пуйка, патенце и с най-новите – мисирка и болонка.   

корона, ж. разг. ‘вирус, причиняващ респираторни инфекции, васкулит и др.‘

Разболяха се от корона (TV+, 3.07.20)

Лексикалният неологизъм е универбат от медицинския термин 
коронавирус (Coronavirus disease 2019). Латинското название функционира 
като контрахирана номинация (corona / корона) в множество езици повече 
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от една година. Вероятно в езика мотиватор съществува метафорична 
релация въз основа на сходство между белтъчните издатини (шипчета) 
върху липидната обвивка на вируса и структурата на предмета корона. В 
български новорегистрираната дума и ‘символът на монархическата власт‘ 
са омоними.

коронясам/ коронясвам, св./ несв. жарг. ‘разболявам се от коронавирус‘

Тръмп и той взел че коронясал… (bgjargon.com/word/meaning, 2020)

Десубстантивът е образуван на българска почва и е производна дума 
със съотносително ново значение на корона. Реализира се в разговорния 
стил и е омоним на ‘извършвам коронация; приемам царска власт‘. 

панел, м. panel ‘малка група, създадена, за да вземе решение по общ въпрос‘ 

Панел на заседание на политици;  Детски панел ще има на Етъра, където децата 
ще могат да строят къщички за птици (ТВ+, 09.08.20)

Непроизводната и стилистично неутрална лексема в РБЕ, ТРБЕ 
и др. фигурира само с конвенционалното значение ‘голям строителен 
стоманобетонен блок, който представлява завършена стена от сграда‘. 
Думата е елемент от словосъчетанията: (3D)декоративен панел, термопанел, 
фотоволтаичен панел, стенен панел, покривен панел. 

Постепенно, под влияние на заемката от английски език panel, в 
български все повече се разширява употребата на лексикалната единица 
‘група хора, които заедно излизат със становище по конкретна тема‘ (www.
lexico.com), който и в двата езика е омоним на отдавна заетия немски 
термин panеel.

трупче, ср. умал. ‘нещо в застой, бездействие‘

Години наред се държат делата на трупчета (news.lex.bg, 14.05.20)

Конвенционалният обем на лексемата ‘труп‘ в РБЕ е сноп от три 
семеми, две от които с интегрална сема ‘отсечена, мъртва част на субект, 
предмет или обект‘. Умалителното на труп – трупче образува омонимична 
корелация с деминутива ‘трупче‘ от анализираното изречение, който 
е производен субстантив на труп(а) ‘дебела част на отсечено дърво‘. 
Въпреки че не е фиксирано във фразеологичните речници, устойчивото 
словосъчетание ‘нещо, поставено на трупчета‘ се дистрибутира в 
комуникативните масиви със значение ‘в застой, без движение, инертност‘.

туба, ж. разг. ‘видеохостинг услуга, притежавана от Google Inc.‘

Песента е гледана над 7 хиляди пъти в тубата (NOVA, 11.5.20); Той не излиза от 
тубата (NOVA, 31.10.20)

В лексикографските масиви фигурират четири лексеми с 
идентичен звуков състав ‘туба‘. Към тях добавяме пета, която е т.нар. 
отсечено образувание, контрахирана номинация на световния уебсайт 

Теодора Г. Илиева - Семантичната модификация...
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за видеосподеляне ютюб (youtube). Лексикалният неологизъм е продукт 
на силната тенденция към колоквиализация в българския език. Вероятно 
при създаване на производната дума са търсени стилизираният ефект 
на каламбура; фонетичната деформация6 (преднамереният прочит на 
радиксоида тюб като туба); пространствената антонимия между предмета 
туба ‘малък цилиндричен затворен съд за съхранение‘ и канала ютюб 
‘огромно отворено вместилище на визуализирана информация‘.   

топ, м. ‘потник‘

Открий последните тенденции в топове с Bershka. Влез сега и се наслади на 112 
топа и нови продукти всяка седмица (bershka.com)

Думата илюстрира модел на обновяване на българския лексикон 
посредством лексикална деривация. В трите по-стари заемки от турски 
език и новата лексема, които са с еднакъв фонетичен състав, не присъстват 
общи семантични инварианти.

Четирите думи номинират различни референти и са пълни омоними: 
1. тежко огнестрелно оръдие; 2. навит на руло плат; 3. топ; 4. вид дреха, 
наподобяваща потник. Петият омоним е английска заемка, фиксирана в 
РНДБЕ – връх, първо място между други неща.  

Обогатяването на речниковия състав на българския език с нов 
словесен инвентар се извършва по различни начини и чрез разнообразни 
средства. Проучването на ексцерпираните 44 лексеми констатира един 
от аспектите на смисловата модификация – създаване на семантични 
неологизми от домашна или чужда единица и разширяване на полисемния 
спектър на думите чрез метафоризация, персонификация, метонимизация, 
като определено доминант е асоциативната метафорична форма. 
Новорегистрираните значения и употреби са ексцерпирани от различни 
жанрови форми на медийния дискурс, като в анализирания списък са 
включени не само разпространени семеми, но и позиционно ограничени 
(фразеологично свързани) единици, и някои оказионализми, които имат 
потенциала да разширят дистрибуцията си. 

Не винаги може прецизно да се детайлизира дали неологизмът 
е нов смислов фрагмент в рамките на полисемията, или самостоятелно 
лексикално образувание, особено при заемките, които в чуждата лексикална 
система не са автономни единици, но в езика бенифициент функционират 
като такива. Съществуването на мотивиращ признак, който е избледнял, 
понякога затруднява категоризацията на новите думи. За да се отграничат 
ясно семантичните неологизми, които са модификатори на първичната 
номинация, от лексикалните неологизми, в публикацията са представени 
и двата начина за обновяване на българския лексикон.

6 Терминът е дефиниран от Д. Благоева в публикацията ѝ „Прояви на езикова игра в българ-
ския и руския компютърен жаргон“ (Blagoeva, 2006b, pp. 5 – 13).
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Динамиката на лексикалната номинация е предпоставена от и 
синхронизирана с редица екстралингвистични фактори – активните 
геополитически, социално-икономически, културни и форсмажорни 
процеси. За десетилетие новопоявилите се думи „остаряват“, други 
разширяват или стесняват значението си. Преди бяха актуални 
неосемантизми в словосъчетания като: бизнес климат, бухалката на шефа, 
времеви коридор, кифленско поведение, зарибявам някого, финансова 
пирамида, хранителна банка, пакет от  услуги, сенчеста икономика, филмова 
сапунка, яхвам вълната, разписвам се на терена, кредитна ваканция, 
политическа совалка, политически чадър. Сега във фокуса на езиковата 
иновация откриваме: бронирано кафе, болонка на шоумена, дигитален 
имигрант, изчегъртвам Модела, нормалното ново, павирам властта си, 
сламено лице, стартъп мислене, теренна партия, токсична формация, 
Отровното трио, цитокинова буря и др.
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литературна критика (воден от Пейо Димитров, + 1992) бе най-голямото 
събитие по време на следването му във ВПИ – Шумен, заедно с лекциите по 
нова и най-нова българска литература на Елка Константинова. За него вече 
сме писали в статията „Кръжокът по критика в Шуменския университет: от 
Касталия до невидимия град Китеж“. Любословие, 2013, №13, 229-243.

Самото му следване бе белязано и със синкопите на интелектуални 
озарения, и с несекващите житейски проблеми, които го заставяха да 
работи като строител и другаде. Благодарение на Кръжока и на заложените 
в самия него достойнства, Мариус се формира като литературовед – 
бляскав интуитивист, способен да проникне и в най-сложната естетическа 
тъкан. Пишеше с моцартовски финес и виртуозност както за епическата 
стихия в поезията на Ботев (водеща според него към един несбъднат 
роман в стихове), така и за културсемиотическите измерения в „Личния 
бележник“ (Тефтерчето) на Левски. 

Подготви и защити дисертация в Русия (Санкт Петербург и 
Воронеж) върху „Записки от мъртвия дом“, първата творба от знаменитото 
романово Петокнижие на Достоевски. За същия мирови класик, чиято 
200-годишнина  целият  културен свят ще чества през ноември 2021, той 
приготви и хабилитационен труд („Чудото в религиозно-философската 
система на романа „Братя Карамазови“ на Ф. М. Достоевски“), до чиято 
защита така и не стигна. Остави забележима следа и в преподаването по 
детска литература в ШУ. Твореше във всички жанрове: научни трактати, 
докторати и хабилитации, критически рецензии и есета, сатирични опуси, 
пееше неподражаемо романси и бунтовни песни, рисуваше карикатури и 
съставяше свои „вестници“, разпространявани  сред приятели и четени 
най-вече от тях. Остави и огромен брой писма и картички до приятели – 
това бе нашето спасение във времена, когато публикуването в официалните 
издания на автори със смела и нонконформистка позиция като неговата бе 
почти невъзможно. 

Беше не само художествен, но и пишещ човек, Home de letters в 
пълния смисъл на това понятие. Съвсем минимална част от наследството 
му обаче е публикувана.

През август 1993 безжалостната и всесилна МОЙРА го отвлече 
безвъзвратно в земята на родната Копривщица – при майка му и близо 
до гробовете на неговия баща и обичания земляк Дебелянов. Тогава 
този искрящ от оригинални хрумвания и дълбоки идеи талант бе само 
40-годишен и само главен асистент. Сега темповете на академично 
израстване са други. О, как ли би се възторгнал Той, с какви ли чувства би 
се изпълнил, ако можеше да види с какво темпо и от кого се придобиват 
днес титли и звания!

Предлагаме на читателите на Любословие съвсем малка част от 
неговия нестигнал до защита и непубликуван хабилитационен труд с 
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рецензенти, непрочели пред Специализирания научен съвет своите 
рецензии – проф. Надежда Драгова и проф. Тотю Тотев (+2015). Названието 
на този труд, известно досега само на няколко приятели и колеги на Мариус 
и само за няколко години, е

ЧУДОТО В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАТА СИСТЕМА НА 
РОМАНА „БРАТЯ КАРАМАЗОВИ“ НА Ф. М. ДОСТОЕВСКИ. 

ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО НА НЯКОИ ИНТРОВЕРТНИ 
(ИЗТОЧНИ) И ЕКСТРАВЕРТНИ (ЗАПАДНИ) 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ФИЛОСОФСКИ СУБСТАНЦИИ 
(о п и т)

ГЛАВА I. ОТКАЗЪТ ОТ ВЯРАТА БЕЗ ЧУДОТО И 
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ИВАН 

КАРАМАЗОВ (ДЕСТРУКТИВИЗМЪТ НА ПОСРЕДСТВЕНИЯ 
ИНТЕЛЕКТ И АТЕИСТИЧНАТА ТЕОРИЯ ЗА „БУНТА“ И 

„ПРОГРЕСА“)

“Еремия казва, че звездите не могат да 
се изброят. Обаче ученият Хипократ, живял 
няколко века след Еремия, казал, че има точно 
1026 звезди. Птоломей го коригирал след няколко 
столетия, твърдейки, че звездите са 1056. 

Но преди 1610 г. Галилей погледнал през 
телескоп и възкликнал: „Има даже повече 
звезди!“. Днешните астрономи определят 
милиарди Галактики. Ние почти достигаме  
библейското становище, че звездите не могат 
да се изброят.“

Улрик Джелинек

Един от най-недостъпните феномени за съветската русистика 
и литературоведението (доколкото съществуваше като наука) в 
източноевропейските му предели в продължение на редица десетилетия 
бе изследването на идейната проблематика около Иван Карамазов в 
романа на Ф. М. Достоевски „Братя Карамазови“. Едва ли е възможно, а още 
по-малко оправдано – да се проведе сега полемика с целия обширен кръг 
от противоречиви изследвания на сложния проблем, като се изключи 
относително по-цялостното му проучване в монографията на В. Е. Ветловская 
(„Поэтика романа “Братья Карамазовы“), което обаче не надхвърля рамките 
на „поетиката на речта“ на героя и би трябвало да се разбира като опит за 
риторическа систематизация на речта на героите в романа.

Христо Трендафилов - Мариус
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Макар и изцяло проецирано върху идейно-философската система 
на самия Достоевски, до ден днешен най-сериозното проучване на 
философската субструктура, определяща поведението, характерологията и, 
наред с това, функциите на Иван Карамазов във философско-художествената 
система на романа, продължава да е „критическият коментарий“: „Легенда 
о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского“ на Василий Розанов (първи 
български превод от 1927 г.; тук е използвано руското издание от 1989 г.). 
Без да изглежда като еднозначно отрицание и пренебрежение на опитите 
да се изследва Иван Карамазов като един от най-важните концептуални 
компоненти в системата на романа, все пак по-оправдан е един подход към 
този – обособен като самостоятелен, „шекспировски“, трагически модел 
в руската „семейна сага“ – едновременно аналитичен и реставрационен 
подход по отношение на християнските философски концепции, въплътени 
в структурата на романа и техните корелации с други идейно-философски 
системи, проявяващи се в текста.

Типологически Иван Карамазов би следвало да бъде съотнесен 
към категорията на интелектуалните личности в художествената система 
на Ф. М. Достоевски, въпреки че прословутият апологет в изследването 
на типологията на образите и типологията на жанровете в художествената 
система на писателя – В. Г. Одиноков – в своята студия „Типология образов в 
художественной системе Ф. М. Достоевского“ подобна категория въобще не 
обособява. Още в началото на романа обаче самият автор разказвач (който 
не е тъждествен на автора повествовател), до голяма степен идентичен с 
този традиционен, условен разказвач, чието определение е формулирано 
още в изследванията на Пушкиновите, Гоголевите и Лермонтовите повести, 
маркира тези качества на героя, които впоследствие ще бъдат удостоверени 
от различни герои на различни фабулни степени, в различни сюжетни 
ситуации и идейно-конституиращи нива, на различни равнища в текста на 
романа.

Междувпрочем в началото на романа авторът разказвач споменава: 
„Вообще судя, странно было, что молодой человек, столь ученый, столь 
гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом, к 
такому отцу...“. Трябва веднага да се подчертае особеното недоумение като 
несъобразност, изразена от самия автор, за когото е странно и трудно 
съвместимо „интелектуалната“ същност на младия човек и съчетанието ѝ с 
присъствие в дом с несвойствена за подобна личност обстановка.

Подобно колебание относно действителните значения и качества 
на интелектуалните способности на героя обаче е много по-категорично 
заявено още в предварителните сведения за „интелектуалните достижения“ 
на Иван Карамазов, което проспективно се проецира върху всичките му 
„трактати“, изразени в самостоятелни разсъждения, и техните парадоксални 
изводи (включително и поемата „Великият инквизитор“) в идейната 
структура на романа. Авторът разказвач отбелязва: 
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„Уже выйдя из университета... Иван Федорович вдруг напечатал в одной 
из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и 
неспециалистов, и, главное, по предмету, по выдимому, вовсе ему незнакомому, 
потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на 
поднявшийся тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные 
мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в 
тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из 
церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не 
только гражданственники, но уже сами атеисты принялись и с своей стороны 
аплодировать. В конце концов некоторые догадливые люди решили, что вся 
статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка“ (XIV, 16).

Последната впечатляваща забележка на автора-разказвач е потвърдена 
от заключението на отец Паисий, който в сдържаното възражение срещу 
анотацията, която Иван прави на статията в присъствието на монасите, 
забелязва: „...светские каламбуры в этом смысле невозможны и недостойны“ 
(XIV, 57).

Тези първоначални, дискредитационни „апликати“, впоследствие 
намиращи потвърждение в логиката на цялостното поведение на Иван 
Карамазов в различни фабулни ситуации и на различни равнища в текста, 
указват на своеобразна априорна самоизолация на героя от коя да е обособена 
в социума среда, от кой да е съществуващ социален кръг (статията му постига 
почти невъзможния ефект на тълкуване, като едновременно утвърждение и 
издевателство и над едната, и над другата страна в спора, което е свойствено 
само за инфантилния ерудит). Не се изключва, макар и крайно нетърпимата, 
„реликтова“ общност на семейството, чието свято тайнство е вече отдавна 
поругано от „родителя“ Федор Павлович. Самият той – „бащата“, но не 
и отецът (патер фамили), в момент на двойно откровение – като „стар 
шут“ и като „бакхусов слуга“ – окачествява средния си син по оптимално 
достоверен начин: „Иван хвастун, да и никакой у него такой учености нет... 
да и особенного образования тоже нет никакого, молчит да усмехается на 
тебя молча, вот на чем только и въезжает“ (XIV, 158).

„Старият шут“, който като всеки шут, дори и само заради ролята си 
на шут се стреми към акламация на „своята“ истина, в дадената ситуация 
е пропуснал една действителна истина, засягаща факта, че Иван с 
незавършеното си образование не просто никаква особена ученост не е 
придобил, а развивайки се като компенсаторен по отношение липсата на 
систематично образование и интелект, скептицизмът му не съдържа други 
основания в неговата личност, освен... атеистичен мизантропизъм. Вън от 
всяко съмнение е, че Иван Карамазов се обособява в идейно-художествената 
структура на романното цяло като един интелектуален тип, но неговият 
интелектуализъм е особен, „не руски“ интелектуализъм, чиито способности 
се обективират в теоретически построения, чиято доказателствена цел е 
предварително насочена към твърдението, че „няма Бог“ и произлизащото 

Христо Трендафилов - Мариус
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от това следствие, оправдаващо личната бездуховност и собственото 
духовно самоизтребление. Така се оформя в образната структура на романа 
един особен типологически разред на „мъртви души“, концентрирани 
около Фьодор Карамазов, към които би следвало да бъдат причислени 
и Смердяков, и помешчикът Максимов – „фон Зон“, гравитиращ към 
това родово начало на безбожници, от генеалогията на което Иван се е 
откроил с най-завършената си убеденост и атеистична рефлексивност; той 
е „извървял“ най-далеч пътя на обратното, монистично „развитие“, изцяло 
противоположно на естественото и целесъобразно самоизграждане на 
типа на положително-прекрасната личност, чиято правомерна реализация 
в идейно-художествената структура на романа утвърждава със своята 
непрекъсната, естествосъобразна еволюция Альоша Карамазов.

Иван, средният брат, за разлика от Альоша е направил своя избор по 
отношение на религията и вярата в крайност, която е по правило деструктивна 
и от това произтича непрекъснатото духовно саморазграждане на героя, 
достигащо до окончателното самоизтребление на съзнанието му; в това се 
изразява основателният резултат на нецелесъобразността, обективирана 
посредством атеисти-ческата самоексплоатация на интелектуалните 
възможности на личността. Напротив, най-големият брат, Дмитрий 
Карамазов, чиято поначало уязвима от закономерностите на деструктивните 
влияния и от неуправляеми страсти личност оцелява, запазвайки трите 
основни качества, гравитирайки към непрекъснато самоусъвършенстващия 
се, устремен към Божественото просветление дух на Алексей, също претър-
пява духовна еволюция, смирява се пред незаслуженото наказание и поема 
тежестта на страданието, което е условие за духовното му приобщаване 
към човешкото цяло, за изкупление на греховността и предопределяне на 
възможността за „прераждането“ или „възкресението“ на личността му.

Иван Карамазов съзнателно е изтребил в личността си трите 
конституиращи качества, евангелските начала на духовното самоизграждане 
и в резултат на това съзнателно поема бремето на бездуховността, която 
утвърждава интелектуално с атеистически доводи и аргументи, в следствие 
на което изчерпва възможностите за самовъзстановяването на съзнанието 
си, рационално саморазрушавайки устоите, постановени по законите 
на целесъобразността в интуицията и интелекта на човека. Именно 
последователността на този отказ от духовната, Божествената същност, 
въплътена съгласно религиозната философия в човешката природа, 
отказ, който е мотивиран интелектуално и рационално, е предпоставка 
не само за гибелта на Ивановата личност, но предопределя и цялостната 
„алиенираност“ на Иван от човешката общност, най-отчетливо проявена в 
образната структура на романа по отношение на тези герои, които заедно 
с него обособяват типологическия ред на бездуховните човешки същества, 
условните „мъртви души“.
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Диференциацията вътре в типологическия ред, в случая, произлиза 
въз основа на релеванти, засягащи отношението на индивида към фрагмента, 
постановяващ перспективите на идейните значения на „карамазовската 
дискусия“, чийто единствен и достатъчен опонент е Альоша, в цялостната 
идейно-философска структура на романа, съответствията в релевантите от 
индивидуалните убеждения по отношение на вярата изглеждат, съгласно 
поставената пред „безбожниците“ тема от Фьодор Павлович, така:

„Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, 
чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота на монетный 
двор скольло бы поступило!

– Да зачем упразднять? – сказал Иван.
– А чтоб истина скорее воссияла, вот зачем.
– Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала „ограбят, а 

потом... упразднят“.

Налице е несъмнена визия към социалистическата „експроприация“, 
към чийто принцип ще се наложи още нееднократно ретроспектиране. 
„Дискусията“ продължава все в същия аспект:

„– Ба! А ведь, пожалуй, ты прав. Ах я ослица – вскликнулся вдруг Федор 
Павлович, слегка ударив себя по лбу... – Иван, говори: есть Бог или нет? Стой: 
наверно говори, серьезно говори! Что опять смеешся?

– Смеюсь я тому, как вы самы давеча остроумно заметили о вере Смердякова 
в существование двух старцев, которые могут горы сдвигать.

– Так разве теперь похоже?
– Очень.
– Ну так, значит, и я русский человек, и у меня русская черта... А все таки 

говори: есть Бог или нет? Только серьезно! Мне надо теперь серьезно.
– Нет, нету Бога...
– Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленкое, 

малюсенькое?
– Нет и бессмертия.
– Никакого?
– Никакого.
– То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть нечто какое-нибудь 

есть? Все же ведь не ничто!
– Совершеннейший нуль“ (XIV, 123).

„Родството“ (не кръвно, а „бездуховно“) в този типологически 
ред между Фьодор Павлович и Смердяков е постановено външно 
от определението „валаамова ослица“, употребено като качествена 
характеристика на домашния „софист“ и „ослица“, с което „Старият шут“ 
окачествява себе си; на тази фаза карамазовската дискусия отрежда за Иван 
Карамазов status-quo на арбитър на „безбожниците“; но руският „безбожник“ 
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тъкмо с това е характерен, че даже и в собственото си безверие не е убеден 
напълно и се колебае, защото все пак някакъв рудимент на вярата в Бога е 
налице в скритите тайници на неговата душа и може да бъде императивен 
понякога по отношение на съвестта и съзнанието му или – когато те не са 
налице – на цялостната му представа за света. Това е, както я нарича Фьодор 
Павлович, „руска чертичка“ („про одну только черточку: ведь это по русски, 
по русски?“ (XIV, 120) – това е единственият пункт в цялата „дискусия“, който 
Альоша Карамазов, в качеството си на вездесъщ, нравствен, религиозен и 
надрелигиозен арбитър от друг типологически ред, противоположен на 
„безбожниците“, потвърждава. Той заявява: „Да, черта эта совсем русская...“ 
(XIV, 121).

Цялата драма и до голяма степен крушението на Иван Карамазов 
произлизат от това, че именно тази „съвсем руска черта“ липсва в неговата 
характеристика и неговата личност е конституирана „не по руски“, той е 
чужд дори в своя род и в типологическия ред, спрямо който е правомерен. 
Именно такава особеност е доловена от „Стария шут“ – Фьодор Павлович, 
за да може той категорично да заяви по адрес на средния си син пред 
единствения си конфидент, Альоша, следното: „Но Иван никого не любит, 
Иван не наш человек, эти люди, как Иван, брат, не наши люди, это пыль 
поднявшаяся... Поддует ветер, и пыль пройдет...“ (XIV, 159).

Както „парадоксалистът от подземието“ изрича истини за 
света и екзистенциални аксиоми, така и „Старият шут“ дискредитира 
непълноценността на индивида, била тя своя или чужда; но това е 
принципът на деструктивната дискредитация, който не заменя нищо с нищо, 
а само разрушава установеността. Същият принцип, но в много по-значими 
категории употребява и самият Иван Карамазов впоследствие – принципът 
е неизменен за така набелязания тип индивиди, които не рядко са фактори 
в социалните обусловености...

Откровението на „Стария шут“ е формулирано в аспект, обхващащ 
несъстоятелността на теорията на Иван, но всеобщият конфидент и арбитър, 
Альоша, намира най-точното и кратко определение на философията на 
„безбожника“, окачествявайки я като „бунт“ (XIV, 223) в едноименната 
глава. В тази формулировка на Альоша същевременно е фокусирана 
покровителствено-назидателната (наставническата) загриженост на 
личност, вече устроена и продължаваща самоизграждането си по законите 
на естествената и Божията целесъобразност, към „ближния“, към брата не 
само по кръв, но и „во Христе“, за чието оцеляване и връщане в „Божието 
стадо“, именно в качеството си на всеобщ конфидент, той не може да не 
положи усилия. Неслучайно е очертана с категоричността на ясновидство 
прогнозата на Альоша за единствения естествен финал на „бунта“ на Иван 
против вярата и Бога по следния начин: „А клейкие листочки, а дорогие 
могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем 
ты любить-то их будешь? – горестно восклицал Алеша. – С таким адом в 
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груди и в голове разве это возможно? Нет, именно ты едешь чтобы к ним 
примкнуть... а если нет, то убешь себя сам, а не выдержишь!“ (XIV, 239).

Несъмнената убеденост на Альоша, че Иван Карамазов не от 
любителски интерес е решил да предприеме пътуване до Европа, а ще замине 
именно с цел да компенсира собствената си неустановеност в социума чрез 
непосредственото изучаване на новия европейски „йезуитизъм“ от края на 
ХІХ в. – социализма, е най-точното определение на цялата му пасионарна 
философия, мотивираща отказа на Иван от вярата, Бога и Рая, така 
убедително експлицирана посредством прецизно подбрана и логически 
неуязвима аргументация. Отказът на Иван и „връщането на билета“ за 
входа в света на Божествената хармония, тълкувано не едно десетилетие 
като форма на научен атеизъм, не случайно бе свенливо „протежирано“ 
в съветската литературна наука или това, което я представляваше: във 
вербалната структура от аргументи, построена от Иван, дълго време се 
визираше не просто несъмнената „философия на революционния атеизъм“, 
а принципите на доказателствата на цяла една идеология...

Социалистическият атеизъм, от една страна, и безверието, и 
отказът на Иван от Божествената хармония, от друга, имат две тъждествени 
особености – първата е тяхната безусловност и втората, по-съществената 
в случая – липсата на този, така характерен за руския човек интуитивен 
интелектуализъм, който не е в пълна степен изтребен дори у такива „мъртви 
души“ като Фьодор Павлович и Павел Смердяков; у Иван той е изместен 
изцяло от логически, в не малка степен „диалектически“, еклектичен и, 
поради това – неустановен в социокултурни и етногенетически граници 
интелектуализъм, който именно поради тази причина е чужд на който и да 
е социум и етнос.

Интуицията, съчетана с интелект, или интуитивният интелектуализъм 
в своите пълноценни проявления изгражда върховите достижения и 
човешки личности; именно посредством него те постигат по интелектуален 
път Божественото просветление („Таворската светлина“ и „Нирвана“ са само 
две от неговите известни проявления), към което се стреми самият Алексей 
Карамазов, търсейки в наставленията на Стареца Зосима, „просветленият 
отшелник“, потвърждение и увереност в собствената си ориентация по пътя 
към Бога.

Пътят на Иван и пътят на Альоша са диаметрално противоположни 
и ако пътищата им някъде се срещнат, по „логиката“ на айнщайновите 
теории или продължават успоредно, това би било може би възможно само 
след неизчислимо време („квадрилион квадрилионов“), за каквото загатва 
на Иван неговия „двойник“, време, през което самият Иван би трябвало 
да премине през необходимите „пречистващи прераждания“, а това само 
по себе си би било мистично чудо, съгласно представите на европейската 
и християнската философия, а от гледна точка на кришнаизма е съвсем 
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естествен процес. Във всички случаи със загубата на разсъдъка си по 
време на съда над Митя Иван встъпва на пътя на „преражданията“ и това 
е несъмнен идеен знак, предполагащ по-нататъшното му преизграждане, 
което не изключва вероятността за пречистване на съзнанието му или за 
„възраждането“ на личността му извън съществуващата в познатия текст 
фабула на романа...

Атеистичната пасионарност на Иван и „неуязвимата логичност“ 
на казуистичната аргументация, на атеистичната му философия са 
принципиално идентични с вербалната, логическа „неуязвимост“ 
на социалистическото учение и неговите тълкувания и различни 
интерпретации. Вербалната, логическа „неуязвимост“ на мнимия 
хуманизъм в идеологическата структура на социализма обаче е лишена от 
най-важното, определящото целесъобразността на която и да е социално-
историческа даденост, формирование, изграждащ модел: тя е бездуховна и 
безлична, тя е лишена от пиетет към Божественото начало на мирозданието 
и от тази жизненост, която е постулирана в началото на Евангелието 
от Йоана. Словото е живо и действено само когато е въплъщение на 
Божествената правда, когато то представлява една или друга Божествена 
идея, адресирана към по-ново или по-старо време, или когато утвърждава 
естествената целесъобразност. Несъмненото равенство на всички хора 
пред Бога е един от елементите на тази целесъобразност; хората обаче 
не са равни помежду си и това е дори биологически и генетически 
определено и закодирано – твърдението на „революционната“ идеология 
на социализма за равенството на хората помежду им е съмнителна креатура 
на несъмнената атеистична интелектуална посредственост, елемент от 
материалистическата казуистика, от привидната логическа безупречност 
и външна убедителност на идеологическото и юридическо празнословие 
на социализма.

Иван Карамазов със своя „бунт“, аргументиран в „Легендата 
за великия инквизитор“, е правомерен именно на този тип „вербална 
философска система“, в която словото е иреално, самоопровергаващо 
се в частност и предопределящо самоопровержението на изградената 
посредством него система като цяло; двата аспекта на това самоопровежение 
са фокусирани върху саморазрушаването на съзнанието на героя. Така 
наричаните „пророчества“ на Ф. М. Достоевски са определени от една 
гениална научно-интуитивна прогностика, основаваща се на прецизното 
познаване на феномените и факторите, „движещи“ човека и социума било то 
към гибелта или към спасението им; една от тези негови прогнози е за краха 
на революцията и социализма. Колкото се касае до самата правомерност 
на Иван Карамазов към атеистичните компилации на социалистическата 
идеология, то тя го прекласира в друг типологически ред в художествената 
система на Ф. М. Достоевски, където са „фиксирани“ и други „бунтовници“ 
като Ставрогин и Верховенски от романа „Бесове“.



321

Интелектуалният бунт на Иван против вярата в Бога и против 
Бога, по същество, е обоснован от теоретически допустимото начало, че 
достъп в Рая, в света на Божествената хармония, е осигурен само на светите 
избраници и от тази несправедливост изкристализира отказът от самата 
хармония (допускане, чиято генеалогия в идеен план възлиза към Августин 
Блажени и е постулирано в „реформистките“ възгледи на Калвин). Това е 
анархичен бунт в защита на милионите слаби и порочни хора (вероятно 
това е имал предвид Маркс, когато е твърдял, че „нищо човешко не му е 
чуждо“) с недостатъчно крепка вяра. „Анархичният бунт“ на Иван против 
Бога и против „Божия дом“ на Земята, църквата и религиозната система 
е аналогичен на „анархичния бунт“ на Ставрогин против социалната 
система. „Бесът“ на отрицанието у Иван Карамазов намира еднотипен 
генезис с „бесовете“ на насилието у членовете на тайната „революционна“ 
организация, чиято дейност не случайно е сатирично пародирана в романа 
„Бесове“, а именно защото едно непълноценно образувание в социума или 
съзнанието на индивида, кой да е „порок“ или „недостатък“, макар това 
да е феномен на цяло социално „заболяване“, каквото е революционното 
насилие, и прословутата „диктатура на пролетариата“, в качеството 
си именно на социален порок, представлява предмет на сатирико-
пародиен художествен подход, какъвто е традиционен по отношение 
на индивидуалния и социалния порок още от времето на класическата, 
антична естетика и комедия, най-красноречив пример за което може да се 
намери в репертоара на Аристофан.

Драмата на Иван Карамазов обаче е трагическа; допустимото 
начало, върху което той изгражда своите логически, вербални „теореми“ 
и доказва тяхната убедителност, е не друго освен казуистично условие за 
цялата последваща риторика; фактически, за разлика от допустимото от 
Иван условие, че достъп в Рая могат да получат само светите избраници, 
християнската философия утвърждава правило, което впоследствие Ф. М. 
Достоевски постановява в своята художествена и философска система като 
примат за изграждането на всяка личност, и то гласи, че входът в Рая е достъпен 
за всички, които обаче не са избрали пътя на деструктивизма, на отказа 
от традиционните етични правила, на насилието и саморазрушаването 
на личността, а са избрали пътя на естествената целесъобразност, отвъд 
която би трябвало да се визира Божествената хармония. Това е въпрос на 
волен избор и вярната прогноза на писателя, наричан днес „пророк“, указва 
на спасителния избор на Алексей Карамазов, който, израствайки, „се 
преражда“ в учител, наставник на децата. Отказът на Иван от Божествената 
хармония и от Бога е отказ от разбирането, че тази хармония е постижима, 
но посредством непрекъснатото ѝ изграждане вътре в себе си, в превърнатия 
в Божи храм дух на човека и – вън – около себе си, в социума. Изборът на 
Иван е един от изразите на интелектуалната непълноценност, определяща 
дълбоката лична драма на героя, неговата трагедия.
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Към интелигенцията (според Бердяев) могат да бъдат отнесени хора, 
които не се занимават с интелектуален труд и изобщо не са интелигентни. 
От друга страна, мнозина руски учени и писатели изобщо не могат да бъдат 
отнесени към интелигенцията в точния смисъл на думата... „Интелигенцията 
у нас е идеологическа, а не професионална и икономическа групировка, 
тя се образува от различни социални класи, в началото предимно от най-
културната част на дворянството, по-късно от синове на свещеници и дякони, 
на дребни чиновници... За интелигенцията е характерна безпочвеност, 
разрив с какъвто и да е съсловен бит и традиции, но тази безпочвеност е 
характерно руска. Интелигенцията винаги е увлечена от някакви идеи, 
предимно социални, и им се отдава беззаветно...“, се превръщат не само в 
правило за определенията от безспорния авторитет по проблемите на 
руската култура и утвърден християнски философ, но самите те придобиват 
значението на норми, императивни по отношение функциите, проявленията 
и същността на руската интелигенция. Позволително е обаче при наличието 
на стадии от различно естество в различните периоди от еволюцията на едно 
явление да бъде обективирана и качествената диференциация в състава на 
руската интелигенция.
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Развитие современной гуманитар-
ной науки вывело на авансцену давно 
назревшую, обоснованную ещё в работах 
русских формалистов начала XX века, 
потребность в изучении художественной 
словесности на пересечении с историчес-
кими, культурными и бытовыми рядами. 
В поиске путей реализации подобного 
подхода авторитетный российский 
литературовед К. И. Шарафадина 
многие годы занимается изучением 
культурной практики “язык цветов” в 
литературно-бытовом пространстве. 
Основываясь на принципе корреляции 
“текста жизни” “текстом культуры”, 
петербургская исследовательница 
приходит к применению сегодня во 
многом новаторской методологии – 
интеграционной. Междисциплинар-
ность исследовательского алгоритма, 
разработанного ёю, позволяет по-
новому осмыслить и презентовать 
текстовое воплощение названного 
принципа, максимально приблизиться к 
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постижению “полигенетизма” флористических компонентов литературного 
сюжета. Как показывают результаты ряда научных публикаций учёного в 
этом направлении, в особенности одного из последних фундаментальных 
изысканий “Селам, откройся” (Sharafadina, 2018), междисциплинарный 
подход в этом случае оказывается действительно плодотворным, поскольку 
помогает “добывать” новое знание о явлениях культуры и искусства, 
позволяет вводить в научный оборот малоизвестные и архивные материалы, 
концептуализирует целостный материал, подвергая его своеобразной 
опытно-экспериментальной проверке. В этом случае история “цветочного 
наречия”, обрисованная К. И. Шарафадиной, предстаёт перед глазами 
широкого круга заинтересованных читателей (специалистов-филологов, 
культурологов, искусствоведов, просто любителей) воистину существенной 
частью истории литературы и культуры, важной составляющей 
индивидуального стиля писателя.

В монографии К. И. Шарафадиной “Селам, откройся!” читатель 
найдёт четыре раздела, каждый из которых наполнен любопытейшими 
сведениями о “языке” и “знаках” не только цветов и растений, но и вееров, 
камней, пёрышек, ленточек и прочих атрибутов быта, культурного 
пространства XVIII–XIX столетий. Исследовательский текст погружает 
нас в тонкие авторские интерпретации соответствующих кодов русской 
литературы, в рассмотрение особенностей изощренной лингвистической 
игры того или иного писателя, реализующей эти коды. Но в конечном 
итоге, что более принципиально, высококвалифицированный 
исследовательский анализ эмпирического материала даёт возможность 
выявить новизну научной концепции. Последовательность рассмотрения 
научной проблемы зиждется на исходной посылке автора “корни ‘языка 
цветов’ как культурной практики уходят на Восток” (Sharafadina, 2018, p. 5); 
логика исследовательского сюжета определяется поисками в европейской 
литературной традиции путей и способов редукции растительного кода, 
пришедшего с Востока. 

Название монографии “Селам, откройся!” базируется на одной из 
тех семантико-лингвистических игр, расшифровками которых так богата 
книга в целом. Содержащая тюркизм “селам” (selam по-турецки означает 
“привет”) фраза отсылает нас к заклинанию из старинной восточной сказки 
“Сезам, откройся!”, где “сезам”, по всей вероятности, означает “кунжут” 
– начинку арабского лакомства, казалось бы, прозаическую, но вместе 
с тем персонифицирующую тайну: под несколькими оболочками этого 
ингредиента вожделеющие открывают некий гастрономический сюрприз. 
Однако книга К. И. Шарафадиной – серьёзный научный труд, и во введении 
к монографии убедительно сформулирована концепция исследования, 
представляющего флоропоэтику как “флоропоэтологию” (p. 6). Внедряемое 
понятие “флоропоэтология” задает несколько ракурсов прочтения. Это 
определение поэтологических устремлений писателей при обращении 
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к флоросимволике; попытка создания целостного, систематического 
учения о генезисе и филиации растительно-цветочных символов. В 
каждой из глав соответствующие подходы осуществляются на конкретном 
материале с опорой на традиционные (компаративистика, историческая 
поэтика, этнолингвистика) и вновь разрабатываемые исследовательницей 
(флоропоэтология) направления современного литературоведения.

В первом разделе под названием “Селам, откройся” воссоздаётся 
картина той стадии цветочно-растительной символизации в литературе 
и повседневном быту, которая относится к концу XVIII – первой 
половине XIX столетия. Процесс развёртывания этого “неслыханного 
способа взаимосообщения” в названный период характеризуется К. 
И. Шарафадиной как своеобразный “немой телеграф” (“Неслыханный 
способ взаимосообщения” (озорная “реплика” Гёте на восточный селам). 
Расшифровка поэтического “привета”, звучащего в “озорных репликах” 
Гёте, в “немых” письмах викторианской эпохи, в признаниях красавиц 
пушкинской поры, в снах Софьи Фамусовой, в стихах А. А. Фета, в 
прозе Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, А. П. Чехова,  в пьесах А. Н. 
Островского составляет заветную идею автора, разыскания впечатляют 
своим масштабом. Автором учтены данные ведущих мировых культур: 
французской, немецкой, британско–викторианской, американской, 
русской. Репрезентативна выборка персоналий и источников: для 
анализа привлечены научные монографии, библиотечные каталоги, 
печатные издания, рукописные материалы (из рукописного отдела Санкт-
Петербургской театральной библиотеки, рукописные альбомы из фондов 
ИРЛИ РАН и др.). Значителен временной охват материала: от романов-
инструкций Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера (1791) и Реверони Сен-Сира 
(1798, 1802) и других французских вариаций “благоуханных писем” (Б. 
Делашене, 1811; Ш. Латур, 1819; “Букет Флоры”, 1830 и пр.); через “Обмен 
цветами и знаками” в составе книги-конструкции “Западно-восточный 
диван” знаменитого немецкого поэта И. В. Гёте (1819), викторианские 
версии “немых писем” у Ли Ханта, Томаса Гуда, Генри Филипса, Фредерика 
Шоберла, Э.-Б. Браунинг; к “Школе Флоры” по-американски в работе К. С. 
Рафине конца 1820-х годов, в русской культуре – до 1915 года (“Грамматика 
любви” И. А. Бунина). Завораживают иллюстрации (репродукции картин 
Дж. Фредерика Льюиса, Ф. П. Толстого, Я. К. Утрехта, Ф. Буше, Ф. С. Рокотова, 
В. Л. Боровиковского, О. А. Кипренского, К. Робертсона, Ж. Л. Монье, А. 
Г. Венецианова, Н. Рылова и др.) – важная составляющая исследования и 
яркий элемент данного книжного издания.

Во втором разделе монографии представлен “Русский селам” – 
варианты “пересадки” восточных растений на отечественную почву.  
Подвергнуты рассмотрению различные воплощения восточного 
флорошифра. В главке “‘Нежная ботаника’ Востока: пересадка на русскую 
почву” анализируется первый в России печатный словарь “цветочного 
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наречия”, составленный Д. П. Ознобишиным (1830). В главах  “Альбомная 
криптология и цветочный ‘ключ’ к ней” и “’Букет чувств’ в дневниках 
Анны Керн и Анны Олениной” предложен опыт дешифровки цветочной 
поэтической и изобразительной криптологии, используемой в рукописных 
альбомах С. А. Зыбиной, М. А. Струговщиковой, З. И. Юсуповой, семейства 
Левашовых, в русской интроспективной прозе 1820–1830-х годов. Раздел 
притягивает внимание свежими трактовками и толкованиями. Так, 
в лексиконе Ознобишина не только отмечен обширный (более 400 
названий цветов) “селамный список”, предполагающий основательное 
знакомство автора с ботаникой, но истолкована тонкая “лингвистическая 
игра” поэта-восточника, рассмотрена аллюзия на стихотворение Т. 
Мура; через “цветочное наречие” дана трактовка байроновской поэтики 
“недосказанности”; анатомирована художественная составляющая 
популярнейшего “пособия”. Анализ “дамской ботаники” в записных 
книжках супруги Александра I, в дневнике А. П. Керн, в незаконченном 
рукописном “Романе нашего времени” современницы и родственницы А. 
П. Керн – А. А. Олениной (начало 1830-х гг.), в многочисленных письмах, на 
“языке цветов” помогающих передать самые “хрупкие чувства”, не оскорбляя 
и не огрубляя их, актуализует важную информацию о культуре, быте эпохи, 
их взаимосвязи. В результате существенно дополненными оказываются 
исследования русских “формалистов” (Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова), 
других культурологов и филологов-предшественников в данной теме (Е. 
П. Гречаной, В. Э. Вацуро, Л. И. Петиной). Для широкого круга читателей 
раздел интересен расшифровкой ключевых поэтических аллегорий (амур, 
бабочка, плющ, таволга, тимьян и пр.), разъяснением логики альбомной 
графики, уточнением смыслов фрагментов известных произведений и 
литературно-художественных изданий (виньетки к стихотворению Г. 
Державина “Желание”; “модного” рисунка Друбецкого в альбоме Жюли 
в толстовском романе-эпопее “Война и мир”; послания с “политическим 
текстом” в чашечке цветка “гвоздики-посредника”, в котором в 1793 г. 
друзья передали Марии-Антуанетте план бегства их тюрьмы) и т. д.

Для исследователя, многие годы занимающегося литературой и 
культурой Пушкинской поры, логично появление в монографии раздела 
“’К своим цветам, к своим романам…’: пушкинский вертоград”, целиком 
посвящённого пушкинской эстетической флоре (раздел третий). Здесь 
блестяще проанализированы цветочно-растительные образы, ставшие 
персональными эмблемами героев “Евгения Онегина” (Татьяны, Ольги, 
Ленского, Лариных); рассмотрен проект книжной виньетки “Психея 
над цветком” к первому поэтическому сборнику Пушкина; грациозно 
приоткрыта завеса над тайной “цветника” “Красавицы, которая нюхала 
табак” из одноименного раннего мадригала.

В четвертом разделе “Я давно хочу с тобой говорить пахучей 
рифмой…” дана интерпретация оригинальных авторских версий использо-
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вания флороязыка выдающимися авторами русской литературы: А. 
С. Грибоедовым, А. А. Фетом, И. С. Тургеневым, А. Н. Островским, И. 
А. Гончаровым, Ф. М. Достоевским, А. П. Чеховым. Этот раздел книги 
вызывает особую – нашу личную – заинтересованность. “Представляется, 
что интерес к языку цветов возобновляется с устойчивой периодичностью 
<…>”, – пишет К. И. Шарафадина (Sharafadina, 2018, p. 476). И эта теза 
вызывает эмоционально-интеллектуальный отклик, побуждает не только 
к  репрезентированию научного труда, но и к размышлениям в том же 
направлении. Во всяком случае, в процессе пристального изучения на 
протяжении многих лет литературной сказки и "сказочной" книги как 
литературно-культурного феномена, автором данной рецензии были 
выявлены различные художественные коды жанра, в том числе коды 
“художественной ботаники”.

Так, в творчестве популярного прозаика последней трети XIX 
века В. М. Гаршина (1855–1888), мастера психологического рассказа, 
художника “потрясённой совести”, в 1870-1890-е годы возрождается 
интерес к “романтическому реализму” – фантастическим и чудесным 
мотивам в реалистическом повествовании. Закономерно при этом, 
что в кругу литературных жанров, всегда выражающих определенную 
концепцию человека, с романтическим умонастроением писателя-
философа наиболее близко совпала сказка. Сказки-притчи Гаршина 
“Лягушка-путешественница”, “Сказка о жабе и розе”, “Attalea princeps” 
и другие могут быть истолкованы в русле герменевтического подхода 
как методологической  основы гуманитарных наук в целом; к анализу 
флористических мотивов произведений писателя правомерно приложить 
идею Х.-Г. Гадамера, во всяком произведении искусства видевшего продукт 
культурно-духовного опыта эпохи. 

Согласно идее Ю. М. Лотмана, семиотическая трансфигурация 
любого литературного текста всегда происходит на границе между 
“коллективной памятью о культуре” и индивидуальным сознанием 
автора. В “Сказке о жабе и розе” Гаршина (1884) воплощается ведущая для 
литературного наследия прозаика проблема взаимоотношений Человека с 
Жизнью и Смертью, вневременная коллизия Добра и Зла художественно 
реализуется через противостояние Жабы и Розы. 

Образы розы в различных культурах и в разные времена означали 
понятия близкие. Но, что любопытно, в собственно русской культуре 
репродуцировали детали культурно-бытового колорита скорее восточного, 
нежели славяно-русского. Роза оказалась цветком как бы не вполне 
русским, почему и в растительном арсенале Миши Бальзаминова, по 
тонкому наблюдению К. И. Шарафадиной, розы замещены крапивой, 
иронично называемой “русской розой”. Тем не менее, культурный багаж 
розы многопланов. В связанном с богом брака Гименеем архетипическом 
значении Роза воспевалась в Древней Греции и Древнем Риме. Вместе 
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с тем, как следует из предпринятого К. И. Шарафадиной анализа в 
флоропоэтическом отношении знаковых мест стихотворного пушкинского 
романа, возможны и иные – критические – толкования символа: в подобном 
матримониальном значении роза отторгается скептиком Онегиным. В 
европейском Средневековье роза воспринимается как эмблема Венеры, 
цветок Девы Марии. В качестве мистического символа она фигурирует 
в “Божественной комедии” Данте; в куртуазной поэзии эпохи является 
олицетворением чувственной любви. И т. д.

В творчестве романтиков к образу Розы приращиваются новые 
смыслы. Роза становится символом Молчаливости, знаком Тайны. В 
мифопоэтике “Сказки о Жабе и Розе” романтического реалиста Гаршина 
удерживаются и эти, и иные значения образа символического образа Розы: 
в образе Розы писатель фокусирует всё Прекрасное, тогда как в образе 
Жабы – всё Безобразное. Гаршинская Роза – продукт духовного труда, 
“возделанный” во вторичной (художественной) реальности, и в образе 
прочитываются ассоциативно перекликающиеся культурные контексты. 
Любопытно, что родственное гаршинскому толкование замечено уже 
в энциклопедии “Эмблемы и символы”, впервые изданной в России по 
указу Петра Великого в 1705 году. Эмблема “Розовое деревцо, от гусеницы 
испорченное” интерпретируется в книге как “Приятный запах убивают 
смердящие насекомые” (Mahov, 2000, p. 180, N439). В произведениях 
Екатерины-писательницы “растительная” тематика разрабатывается в 
аналогичном классицистическом ключе: в “Сказке о царевиче Хлоре” Роза 
без шипов – аллегория Добродетели. 

“Новое видение” Гаршина как автора реалистической эпохи 
обнаруживается и там, где на общем неброском фоне “небольшого 
полукруглого цветника” повествователь различает не только “несколько 
чистых, прозрачных слезинок росы” на лепестках бледной, только что 
распустившейся Розы, но и колючий чертополох, темно-зелёную крапиву, 
стрелки жёлтого коровяка. Значение чертополоха в искусстве как 
символа мученичества, возможно, скрыто от читателя сказки – ребёнка. 
Но читателю-взрослому оно, вне всякого сомнения, знакомо, хотя бы по 
“Чертополоху, или Новому Фрейшицу без музыки. Отрывкам из волшебной 
сказки, найденной в лоскутках” Ф. В. Булгарина (1830), не говоря уже 
о других произведениях “классического” XIX-го. У Гаршина образ 
чертополоха, с одной стороны, отсылает к обстоятельствам личной жизни 
самого прозаика: много страданий писателю принес наследственный 
психический недуг, в конечном итоге приведший Гаршина к самоубийству 
в 1888 году. Показательно и то, что в личности литератора известный 
русский художник И. Е. Репин увидел способность к самопожертвованию и 
состраданию. Работая над картиной “Иван Грозный и сын его Иван” в 1883 
– 1885 годах, он написал с Гаршина этюд, впоследствии использованный 
для изображения мученического лица царевича Ивана. Отвечая на 
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вопрос, почему при написании профиля царевича выбор пал именно на 
Всеволода Михайловича, Репин отмечал: “В лице Гаршина меня поразила 
обречённость: у него было лицо человека, обречённого погибнуть. Это 
было то, что мне нужно для моего царевича” (Prorokova 1960, p. 209). 

Образ чертополоха у Гаршина маркирует и собственно 
художественный драматизм, драматизм сказочных событий, а тема сада, 
в котором растут и роза, и чертополох, оказывается связанной с темой 
Рая как парадиза особенного – “городского”, какой в Петербурге (городе, 
где жил и погиб Гаршин) стремился создать Пётр Великий, свою попытку 
перестроить русский быт начавший с того, что за границу посылал молодых 
людей учиться не только военно-морскому делу, но и – у голландцев – 
садовому искусству. Образ гаршинского сказочного Сада коррелирует в 
произведении Гаршина и с евангельскими мифами. “Книга книг”, какой 
нарекают Библию, свидетельствует о том, что до Иисуса израильтяне 
считали: существуют два рая – земной и небесный. Согласно Ветхому завету, 
в земном саду Эдеме, пока не свершилось их грехопадение, жили первые 
люди Адам и Ева. Ну а самый этот сад для своих любимцев взращивал бог 
Саваоф. Отсюда берёт начало архетип райского сада, мифема цветочного 
сада как Цветника души, актуальная для Гаршина-художника. Гаршинский 
Цветник – это знак души, знак Спасения. При этом Гаршинский сад хотя 
и огорожен – его защита (ограда) порушена временем и самим человеком. 
Парафраз темы разрушающегося райского сада писатель связывает с 
образом-мотивом воинства: не небесного, оберегающего врата рая, а самого 
что ни на есть земного; в действиях рати этого рода видит проявление 
начала не свято-героического, а злобно-разрушительного, агрессивного, 
отягощённого грешной нелюбовью к ближнему. Все эти подтексты 
маркированы в сказке ключевыми образами-символами: “Деревянная 
решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то 
выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась 
и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики 
и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, 
подходившие к дому мужики” (emphasis added – О. Т.). 

Вместе с тем, цветник у Гаршина – “рай очам и пища души” главного 
героя-человека: “маленького”, безгрешного Васи, а символы Цветы и Книги 
взаимно дополняют друг друга. Таковыми же они были в эстетике позднего 
Средневековья, в искусстве барокко, как показано в исследованиях Д. С. 
Лихачёва. Тогда сад читали как книгу, извлекая из него пользу и наставление. 
У Гаршина Книга и Сад также микромиры, отражающие законы всеобщего 
– космического – существования. С этой семантикой связан популярный 
мотив европейской живописи XV – XVI веков – изображение Мадонны с 
младенцем на фоне розового сада или цветочного луга. В сказке Гаршина 
обозначенная тема обретает особое наполнение: взаимоотношения 
мальчика Васи и его сестры, молодой девушки, по сути воспроизводят 
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отношения Девы Марии и младенца Иисуса, впоследствии принявшего 
на себя все страдания мира. У Гаршина Роза, плоть от плоти доброй, 
прекрасной природы, провожает мальчика в последний путь, своим видом 
и запахом привнося в душу умирающего ребенка умиротворение. В мир 
иной (умирая) мальчик уходит, “счастливо улыбаясь”: на него снисходит 
Благодать – чистый дар Божий. В трактовке Гаршина, как ни парадоксально, 
смерть ребёнка становится Радостью. Такая смерть искупает страдания 
мира, тем самым его, мир, спасая: “Тот, кто не примет Царствия Божьего как 
дитя, тот не войдёт в него”. Вася не младенец, но его образ – символический 
образ души. И именно образ Розы как воплощения Прекрасного уносит 
в своей душе ребёнок, “навсегда замолкая”. Писатель убеждён, что на 
пороге ухода на небеса Человек имеет право на красоту, не на уродство. 
Человек достоин этого перед смертью, этого достойна человеческая 
душа. Не потому ли Жаба ‘не смеет” попробовать ещё раз схватить своего 
врага Розу, а Роза, “хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться”, 
чувствует, ‘что её срезали недаром”. Она плачет, как плакала при первом 
своём появлении в этот мир, потому что круг жизни действительной и 
круг жизни, художественно сконструированной писателем, замкнулся. 
По христианским представлениям, страшный грех уныние в финале 
искупается, “скрадывается” ответной слезой человека. Концовка “Сказки о 
жабе и розе” счастливая, воистину сказочная. О том же говорят и “Эмблемы 
и символы”. “Роза в кувшине, наполненном водою” означает: “Хотя живу, но 
в слезах” (Mahov, 2000, p. 202, N 527). “Роза с шипами” утверждает: “Ничто 
без труда не бывает. Что лепо, и хорошо, и трудно” (op. cit., p. 272. N 801.). 
Потому и “маленькая слезинка” девушки, упавшая с её щеки на цветок, 
светла и чиста, как чиста и свежа утренняя роса на лепестках расцветшей 
Розы. А созерцание прихода в этот мир и ухода из него божьего творения – 
“самое лучшее происшествие”. Точно так же благотворно всякое потрясение 
в искусстве, если оно – очищает, если оно – катарсис: “Нет розового цвета 
без иголок”; “Нет радости без печали”; “Ах, как быстро минуется красота 
прекрасных роз!/ Но не тех небесных, что пребывают в раю” (значения 
эмблемы Розы по Книге Символов). Растительная символика гаршинской 
сказки становится формой и методом систематизации действительности. 
Явленный в сказочной флороэмблематике мир художественно убеждает: 
нужно стойко переносить трудности, не падать духом, верить в Бога и в 
Добродетель. Ибо в конечном итоге мир есть “не что иное, как немая притча”, 
а остроумный её создатель-изобретатель – Бог. Если человек Бог, он Бог и 
другому человеку, если зол – он ему волк. Иными словами, “хорошо быть 
человеком, а также Богом” (девиз из “Книги эмблем” Рейснера (1581) (Mahov, 
2000, p. 14). Мифологемы Сада, Цветника, Розы, Чертополоха в сказке-
притче Гаршина отражают взаимодействие творческой индивидуальности 
писателя с наследуемыми литературно-культурными традициями, создают 
жанровое целое, в котором сочетаются мифологический, символический и 
бытовой планы повествования. Фантастико-аллегорические произведения 
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писателя отсылают к “вечным ценностям”, которые неопровержимы, а 
следовательно, являются надёжным руководством к действию.  

Подобную же целесообразность – научную, знаменующую 
необходимость изучения словесности в комплексе с культурными, 
бытовыми, социальными и историческими данностями, – воплощает и 
монографическое исследование К. И. Шарафадиной, отражающее рождение 
ФЛОРОПОЭТОЛОГИИ как новой отрасли современной гуманитарной 
науки.
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рящи) висши аристократи, склонили 
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провинции държави на Балканския 
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придружителите им за духовното, 
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Европа от края на 19. век лежи върху 
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естество и особена важност. Най-главният от тях е процесът на всецялото 
напасване, нагаждане, възраждане на отмрялата връзка между загубения 
свят и „европейското“. Това е процесът на бавното възстановяване на една 
единна Европа – усилие, траещо и до днес.

Изграждането на националната държава само по себе си не означава 
автоматична европеизация на нравите и делника на балканските народи. 
Османското още дълги години, цели десетилетия, живее сред хората в 
Гърция, Румъния, Сърбия, България, Черна гора, Албания… Там трябва 
да се търси и причината за темпото и мащаба на модернизацията или на 
нейната липса и изоставане. 

Най-голяма заслуга за този процес на модернизация във втората 
половина на 19. век имат личности извън балканския кръг. Тези 
„катализатори на промяната“ са чужденци и имайки предвид манталитета 
и светогледа, това няма как да са други, освен ябанджии (тур. – чужденци), 
външни хора. Така на балканските тронове сядат европейски принцове, по 
историческа логика основно с немско потекло. Един от тях – вероятно най-
забележителният – е по-късният княз и цар Фердинанд Български (1887-
1908-1918), роден като принц Сакс-Кобург-Готски. 

Неговата дейност в България и на Балканите не може да бъде 
осмислена без точно знание за произхода, корените, образованието и 
възпитанието му. Те са неговата подготовка за „мисията“. Този правнук на 
„краля слънце“, но и внук на „краля гражданин“ Луи Филип, син на „новата 
Мария Медичи“ – Клементина Орлеанска, но и племенник на кралица 
Виктория, на кралете на Белгия и Португалия и на императора на Бразилия, 
приема да изиграе авантюристичната, но и пионерска роля на духовен водач 
и европейски колонизатор. 

Намерението се превръща във факт, защото епохата преди и след 
началото на 20. век съвпада с разцвета на държавния градеж в България. 
Под егидата и с духовната и материална подкрепа на Фердинанд I страната 
се модернизира с нечувани темпове и видимо се приближава от Ориента 
към цивилизования край на континента. Специфичната школовка на 
принца, образованието и целевата му подготовка за голяма роля ще 
дадат забележителни плодове в темелите на българската държава като 
армия, строителство, образование, култура и наука, телекомуникации, 
инфраструктура, обществен живот и т.н.

Още от студентските си години във Виена проф. Петър Стоянович 
се занимава с различни аспекти от личността на втория български 
владетел след Освобождението. След две монографии за образа на княза в 
документите на австро-унгарската дипломация (1894-1898) и за българската 
криза и избора на Фердинанд Кобургски за български владетел (1886-
1887), авторът навлиза все по-дълбоко в проблема на епохалната роля на 
европейския принц за модернизацията на България като част от общото 
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европейско възстановяване на предния Ориент след отблъскването на част 
от Османската империя в посока Босфора.

Представеното изследване почива върху детайлна подготовка в 
поредица от чуждестранни архиви като Германия, Австрия, Словакия и т.н. 
и дава една нужна и непозната досега карта за разгадаване на „генетичния 
код“ на най-противоречивия, но и талантлив български владетел.

Особена стойност има интердисциплинарният подход, който 
дава възможност на читателя да надникне далеч извън пределите на 
класическата история и да обогати знанието си в области като архитектура, 
ботаника, лингвистика, военно дело, фелеристика и генеалогия.

Бих искал да въздам необходимото признание на Петър Стоянович, 
предвид особеното място, което в повествованието заема предговорът, 
който по атрактивен и малко познат до днес начин представя населението 
на българските земи на империята през погледа на чужденците по време на 
османското управление.

Използвайки документи и материали от 19 архиви, музеи и 
библиотеки, 28 български и чуждестранни периодични издания, както и 164 
изследвания и статии, свързани с темата, авторът изпълва със съдържание 
поставените от самия него в предговора задачи и представя един плътен 
образ на бъдещия български владетел. Въпреки неговата дългогодишна 
отдаденост на темата (вкл. и като председател на българското Царско 
историческо общество) проф. Стоянович не спестява нищо от оценките и 
не ни лишава от подозренията си по отношение на характера и нрава на 
основния герой на монографията.

Макар да израства в особена среда на френско-австрийска 
аристократична претенция и в моменти на артистично себеразкритие 
обича да се маскира като своя далечен прадядо, много скоро българският 
монарх Фердинанд I осъзнава начина, по който да спечели умовете и да 
дръзнови волята на своите поданици. Благодарение на отличната школовка 
при майка си и пълноценната подготовка за мисията на „големите в света“, 
на българска земя френските костюми остават табу, а внукът на Краля 
Слънце позира в бозавите шалвари на чорбаджия от Дебърско.
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Книгата на Клео Протохристова 
предлага нов тип история на литературата 
на ХХ век, различна от традиционните 
академични истории. В Предисловието 
авторката споделя възникването на 
идеята „търсеният образ на европейския 
литературен двайсети век да бъде 
конструиран с помощта на отделни 
силно физиономични негови моменти“ 
(p.4) в процеса на преподаването 
(курсовете „Литературните години на 
европейския ХХ век“ и „Контекстуални 
прочити на литературни произведения 
на ХХ век“ в университетска магистърска 
програма на СУ „Св. Климент Охридски“), 
което свидетелства за плодотворното 
взаимодействие на научната работа с 
преподавателската. Клео Протохристова 
въвежда читателя в самия процес на 
раждане и развитие на идеята и под-
сказва значението на научния диалог. 
Пример за това е споменатият от 

Протохристова, К. (2020). Литера-
турният двайсети век. Синхронни 
срезове и диахронни проекции. 
Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“.
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tvorchestvoto na Ivan Vazov” [Russia and the Russian Literature in Ivan Vazov’s Works] (2015).
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нея проект на НБУ „Годините в литературата“ под ръководството на 
Пл. Дойнов2, който от своя страна признава: „Най-значимият принос 
досега за методологическото осмисляне на проблема в българското 
литеатурознание е на Клео Протохристова […]“ (Doynov 2010, p. 14). 
Споменатият литературовед подчертава значението на идеята на Клео 
Потохистова и във Въведението към книгата си за българския соцреализъм 
от 2011 г. (Doynov, 2010, p. 16).

Първата глава на труда, която Клео Протохристова определя като 
негово „същинско въведение“, изяснява понятието „литературен век“ и 
несъвпадането на календарния с литературния век: 

Обичайните означавания „Викторианският век“, „Златен век на римската 
/ на испанската / на българската литература“3, „Сребърен век на руската 
литература“ или „векът на Шекспир / на Волтер / на Гьоте“ не само означават 
разнородни литературноисторически явления, но и често се отнасят до времеви 
обхват, който категорично не съвпада със стандартните сто години (p. 7-8).

Изследователката показва „условността на мисленето в 
термините на вековността“ (p. 8)  чрез отчитане на фактори от езиков 
характер (употребата на синонимите в английския език age и century в 
смисъла на „век“, „без задължително да означават еквивалента от сто 
години“), оксиморонни номинации като „късия XVIII век“, дългия XIX 
век“. Примерите от историята на различни европейски литератури 
демонстрират респектиращата ерудиция на литературоведа. Следващият 
важен методологически въпрос, свързан с легитимирането на понятието 
„литературен век“, е въпросът за преосмислянето му в плана на 
синхронията: „Определящ момент в конструирането на литературния 
век като инструмент на литературноисторическия дискурс е да бъде 
постигната представата за цялостност, осъществeна в относителна 
синхрония, маркирана от парадигмален свод наличности“ (p. 10 – 
emphasis added). Обръщайки се към границите на ХХ век, изследователката 
дискутира в диалог с други литературоведи идеята за „къс литературен 
век“, а също така „несъвместимостта на протичащите в него процеси 
с представата за равномерна, еволюционна постъпателност“, което 
мотивира конструирането на литературния ХХ век чрез акцент върху 
„представителните му литературни години“ (p. 12). Важно за концепцията 
на Клео Протохрстова е разграничаването на „литературните години“ от 
„социално-политическия исторически разказ“, който лежи в основата 
на традиционните литературни истории на литературата, обвързващи 
литературния процес изключително с политическите събития (войни, 
въстания, революции). 

2 Плод на този проект са научните конференции върху „знакови за българската литература 
години като 1956-а, 1907-а, 1968-а, 1989-а, 1910-а, 1946-а“ и поредицата от сборници с докладите 
от тези конференции. 
3 Може да се добави и руската литература на XIX век.
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В следващата глава проблемът за литературните години на ХХ век се 
доизяснява чрез умел обзор на дискусиите върху понятието „литературна 
година“ и реконструирането на синхронни серии от представителни 
за даден момент творби. На научния подход на Клео Протохристова е 
присъщо усъмняването във всяка една теза, разглеждането ѝ от различни 
ъгли: за това говори поставянето на въпросите за „многосъставността на 
литературните факти“ (несъвпадането между момента на създаването на 
произведението и момента на неговата рецепция), за „актуалните читатели, 
които характеризират литературната година“ (p. 21), за пространствените 
рамки на литературата на ХХ век („какво всъщност трябва да се разбира под 
европейска литературна година“, като се имат предвид „капризните обрати 
в картографирането“ на Европа – p. 22). В предусетените възражения спрямо 
понятието „литературна година“ попадат също така „несъвпадането на 
литературна година и литературен сезон“, „честите случаи на стратегическо 
неспазване на точността на датирането на дадено литературно издание“ (p. 
22). Последвалият обзор на избраните „литературни години“ на ХХ век (1911-
1914, 1922-1925, 1953-1954, 1907 и 1968) прави силно впечатление със широтата 
на изследователския хоризонт на Клео Протохристова, в който попадат 
факти и явления от всички сфери на европейската култура – духовна и 
материална. Методологията на изследователката можем да отнесем към 
компаративистиката от нов тип – интермедиална, интердисциплинарна. 
В полезрението ѝ попадат технически изобретения, научни идеи, 
кинотекстове, музикални произведения и др. По такъв начин се улавят 
идеите, които „витаят във въздуха“ в определен момент на европейската 
културна история. Проследяването на вариациите на отделни теми в 
„литературните години“ извиква в съзнанието ми заглавието на предишна 
книга на Клео Протохристова – „Теми с вариации“ (Protohristova, 2016)  
– и представата за сближаването на литературоведа с музиканта (за 
музикалния вкус на изследователката ще стане дума отделно). Ценно в 
интерпретацията на връзките между литературата и материалната култура, 
или литературата и модата, е това, че литературната творба се представя 
не просто като „отразяваща“ някаква реалност, а като превръщаща тази 
реалност в културен концепт, притежаващ способността да въздейства 
от своя страна върху нея. Авторката открива смислопораждащата роля, с 
която предмети от бита са натоварени в литературната творба (следвайки 
ориентацията към „структурите на всекидневието“). Един от примерите е 
интерпретацията на темата за очилата, които от инструмент с практическа 
функция, който при това не се демонстрира, а се прикрива, се превръщат 
в моден аксесоар. Анализът показва, че литературата (и киното) не само 
пресъздава тези промени в културата, но и доутвърждава модата, закрепва 
я в културното съзнание на публиката. 

Обзорът на литературните години (списъкът с представителни 
произведения на литературата в определен „синхронен срез“, както и 
проследяването на развитието на определени литературни теми и идеи) 
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съдържа толкова богат материал, че може да послужи като основа за 
множество дипломни работи или дисертации. Тръгналият по стъпките на 
Клео Протохристова литературовед може както да продължи изследването 
на определени теми в други периоди (литературни години) и други 
национални литератури, но и да потърси допълнителни теми и техните 
вариации в синхронни срезове и диахронни проекции. 

В следващите две части на книгата – „Контекстуални и 
интерконтекстуални прочити“ и „Културни универсалии и конвенции“ –
са включени текстове, в които се интерпретират конкретни литературни 
явления (интертекстуални връзки или интерпретации на определени теми 
в литературата на ХХ век). 

В първата част се изследват различните видове междутекстови 
връзки: „родства по избор“, съзвучие на идеи и поетически открития в 
контекста на определена „литературна година“, диалози и полемики между 
литературните произведения,  вариации на определени теми, отзвук 
на „витаещи във въздуха идеи“ в творби, които не диалогизират пряко 
помежду си, римейк. Главата за „Соната на призраците“ на Стриндберг 
вписва творбата в контекста на литературната 1907 година, като проследява 
различните междутекстови връзки, в които тя влиза: съпоставимостта 
ѝ със стихосборката на Щефан Георге „Седмият пръстен“ и поетическия 
двутомник на Рилке като „върхови изяви“ на авторите, съноподобен, 
мистичен свят под въздействието на идеите на Фройд, „трансфера“ между 
Стриндберг и Райнхард, интермедиалната връзка литература – музика 
(въз основа на което „Соната на призраците“ е съпоставена с „Камерна 
музика“ на Джойс и „Превращенията на Венера“ на Рихард Демел), 
„ангажимента“ на Стриндберг към музиката на Вагнер, Веберн, Берг, 
Шьонберг, въздействието на картината на Арнолд Бьоклин „Островът 
на мъртвите“ (към която  Стриндберг отпраща в ремарките към своята 
творба), влечението към източната тема в европейската литература/култура 
в дадения исторически момент. Изследователката вижда значението на 
творбата не само в „синхронен срез“, но и в диахрония, като отбелязва 
въздействието на творби на романтизма върху автора (например на 
Хофман), а също така в проекция – вдъхновяващата роля на поетиката на 
Стриндберг за писателите от следващите години на ХХ век. 

Изследването на връзката Т. Ман – Вагнер (Ханс Касторп и 
Танхойзер), определена като „родство по избор“, обхваща всички нива на 
романа на Т. Ман „Вълшебната планина“: както фабулните и персонажни 
съвпадения, така и по-скрити алюзии и цитати, включително чрез самото 
заглавие. Както е присъщо на подхода на Клео Протохристова, творбата 
се вписва в широк литературен/културен контекст чрез разкриването на 
алюзиите не само с операта на Вагнер, но и с Гьоте, Ницше, Айхендорф. 
Анализът на връзките с „Танхойзер“ разкрива, наред с отпратките към 
операта в сюжета и персонажната система, родство в дълбокия смисъл на 
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романа – проблема за времето – и оттам насочва към други междутекстови 
връзки: с Джойс и Пруст. Задълбочената интерпретация на художественото 
време в романа обхваща философските идеи на епохата (Айнщайн, 
Хусерл, Ницше), както и фолклорни архетипи. Тази интерпретация е 
образцов пример за възможностите на сравнителното литературознание 
и теорията на интертекстуалността. Клео Протохристова привлича 
и политически фактори, обуславящи сложното отношение на Т. Ман 
към Вагнер (експлицирани и в статии на писателя): спора на Т. Ман с 
идеи на композитора, въпреки влиянието им върху неговия мироглед. 
Обобщавайки наблюденията си върху връзката Т. Ман – Вагнер, 
изследователката обобщава в характерния за нейния стил игрови маниер, 
питайки се (и питайки ни): “Дали родствата са докрай „по избор“?”. Много 
ценно в подхода на Клео Протохристова е набелязването на перспективи 
за бъдещи изследвания на проблема: доразкриване на връзките Т. Ман 
– Шопенхауер, Т. Ман – Ницше, „културно-исторически проекции на 
вагнерианството“, влиянието на Вагнер върху културата на Запада от 
края на ХХ век до днес. Насочването към вагнерианството подсказва 
възможността за реализация на проект, подобен на осъществения вече от 
Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на 
Пловдивския университет по идея на Клео Протохристова проект за Моцарт 
в литературата/културата (за актуалността на проблема за вдъхновяващата 
роля на Вагнер върху литературата свидетелстват и изследвания на руското 
литературно вагнерианство (see Gozenpud, 1990; Bukina, 2011). 

Връзката литература – музика се интерпретира и в главата за Кафка 
(“Музикалният екстаз на Грегор Замза и „съвършената немузикалност“ на 
Кафка”). В диалог и спор с предишни изследователи на „Метаморфозата“ 
Клео Протохристова представя проблематизирането на музиката в 
творбата на Кафка чрез проницателен анализ на изреченията „War er 
ein Tier, da ihn Musik so ergriff?“ и „Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu 
der ersehnten unbekannten Nahrung“ и въплътените в тях гледни точки 
на героя и повествователя. По такъв начин се разкрива многозначната 
концептуализация на музиката в „Метаморфозата“ в контекста на други 
текстове на Кафка: разминаването между представата за немузикалността 
на писателя със специфичното осмисляне на музиката в неговата творба; 
коментарите от писмата му за нетърпимост към музиката, възприемането 
ѝ като „компонент на дребнобуржоазното филистерско общуване“ (p. 117), 
но и представата за музиката като „квинтесенция на съвършеното изкуство“ 
(p. 118) в творби на писателя от 20-те години. Тази двойнственост на 
художествената концепция на Кафка е разкрита чрез виртуозен семантичен 
анализ на връзките музика – любов, музика – храна.

Друг тип интерконтекстуален прочит демонстрира главата, в която 
се съпоставят  провокативно приказката на А. Милн „Мечо Пух“ и романът 
на Ъ. Хемингуей „Фиеста“. Клео Протохристова предчувства възприятието 
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на подобно сближаване като „неуместна екстравагантност“ и възможните 
възражения към него, като посочва различията между творбите с оглед 
както на тяхната проблематика, така и на мястото им в литературния канон. 
На тези аргументи се противопоставят факта на появата на „Мечо Пух“ и 
„Фиеста“ в една година (1926) и превръщането им в най-представителните 
творби на Милн и Хемингуей, както и сходни моменти от биографията на 
авторите. Същинското изследване на близостта между двете произведения 
започва оттук, от сходния им исторически контекст (въпреки различната 
ангажираност на писателите с актуалната реалност), за да се проникне в 
по-дълбоките семантични връзки: бягството от травмиращата реалност 
в сферата на удоволствията и в екзотични светове; влечението към 
екстремност (коридата, бокса); знаците на модерната епоха (телеграмата, 
семафора, референции към хомосексуализма); проблема за ксенофобията; 
знаците за времето като актуална идея на 20-те години на ХХ век 
(закодирани в детайли като часовника и дните на седмицата); бягството в 
детството като изгубен рай; „заигравка с модната страст по Северния полюс“ 
(p. 157); консуматорските нагласи; появата на новия артикул Teddy Bears; 
критика на ксенофобските нагласи от споменатото време; идеалния топос 
в приказката на Милн. Впечатляваща е способността на изследователката 
да улавя литературните идеи, витаещи във въздуха в даден исторически 
момент, едновременно във философски труд (Хайдегер) и в книжка за деца!

Друг тип родство  – пряк диалог между писатели – се проследява в 
сравнителния анализ на „Игра на стъклени перли“ и „Доктор Фаустус“. Клео 
Протохристова отчита, че разкриването на близостта на тези произведения 
е „общо място“ в изследванията върху тях, но това я провокира да направи 
следващи крачки в тази посока и да предложи своя интерпретация на 
проблема. Тя открива разнородни междутекстови връзки: на сюжетно ниво 
(историята на гениалната личност); в основния патос на произведенията 
(„покруса от  саморазрушителния характер на модерната цивилизация – p. 
162); в мотивиката (мотива за залеза); в ролята на името на персонаж като 
маркер на интертекстуалност (Томас ван дер Траве у Хесе и Любек край Траве, 
родното място на Т. Ман); в изграждането на утопичен свят – ситуиран у 
единния автор в миналото, а у другия в бъдещето; в поетиката (алегориите към 
историческия контекст, ролята на музиката като „принцип на изграждане“ 
на романите); в знаковостта на цвета (синия цвят); в отпратките към едни 
и същи предходници. По такъв начин се очертава сложна интертекстуална 
структура, в която двете произведения диалогизират както помежду си, 
така и с други произведения (на Гьоте, Ницше, Бетовен, Шьонберг, Якоб 
Буркхард, Вагнер, Джоузеф фон Щернберг с филма му „Синият ангел“). В 
заключението на прочита на Клео Протохристова прозвучава и нейната 
ангажираност и болка за съдбата на съвременната цивилизация: размисли 
върху тезата за оставането на двете анализирани творби извън канона в 
края на ХХ век, поради неактуалността на ерудитския тип роман, както и 
върху проблема за диалога между големите творци и за толерантността. 
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Прекият диалог между две произведения е илюстриран и в 
изследването на връзката Юлия Кръстева – Симон дьо Бовоар („За 
мандарините, самураите и изпитанията на контекста“). Опирайки се 
коректно на изследователската традиция, Клео Протохристова откроява 
своя изследователски обект: отношението между контекстуалните 
рамки на двете произведения. Определяйки „Самураите“ като римейк на 
„Мандарините“, тя насочва вниманието си към полемичността на романа 
на Юлия Кръстева към творбата на нейната предходница. Диалогът между 
творбите е открит в самите им заглавия4, в начина, по който в сюжетите 
са въведени действителни лица и събития, в повествованието, в образа на 
жената психоаналитик, в преките референции към предишния текст. Наред 
с това са реконструирани различните исторически и литературни контексти, 
в които се вписват двата романа (при Симон дьо Бовоар представителните 
творби на литературната 1954 година, а при Ю. Кръстева – контекста на т.нар. 
„професорски роман“ (У. Еко, С. Зонтаг, Дейвид Лодж). Различията между 
творбите са открити и в начина на интерпретация на действителните 
събития и личности, като се уточнява, че доминира сходството.

Главата „Защо (и как) да четем романа на Анри Пиер Роше 
„Жюл и Жим“ поставя друг проблем на интерконтекстуалния прочит: 
вписването на творба, която не е сред представителните произведения 
на литературата на ХХ век, в контекста на каноничните произведения от 
определени литературни години. По този начин се снема йерархията на 
текстовете в литературата/културата и се създава представата, че всяко 
произведение заема своето място в своя контекст и диалогизира с другите 
творби. Коментарът на рецепцията на романа на Роше и на мястото му в 
йерархията на текстовете като второстепенен литературен факт съдържа 
интересни съпоставки на литературата с киното и показва ролята на 
киното за актуализация на литературното произведение и създаване на 
допълнителен ореол около него (изброени са римейките на екранизацията 
на романа, осъществена от Фр. Трюфо). За разкриването на диалога на 
романа с представителните творби на времето, което пресъздава, и времето, 
когато е създаден, Клео Протохристова реконструира три разновременни 
контекста, като ни „въвежда“ последователно в атмосферата на Belle 
époche (бохемските настрония, естетизма, хомосексуалните мотиви, 
интерпретирани в представителни творби на М. Пруст, Т. Ман, Б. Шоу, А. 
Жид), живота през 20-те години с култа към наслажденията, влиянието 
на фройдизма, страстта към будизма, въплътен в произведенията на С. 
Фицджералд, Ъ. Хемингуей, Х. Хесе, В. Улф и Т. Елиът, ситуацията след 
Втората световна война, когато е създаден романът (знаците на времето в 
творби на Фелини и Хемингуей: манията по бокса, стремежа към „сладкия 
живот“). Това реконструиране на „синхронни срезове“ закономерно води 
до заключение, реабилитиращо „второстепенната творба“: “Романът 

4 Титрологията е обект на специалния интерес на Клео Протохристова (see Protohristova, 2014).
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си присвоява значимост, равностойна на тези на „големите книги“ на 
двайсети век…” (p. 204). Важно е да се подчертае, че изследването не остава 
при откриването на „есенцията на битието“ в литературното произведение, 
а насочва към въпроса за литературната памет (иначе литературата би 
изглеждала просто „въплъщение на реалността“). 

Клео Протохристова предлага своя интерпретация и на обстойно 
коментираната, както тя отбелязва, връзка Еко – Борхес, като подчертава, 
че тази връзка има и извънлитературен характер и определя четенето 
си като съотнесимо с похвата mise en abyme: „[…] четене на Умберто Еко, 
който чете Хорхе Луис, който, на свой ред, чете (е прочел) разни текстове, 
които ще означим като Библиотеката“ (p. 206). Собственият прочит 
на изследователката намира израз и в изясняването на българската 
рецепция на двамата автори (закъснялото запознаване на българската 
публика с Борхес и активния отклик на романа на Еко „Името на розата“). 
Проницателно и изящно изразено е наблюдението, че тази рецепция 
на Борхес „представя история, като че ли излязла изпод неговото перо“ 
(p. 206). Разкриването на интертекстуалните връзки – както между Еко 
и Борхес, така и между всеки от тях и други писатели и мислители – е 
изключително задълбочено и проникновено: ще спомена наблюденията 
над функционирането на метафорите у двамата автори (лабиринт, огледало, 
енциклопедия, шах), сюжетните съвпадения, превръщането на самите 
текстове в лабиринти, играта с читателя, символиката на розата (чрез 
екскурс в историята на културата от Средновековието през Шекспир до ХХ 
век). Изследването не остава в рамките на интертекстуалността, а насочва 
и към отношенията между двамата писатели (проблема за „страха от 
влияние“, „антагонистичните идеологически нагласи на Борхес и Еко“). Клео 
Протохристова проблематизира идеята за предходниците в литературата, 
цитирайки изказването на Борхес за предшествениците на Кафка, че 
„големите писатели сами създават предшествениците си“, и виртуозно 
прочита българската рецепция на двамата писатели („експедитивността в 
приема на Еко и отсъствието на Борхес за десетилетия“) като реализация на 
желанието на Еко „някой да го разпознае като предходник на Борхес“. 

В главата за романа на М. Кънингам „Часовете“ Клео Протохристова 
представя друг тип интерконтекстуална връзка – римейка на романа на 
В. Улф „Мисис Далауей“. Много ценни са теоретичните наблюдения над 
явлението римейк, които могат да послужат на други изследователи като 
база за техните изследвания на даденото явление: различните „вторични“ 
текстове в историята на културата, двойнственото отношение на римейка 
към креативността, съотношението между пародия и римейк като присъщи 
на поетиката на модернизма и постмодернизма. Анализът на романа на 
Кънингам разкрива по-преките и по-дискретни връзки с романа на В. 
Улф, изяснява функцията на идентификацията с литературен герой като 
постигане на идентичност, връзката живот – литература. Интерпретацията 
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респектира както с широтата на погледа към междутекстовите връзки, така 
и с усета за детайла като маркер на интертекстуалността.

Главата „Светлина и мрак през август“ продължава тематологичните 
изследвания на Клео Протохристова, в дадения случай чрез съпоставка 
на две интерпретации на темата за август в американската литература 
(на У. Фокнър и Трейси Летс). Като се има предвид, че темата е заявена в 
заглавията на романите на двамата писатели, е закономерен семантичният 
анализ на тези заглавия (още един пример за плодотворността на 
интереса на изследователката към титрологията – see Protohristova 2014). 
Освен семантичните различия (конкретно назоваване и семантизация 
на светлината) Клео Протохристова улавя различия и в самото звучене на 
заглавията, проявявайки музикалния си усет и използвайки музикални 
метафори: легато, стакато. Текстът притежава стройна логика, читателят се 
води по пътя на аргументите в подкрепа на съпоставката и през съмненията за 
нейната основателност. Клео Протохристова отчита несъвпаденията между 
произведенията (времевата дистанция между тях, различните истории), 
но търси „аналогии на по-дълбоко съдържателно ниво“: проблемите 
за нетолерантността и расовата нетърпимост, семейните конфликти, 
прелюбоденията, убийството и самоубийството. Наред с това тя разкрива 
несъвпадането на интерпретациите на тези проблеми: опозицията 
светлина – мрак у Фокнър и отсъствието на лексемата „светлина“ у Летс 
(изводът за „активна отмяна на светлината“ напомня за „минус-похвата“ в 
терминологията на Ю. Лотман). Тематологичният анализ, както често се 
случва, се среща с интертекстуалния, при което са уловени както „паметта 
за романа на Фокнър“ и полемиката с неговата идеология у Летс, така и 
референциите на двата романа към други творби (към американската 
драматургия и към Елиът у Летс, към Тенисън у Фокнър), спецификата на 
интертекстуалността у двамата автори (постмодерна при Летс). Трябва  да 
се отбележи изводът на Клео Протохристова въз основа на осъществения 
тематологичен анализ: за отклоняването на концептуализацията на август в 
двата романа „от моделната представа за този месец, закрепена в колективното 
американско съзнание и артикулирана особено въздействащо в песента на 
Стиви Уондър „Обадих се само да ти кажа, че те обичам“, където август се 
асоциира с нежна нощ, осветена от пълнолуние“ (p. 260). Наблюдението 
за устойчивите елементи в парадигмата – горещина и смърт – подкрепя 
митопоетическия прочит на темата и в други литератури (конотацията 
’смърт’ в понятието „край на лятото“). Проблемът за концептуализацията 
на август в американската литература е оставен отворен, което може да 
вдъхнови други изследователи да продължат в същата посока.

Втората част на труда интерпретира различни културни универсалии 
в европейската литература на ХХ век: античното наследство в модернизма, 
перипатетизма, календара, връзките между литературата и поп музиката 
(джаза и рока).
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Изследването на античното наследство в литературата на 
модернизма е съзвучно с тематологията във варианта, проследяващ 
митологични архетипи и герои в литературата. Клео Протохристова 
не само съпоставя интерпретациите на антични мотиви в различни 
творби на модернизма в синхронен и диахронен план (отбелязвайки 
особено интензивния ангажимент към гръко-римската митология през 
литературните 1911-1914 и 1922-1925 г.), но търси обяснение за интереса 
към античността в самата концепция на модернизма за литературата като 
митотворчество и ориентацията към пародията. Обхватът на митологичните 
теми в изследването е респектиращ: Одисей, Пигмалион, Дедал и Икар, 
Венера и Дионис, Нарцис, Ехо, Сизиф, Цирцея, Орфей в творби на най-
представителните писатели на ХХ век (Т. Ман, Х. Хесе, Джойс, Пруст, Езра 
Паунд, Елиът). Интерпретацията на митологични архетипи у модернистите 
се разглежда и чрез диалога с антични творци, особено с Овидий, при което 
се показва полемичността на модернистичния текст спрямо античния 
(например „Ехо и Нарцис“ у Овидий, „Нарцис и Голдмунд“ у Хесе). Сред 
европейските модернисти е включен и Манделштам с „Камък“, което 
насочва към художествената концепция на акмеизма. Вписването на руската 
литература в европейския контекст е закономерно, което се потвърждава 
от съвременни изследвания на античността в литературата, определящи 
античното наследство като „геном на европейската и руската култура“ (see 
Shestakov, 2016).

Главата „Версии на литературния перипатетизъм в романа на 
модернизма и проекциите му върху късния ХХ век“ проследява друга 
антична традиция в културата на ХХ век: философската разходка (при 
което се изяснява „забавната етимологическа грешка“ – извеждането на 
„перипатетически“ от „разходка“ и същинската етимология  – от колоните на 
лицея в Атина), намерила отглас в живота на Хегел, Кант, Киркегор, Ницше, 
Витгенщайн. Клео Протохристова отново улавя актуална научна тема – 
литературното фланьорство. Бихме могли да се замислим над обясненията 
на интереса към дадения феномен: едно от тях е безспорно ангажираността 
с темата за града в литературата на модернизма, която, по думите на 
авторката, е „общо място“, друго – навярно налагането на ориентацията 
към „структурите на всекидневието“. С ерудицията на литературен историк 
Клео Протохристова проследява присъствието на разходката (promenade) 
в литературата на XVIII век (Русо, Дидро, Шилер, Гьоте), свързано с 
идеализацията на природата, с лингвистичен усет изяснява произхода 
и конотациите на думата „фланьорство“, обръща специално внимание 
на активната тематизация на фланьорството в литературата във връзка 
с бохемството (особено у Бодлер) и превръщането му в обект на научен 
интерес (В. Бенямин за Бодлер, „Изобретяване на всекидневието“ на Мишел 
де Сарто). Изключително задълбочено са анализирани интерпретациите на 
фланьорството в творбите на модернизма, трансформациите на представата 
за града, раздвоеността на героите в градското пространството (у Джойс, В. 
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Улф, Дьоблин, Дос Пасос), както и актуализацията на темата в края на ХХ 
век във връзка с проблемите за холокоста, транснационалната идентичност, 
емиграцията, загубата на екзистенциални ориентири (чрез примера за 
връзката В. Г. Зебалд и Роберт Валзер). С оглед на вдъхновяващата роля на 
текстовете на Клео Протохристова ще добавя, че в руското литературознание 
също стана много актуална темата за фланьорството в руската литература и 
си заслужава нейното по-нататъшно изследване.

В тази част на труда е включена и глава, която илюстрира устойчивия 
интерес на Клео Протохристова към темата за календара (и по-широко 
– за времето) в литературата: „Литературата на ХХ век и експанзията 
на календара“. Главата включва сериозна теоретична обосновка на 
концептуализацията на календара в литературата (да се пише на тази тема без 
позоваване на Клео Протохристова е невъзможно): противоборството между 
културно и природно, митологичната и фолклорната традиция, въвеждането 
на институционално регламентирания календар, цивилизационните 
конвенции за година, месец, седмица, дните на седмицата (реформите 
на календара в Древен Рим, религиозните норми за свят ден в юдаизма, 
християнството, исляма), промените на календара в революционни моменти 
на човешката история, промените на съотношението празник – делник 
в индустриалното общество, смислогенериращата и сюжетопораждаща 
функция на календара в литературата/културата. Интерпретацията включва 
анализ на тематизацията и концептуализацията на април в европейската 
литература в диахронен план (от Дж. Чосър през Т. Тусер, У. Шекспир, 
А. Тенисън, Т. Елиът, до И. Бунин, М. Булгаков, Дж. Оруел, Д. Лорж, У. 
Еко), като разкрива деструктивната спрямо традицията интерпретация на 
Елиът, а също така по-късната постмодерна деструктивност. Експанзията 
на календара в литературата на ХХ век се доказва чрез провокативното 
сближаване на „високата“ литература с попмузиката – песента на Стиви 
Уондър „Обаждам ти се да ти кажа, че те обичам“ – при което се открива 
реторичната издържаност на текста: експлоатацията на похват, познат 
от античността и фолклора. Концептуализацията на дните на седмицата, 
месеците и датите е представена въз основа на множество творби от 
литературата и попмузиката (Г. Аполинер, Дж. Стайнбек, А. Силитоу, Т. 
Ман, Д. Адамс, Б. Виан, Иън Макюън, Мамас енд Папас, „Карпентърс“), както 
и на кинотекстове („Имало едно време в Холивуд“ на Куентин Тарантино).

Друга културна универсалия, станала обект на анализ в труда, 
е плажът, което е в съзвучие със споменатата вече ориентация към 
„структурите на всекидневието“. Откритието на тази тема демонстрира 
за пореден път оригиналността на идеите на Клео Протохристова, защото 
много от нас са забелязвали присътвието на образа на плажа в литературата 
и киното, но именно Клео Протохристова го превръща в научен проблем. И 
в този случай подходът на изследователката е културологичен: тя насочва 
вниманието ни към утвърждаването на плажа като социална практика, 

Дечка Чавдарова - Нов поглед върху...
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създаването на „култура на плажа“, отражението на тези процеси в езика – 
появата на неологизми от семантичното поле „плаж“ (ще подчертая, че Клео 
Протохристова винаги остава филолог). Много важно е, че в присъствието 
на темата за плажа в литературата/изкуството се разграничават две 
стратегии: изобразяване на новата реалност и натоварване на явлението 
със смислопораждаща функция. Акцентът на изследването е именно 
върху тази смислопораждаща функция, при което интересът към плажа 
се обяснява с традицията на пасторала, с търсенето на locus amoenus, 
намерило израз в циганската тема в литературата и в университетските 
кампуси. В този контекст плажът се осмисля като “маркиран член в 
опозициите „съзнателно – несъзнавано“, „дисциплина – спонтанност“, 
„Север – Юг, „аполоновско – дионисиевско начало“…” (p. 351). Мисля си по 
този повод за ироничната интерпретация на влечението към природата в 
съвременната цивилизация (в образа на пикника) в романа на Макс Фриш 
„Щилер“ (споменат в труда в обзора на литературната 1953-1954 г., във възка 
с темата за очилата). От гледна точка на литературоведската русистика 
ще добавя, че осмислянето на концептуализацията на плажа като търсене 
на locus amoenus се потвърждава и от образа на Крим като Таврида, като 
„изгубен рай“ в руската литература. 

Образец на интердисциплинарния и интермедиалния характер 
на съвременната компаративистика откриваме и в главите на труда, 
посветени на връзките между литература и джаз, литература и рок музика. 
Интересът към подобни връзки придобива все по-голяма привлекателност 
в съвременното литературознание, което можем да си обясним със 
снемането на опозицията висока култура – поп култура. Заниманията с 
такъв род изследване обаче е по силите не на всеки литературовед, а само 
на този, който притежава познанията в сферата на музиката и музикалния 
вкус на Клео Протохристова, затова тя се откроява сред българските 
литературоведи със своите интерпретации на връзката литература – музика.

В главата „Литература и джаз – джаз и литература“, както подсказва 
заглавието, се проследява взаимовлиянието между литературата и 
джаза: от една страна, тематизирането на тази музика в литературата, 
„наподобяване на джаза в повествователен ритъм“ (Т. Улф), екстраполации 
на ритъма на джазова творба в литературно произведение (Алън Гинсбърг), 
тоест, музикален екфразис, от друга страна модусите на адаптация и 
експроприация на литературата в джаза. Виртуозен е анализът на сюитата 
на Дюк Елингтън “Such Sweet Thunder“ с наблюденията над алюзиите за 
творчеството на Шекспир в самата структура на творбата, над представянето 
на персонажите на Шекспир с отделните инструменти.

Също така проницателно са уловени явните и скрити цитати от 
Библията, митологията и каноничната литература (Милтън, „Алиса…“, 
Шекспир, Дикенс, Стайнбек, Олдъс Хъксли, Оруел, Хемингуей и др.) в рок 
поезията – както в самите названия на бандите, така и в техните текстове. 
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Набелязана е възможността за навлизане на подобен подход в учебните 
програми (споменава се програма за хеви метъл интерпретациите в 
Университета в Болоня). Във връзка с това отново ще подчертая, че у Клео 
Протохристова научното изследване на проблема и преподавателската 
работа си взаимодействат непрекъснато (тя е чела курс върху рок поезията 
в Пловдивския университет). Съществуващите проучвания на връзката 
музика – рок поезия се доразвиват и задълбочават в представения труд: 
изследователката разкрива двупосочността на тази връзка, извлича от 
рок поезията парадигмални сюжети, разкрива реторичните похвати на 
авторите на песните, поставя въпроса за извънхудожествената мотивация 
на обръщането към литературата от страна на рок музикантите – 
„валоризация на собственото творчество“. В заключение са поставени 
важни и злободневни проблеми от културологичен и методически 
характер: за мястото на литературата и попкултурата в съвременната 
културна ситуация („постгутенберговото състояние“), характеризираща се 
с „вторична литературна неграмотност“ (p. 401) и възможностите за подстъп 
към литературата през рока (такава възможност Клео Протохристова 
подсказва и в свои лекции пред учители). По такъв начин литературоведът 
и преподавателят преодолява тъгата от споменатите тенденции и вместо 
оплакване предлага някакво решение. Не случайно размишленията за 
изместването на литературата от попкултурата няма как да не завършат с 
въпроса, поставен от Клео Протохристова: „Дали писалката е по-силна от 
китарата?“.

В заключение отново ще подчертая способността на представения 
труд да поражда идеи, да вдъхновява за следване на предложения в него 
подход към литературата. В представянето на книгата в предаването 
Култура.БГ по БНТ (22.12.2020) проф. Георги Каприев спомена, че моделът 
на изследването е „толкова прекрасен, че не може да бъде имитиран“. Това 
безспорно е така, но по-важно е, че Клео Протохристова учи своите читатели 
(или слушатели) да мислят по определен начин. Ще изразя и надеждата си, 
че новата книга на изследователката ще „съблазни“ ученици и студенти, 
ще ги привлече както към литературата, така и към музиката и киното, ще 
обогати духовния им хоризонт!    
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Библейската притча за Вави-
лонската кула е прекрасен пример 
за внезапен комуникационен срив в 
сложната среда на добре функционираща 
множественост. Внезапното фрагмен-
тиране (начупване) на комуникационните 
канали, осигурявани от прилагането 
и разбирането на общия език води до 
съответното фрагментиране на човешката 
общност: „И пръсна ги Господ по цялата 
земя и те спряха…“ (Бит 11:8)

Асоциативното разбиране на 
Балканите като малък езиков Вавилон 
(след Неговата намеса) не иде само 
от изкушаващата фонетична близост 
на морфемите „Бал“ и Ва(в)л“. На това 
ограничено географско пространство 
съществуват в ограничено съседство езици 
от четири езикови семейства (романски, 
тюркски, гръцки и славянски). Човешките 
същества, говорещи тези езици са близки 
в пространствен аспект и далечни (пръс-
нати) в познаването на съседа.

Книгата на Христо Боев „Различната Добруджа в литературата 
между войните“ е вълнуващо преживяване – респектиращ опит за отговор 
на въпроса, поставен в началото на тези редове. Сигурно изглежда 
нелогично в коментар на научен текст да присъства епитета „вълнуващ“, 
но смятам, че хуманитаристиката по принцип и филологията в частност 
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не бива да забравят, че научното изследване винаги би трябвало да бъде 
увличащо търсене в смисъла от мотото на „Изгубения свят“ на Артър 
Конан Дойл.

Защо българите и румънците са толкова близки и толкова 
далечни? Защо и кога от общите исторически, културни, религиозни и 
пр. корени израства дървото на забравата и непознаването? Въпросите 
стават особено важни в момент, в който двете нации са отскоро част от 
една геополитическа общност – странна алюзия за не толкова далечното 
минало, когато Османската империя ги „прави“ близки и предопределя 
съдбовни общи съсъществувания в много аспекти.

Подобно съдбовно съсъществуване – в пространствен и духовен 
аспект е Добруджа. Територия, земя, чернозем, граница между морето от 
жито и неопределеното в гостоприемството си и цвета си море. Как тази 
зона на едновременно „свое – чуждо“ е видяна, преживяна и разказана в 
литературния процес на двата народа. Книгата на Христо Боев дава отговор 
на този така важен въпрос. Отличното познаване на румънския език и 
литература, както и мисионерската преводаческа дейност на автора правят 
възможно появата на подобно изследване. Работата му върху произведенията 
на Чела Серги, Антон Холбан, Михаил Себастиан, Еманоил Букуца, 
Джордже Топърчяну и Реджина Мария, както и написаното за Добруджа 
от видния румънски историк Лучан Бойа предопределя изключително 
сериозно анализационно поле. Изследването на Христо Боев реабилитира 
позабравените усилия на литературната компаративистика, като доказва, че 
в съчетание с модерните теоретични концепции в литературознанието тя 
(компаративистиката) може отново да дава отговори на важни и останали 
без отговори въпроси.

От другата страна в процеса на сравнимост е литературата на 
Йордан Йовков – писателят, за който Христо Боев казва, че „винаги е 
заемал много специално пространство“ в собствената му филологическа 
идентичност. Точно това дава и отговор на въпроса как е възможно 
да се получи толкова аргументиран в същността си резултат от едно 
научно изследване. То идва от съчетанието на една чужда първоначално 
култура (литература) – усвоена и преживяна като вече своя (Христо 
Боев е възпитаник на Университета „Овидиус“ в Констанца) и една своя 
първоначално култура (литература), която вече можеш да „видиш“ след 
собствената си едукативна отстраненост и спокойна дистанцираност. 

Когато стана дума за теоретични концепции, трябва да допълня, че 
полиезиковата компетентност на автора му позволява да оперира не само 
с респектиращ брой чуждоезикови литературни източници. Отличното 
познаване на утвърдени и модерни литературоведски изследвания 
(повечето от които непреведени на български) и прилагането им в процеса 
на наблюдение и анализ водят до убедителен резултат.
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Не на последно място книгата на Христо Боев съдържа важен 
позитивистичен план. Литературната и историческата фактология, 
показателните в същността си биографии и фактически обстоятелства 
около съдбите на писатели и техните произведения не само носят 
познание. В съчетанието на факт, теоретичен концепт и емоционална 
изследователска ангажираност се стига да вълнуващия резултат от 
новото знание – знанието за другия (румънец или българин), който вече 
не би трябвало да бъде чужд, а просто различен, но близък.

Точно в това е хуманитарният патос на този текст, в който се 
чете и авторовата представа за бъдещия резултат: „Надявам се книгата 
да спомогне за нови проучвания на литературна Добруджа, както и за 
сближаването на читателите ѝ от двете страни на границата, които ще 
отгърнат една книга, не две.“

Едва ли някога съм билa по-сигурна в положителната си убеденост 
в необходимостта от срещата с една книга. „Различната Добруджа в 
литературата между войните“ на Христо Боев е навременна, компетентна, 
необходима. 

References:
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HOW TO CHANGE EVERYTHING

Bill Templer1

DOI: https://doi.org/10.46687/FGOX7172

A new book for young readers on how to 
get involved in and build a real movement, 
here & now, to transform awareness and take 
local action hands- and hearts-on as active 
agents in confronting climate change: a 
transformation eco-agenda. 

This new book HOW TO CHANGE 
EVERYTHING, from Canadian-born, US 
activist and public intellectual Naomi Klein, 
is meant for young readers still in school, 
esp. tweens and teens (and their teachers). 
It is loaded with information and stimuli to 
take practical action to stem climate change, 
and also to change various aspects of our 
grossly unequal society and economy. I 
would recommend that colleagues acquire 
this book, and also use parts of it to fire up 
students to take action and get involved in 
local/glocal movements against the heating 
of the planet and the System that has caused 
it. The cost as e-book is reasonable. Naomi 
speaks here about her book in a launch 
interview (26 Feb. 2021, 63 min.), singularly 
insightful. Also definitely listen to, discuss 
with students, colleagues her inspiring 
2-min. video about the utter urgency of the 
climate crisis (19 Sept. 2019), confronting it 

together, and ‘in so doing we can battle poverty, we can battle racism, we can solve 
multiple crises at once’. 

You can also read an excellent UK review of the book by Patrick Barkham (9 
March 2021), as well as a brief Kirkus review. Also ponder Emily Chan’s review 
cum interview with Naomi, in Vogue, 26 Feb. 2021. Naomi’s website is likewise 
worth in-depth exploring.

Klein, N. (2021). How to Change 
Everything. The Young Human’s Guide 
to Protecting the Planet and Each 
Other. With Rebecca Stefoff. New 
York: Atheneum Books for Young 
Readers. Simon & Schuster Children’s 
Publishing Division. (eBook)

1 Bill Templer is a Chicago-born educator with research interests in ELF, American literature, criti-
cal pedagogy, public pedagogy, social and ecological justice, Jewish and post-socialist studies. He 
has taught at universities in the U.S., Ireland, Germany, Iran, Israel, Bulgaria, Nepal, Thailand, 
Laos and Malaysia. He retired in 2011 from Shumen University. Bill is on the Editorial Board of 
JCEPS and is an associate editor of CLELE. He is a widely published translator from German.  
Email: templerbill@gmail.com 

https://doi.org/10.46687/FGOX7172
https://naomiklein.org/how-to-change-everything/
https://naomiklein.org/how-to-change-everything/
https://youtu.be/Hq3Gbu6XjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=MdZfx07GoCk
https://www.theguardian.com/books/2021/mar/09/naomi-klein-we-shouldnt-be-surprised-that-kids-are-radicalised-how-to-change-everything
https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/naomi-klein/how-to-change-everything/
https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/naomi-klein-how-to-change-everything
https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/naomi-klein-how-to-change-everything
https://naomiklein.org/
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FROM THE INTRODUCTION:

You and your generation, and the generations yet to come, have done nothing to create 
the crisis of climate change, but you will live with the worst effects of it—unless we 
change things. As you read the following chapters, keep in mind that the coronavirus 
pandemic did not halt climate change—or the movement to bring climate change 
under control. That movement is under way now. Its goal is to fight climate change 
while also making a fair and livable future possible for everyone.

This is called climate justice. And young people are not just part of that movement. 
They are leading the way. Will you be one of them? I hope this book will help you 
answer that question. It is meant to give you information and much more: inspiration, 
ideas, and tools for action. First you’ll see some of the steps that kids like you are taking 
against climate change and for social justice, including racial, gender, and economic 
justice. After that you’ll dive into what we have learned about the state of the climate 
now, and how we got here (p. 7).

The book’s first eight chapters are beautifully written and provide a great amount 
of solid, easy to grasp knowledge about climate and climate change, and an 
informed, insightful history of the ongoing struggle against the planet’s ominous 
warming:  Chap 1. ‘Kids Take Action’, describing the global School Strike for 
Climate in 2019; Chap. 2 ‘World Warmers’, discussing recent climate changes and 
extreme weather events; Chap. 3, ‘Climate and Justice’, analyzing how it affects 
people differently; Chap. 4, ‘Burning the Past, Cooking the Future’, discussing 
the advent of the fossil fuel industry; Chap. 5, ‘The Battle Takes Shape’; Chap. 6, 
‘Protecting Their Homes -- and the Planet’; Chap. 7, ‘Changing the Future’; Chap. 
8,  ‘A New Green Deal’.

The crowning Chap. 9 – very practical and inspiring, literally ‘down-to-earth’ and 
chock full of suggestions for getting involved at a  young age in concrete action 
locally – is titled  ‘A Toolkit for Young Activists’.  Naomi asks her readers: ‘Are 
you in school now? If so, you will be a young adult in 2030. By that time, the 
world should have cut its total carbon pollution by almost half.[…] The rest of 
this chapter has a number of suggestions for activism. Depending on how old you 
are, some of them will be more useful to you than others. Maybe you’re already 
doing one of the things in this chapter, or even more. If so, good for you! Every bit 
of activism helps, so you should feel empowered’ (p. 157). Sections in this superb 
chapter cover:  ● CLIMATE CHANGE GOES TO SCHOOL  ● MANY WAYS TO 
PROTEST ● EXPLORE YOUR ENVIRONMENT ● GET POLITICAL ● USE THE 
LAW ● GREEN ART ● FIND A MOVEMENT—OR START ONE (pp. 157-174). 
Naomi stresses: 

More and more often, groups tackling a wide range of issues in social justice, 
environmentalism, and climate activism are merging their strengths in teaching 
events, projects, marches, and demonstrations. Both individual and group approaches 
are good. The road ahead has room for many causes and many kinds of activism. If the 
idea of working with others for a common cause excites you, if you want to support and 
be supported by people who share your goals, then find a movement and jump in. Or 
create your own and see if others will jump in to join you. Movements make a difference. 
You can be the friction, the resistance that is needed to slow down the machine that is 
setting the world on fire (p. 174, italics added).

Bill Templer - How to change everything 



354 ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

The book has a brief CONCLUSION: ‘You are the Third Fire’:  Naomi encourages 
her young readers:  ‘[…] the third fire is the fire in the belly of the new generation 
of young activists like you. Your voices give us energy. Your visions point toward 
our best future. Now we have to feed that third fire and help it grow. The more 
sparks the fire has, the brighter it will burn. I invite you to add your spark. Are you 
ready to change everything?’ (p. 177).

And added is a very important AFTERWORD: ‘Learning from the Coronavirus 
Epidemic’: ‘The pandemic tested us in every way. It also showed us once again 
that big, rapid changes in society’s direction are possible. It is possible, in fact, 
to Change Everything. Our challenge now is to use that creativity and energy, 
and those resources, not only against COVID-19 but also against climate change 
and injustice, and for a fairer future’ (p. 178).  A poetic supplement to this 
AFTERWORD is the superb new collection of poems and other writings on corona 
by the C Group, edited by Alan Maley: A Viral Time Warp (C Group, Aug. 2020/
open-access).

As a critical supplement to Klein’s section on the pandemic and its myriad impacts, 
a striking volume worth reading is D. I. Rubin &  F. A. Wilson, A Time of Covidiocy: 
Media, Politics, and Social Upheaval (Brill 20121). Like Naomi Klein. stressing 
openings for societal, economic and political transformation beyond the crisis, 
the Introduction notes (p. 1): ‘We assert that the pandemic has revealed three 
major neoliberal narratives that are in the process of collapsing: individualism 
as the solution to social problems, the economic supremacy of capitalism, and 
the nuclear family form as a privatized model of self-sufficiency’. Transformation 
beckons.

A Natural Solution to the Climate Disaster

Appended following the AFTERWORD is a public letter (pp. 183-84) signed by 
Naomi Klein, Greta Thunberg and other climate activists calling for ‘natural 
climate solutions’ on a planetary scale:

This means drawing carbon dioxide out of the air by protecting and restoring 
ecosystems. By defending, restoring and re-establishing forests, peatlands, 
mangroves, salt marshes, natural seabeds and other crucial ecosystems, large amounts 
of carbon can be removed from the air and stored. At the same time, the protection 
and restoration of these ecosystems can help minimise a sixth great extinction, while 
enhancing local people’s resilience against climate disaster. Defending the living world 
and defending the climate are, in many cases, one and the same. This potential has 
so far been largely overlooked. We call on governments to support natural climate 
solutions with an urgent programme of research, funding and political commitment. 
It is essential that they work with the guidance and free, prior and informed consent of 
Indigenous People and other local communities.

That call needs concrete dynamic support and jibes with a key ecological and 
ethical concern for the needs of all living things over profit, the rich multitude 
of species and their ecosystems, plant and animal, not just human societies: 
‘defending the living world’.

The final section in Klein’s book, FIND OUT MORE, lists various books and 
articles as resources. And its Notes section has copious digital links for each 

http://thecreativitygroup.weebly.com/blog/a-viral-time-warp
https://brill.com/view/title/61217


355

chapter to articles available online (as of April 2020). The book was co-written 
with Rebecca Stefoff, a writer of non-fiction books for young readers based in 
Oregon. So its style is readily appealing and geared to a tween-teen readership in 
particular, also interspersed with multiple images and inserts. Naomi comments 
in her video interview above that she and Rebecca sought to ‘create a book that 
is both challenging and accessible. We didn’t dumb-down the material, but we 
pared it down and simplified it […] a book that is about climate change, but a book 
that is also about capitalism, colonialism, COVID, racial justice, and so much 
more’ (min. 8:00, 8:26).

Naomi’s book can be acquired in several affordable formats, see this link and this 
site as well. If you search online, you may be able to find a pdf copy cost-free. Here 
an excellent curriculum guide to using the book in teaching: https://tinyurl.com/
f8vkbwn5 . Naomi has written many books about transforming the System and 
its inequities. One you might like to explore seriously is This Changes Everything: 
Capitalism vs. the Climate (Simon & Schuster 2014). There is also a film by the 
same title (89 min.), here a trailer.

I would also recommend that colleagues/advanced students watch and discuss 
an interview (16 April 2021, 25 min., Aljazeera) with Naomi Klein and Kshama 
Sawant (Marxist activist elected to the Seattle City Council). This is a remarkably 
penetrating discussion where the need for ‘mass people’s movements’ is shifted 
front and central. Here a powerful Labor Day September 6, 2021 statement by Ms. 
Sawant. In her unswerving left-socialist politics, she now faces a recall petition in 
Seattle in Dec. 2021 for her consistently outspoken advocacy of environmental, 
social and economic justice issues. Naomi Klein is in full and unqualified solidarity 
with Kshama and her outstanding work as a Seattle political activist. Naomi’s talk 
to Amazon Employees for Climate Justice on Mayday 2020 is available online, a 
valuable 13-min. video on the pandemic. She is very strong on workers’ rights, 
protection and solidarity. You can also listen to the 8 May 2020 podcast ‘Change 
Everything Ep. 7: Naomi Klein, Coronavirus Capitalism, and a People’s Bailout 
Now!’ Its transcript is an enlightening read at The Leap, co-founded by Naomi 
(2015-2021); numerous articles worth exploring

The core role of geographic knowledge in eco-pedagogy 

Naomi Klein has joined (from Sept. 2021) the faculty of the Dept. of Geography 
at the University of British Columbia as the >Faculty of Arts Chair in Climate 
Justice<, and she is active in building a Centre for Climate Justice housed within 
the Department of Geography, Climate activists Naomi Klein and Avi Lewis join 
UBC‘.  Teachers from a range of school subjects, including English, civics, social 
studies, should team up with geography teachers in addressing key aspects of 
climate transformation in the schools and in their communities. Geography 
is a subject that directly addresses the climate. We need in a transformative 
curriculum to stress the importance of what is termed ‘Geo-literacy’ and how to 
make students of all ages − and parents, neighbors, politicians (local and in Sofia) 
− more ‘’geo-literate’ hands-on. Environmental education and project-based 
learning (PBL) is one fresh option. Note too geographer Prof. David Harvey’s 
interviews linked below. 

Bill Templer - How to change everything 
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https://naomiklein.org/this-changes-everything/
https://thischangeseverything.org/film/
https://www.aljazeera.com/program/upfront/2021/4/16/the-climate-crisis-is-capitalism-the-problem
https://sawant.seattle.gov/wp-content/uploads/2021/09/Councilmember-Sawant-solidarity-letter-with-carpenters-Labor-Day-2021.pdf
https://againstthecurrent.org/atc211/support-kshama-sawant/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/politics/push-to-recall-seattle-city-councils-kshama-sawant-will-qualify-for-winter-election/
https://www.youtube.com/watch?v=xU_CyxvYii4
https://theleap.org/portfolio-items/change-everything-ep7-transcript/
https://theleap.org/about/
https://news.ubc.ca/2021/06/23/climate-activists-naomi-klein-and-avi-lewis-join-ubc/
https://news.ubc.ca/2021/06/23/climate-activists-naomi-klein-and-avi-lewis-join-ubc/
https://www.nationalgeographic.org/media/what-is-geo-literacy/
https://www.edutopia.org/article/taking-interdisciplinary-approach-environmental-science
http://davidharvey.org/
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Post-COVID transformation: Looking and imagining beyond

Naomi Klein has co-written and produced a unique 9-min. film about envisioning 
post-COVID transformation. It can be watched and discussed with students at 
B2 intermediate level in English  and above, and recommended to colleagues. 
A Message from the Future II: The Years of Repair. In preparing to watch and 
discuss the film, useful is history teacher Tim Swinehart’s article ‘Let’s Not Ask 
Our Students to ‘Return to Normal’’. His reflection begins: ‘What are the lessons 
of the pandemic? In this time of interlocking crises, what aspects of our world 
are most in need of repair? These are questions I plan to ask more frequently 
and more urgently as a teacher, especially as we move toward the promise of a 
COVID-19 vaccine, and the talk of a ‘return to normal’’. See also this A-1 US site 
from the Zinn Education Project on teaching climate justice, offering classroom-
tested lessons and other useful resources. Yet a black cloud looms in the US in 
COVID’s mayhem: the pandemic 2021 has sparked a serious shortage of teachers 
and other school workers, due to a surge in resignations / retirements, a real crisis.

The Climate Connection series and other eco-resources

The Climate Connection is a ten-part podcast series from the British Council which 
explores the relationship between the climate crisis and language education: 
‘Across the ten episodes, we’ll hear from a wide range of leading practitioners 
working in the sector – teachers, trainers, researchers, publishers and authors. 
We’ll travel from Colombia to China, Moldova to Mali, and Palestine to Poland 
in our quest to share what’s happening at the cutting edge of climate action in 
language education’. Here the first episode ‘Taking the Temperature’. Colleagues 
can readily find further episodes here and more info about the BC series here.

Read also colleague Liz Granirer’s ‘Climate Action in Language Education’, EL 
Gazette, July 2021, and combine that with Rachel Bolstad’s brief incisive article 
‘Harnessing education’s power for positive climate action’ (August 2021), stressing 
inter alia ‘how educators must act collectively’. What can one person do about 
global warming? This article from VOA in simpler English explores that. The latest 
alarming report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
warned in August 2021 that climate change is rapid, widespread, and intensifying, 
‘code red for humanity’. UN officials are also deeply concerned by the report. 
Thousands of scientists warn that climate tipping points are ‘imminent’, ‘ecocide’ 
looming. Students and colleagues can also be introduced to the Environmental 
News Network, explore! Also of interest in the pressing sense of  Naomi’s ‘challenge 
for change’ is B. Tokar & T. Gilbertson, Climate Justice and Community Renewal. 
Resistance and Grassroots Solutions (Routledge 2020). The whole subfield of 
‘ecolinguistics’, exploring the interrelations between languages, societies, and 
environment, is not touched on specifically in Naomi’s book or this article, but is 
a vital area very relevant to environmental education; see A. Stibbe, Ecolinguistics 
(2021) and the International Ecolinguistics Association, fascinating!

Direct action, climate mobilizations, XR, Insulate Britain

In Chap. 5 in Naomi Klein’s book, there’s a section on ‘Activists against Big Oil’ 
that also describes protest actions by the group Extinction Rebellion (XR), as 
in Sept. 2021; the Sept. 2021 protests by the militant group Insulate Britain (an 

https://theintercept.com/2020/10/01/naomi-klein-message-from-future-covid/
https://rethinkingschools.org/articles/a-message-from-the-future-ii-the-years-of-repair
https://www.zinnedproject.org/campaigns/teach-climate-justice
https://learningenglish.voanews.com/a/covid-19-creates-us-shortage-of-teachers-school-workers-/6243097.html
https://www.teachingenglish.org.uk/article/climate-connection-episode-1-taking-temperature-0
https://www.britishcouncil.org/climate-connection/get-involved/action-language-education/podcast
https://www.britishcouncil.org/climate-connection/get-involved/action-language-education/podcast
https://www.elgazette.com/climate-action-in-language-education/
https://www.elgazette.com/climate-action-in-language-education/
https://www.ei-ie.org/en/item/25185:harnessing-educations-power-for-positive-climate-action
https://learningenglish.voanews.com/a/what-can-one-person-do-about-global-warming-/6006141.html
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/28/thousands-of-scientists-declare-worldwide-climate-emergency
https://www.enn.com/
https://www.enn.com/
https://www.routledge.com/Climate-Justice-and-Community-Renewal-Resistance-and-Grassroots-Solutions/Tokar-Gilbertson/p/book/9780367228491
https://www.routledge.com/Ecolinguistics-Language-Ecology-and-the-Stories-We-Live-By/Stibbe/p/book/9780367428419
http://ecolinguistics-association.org/home/4562993381
https://rebellion.global/
https://youtu.be/NPRNP1hl0Vk
https://youtu.be/8QsclXv6T5o
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offshoot of XR) halting traffic on the M25 in England are fearless and determined. 
Insulate Britain shut down the Dover port and the M25 in late Sept. 2021, leading 
to mass arrests of protesters: listen to Craig Scudders explaining why. And Insulate 
Britain was in direct action again on 1 Oct. 2021, here website. Burning Pink, an 
anti-political party, is in solidarity with IB and also linked to XR. Burning Pink 
promotes the idea of local Citizens’ Assemblies as a democratic grassroots form 
of organizing. Roger Hallam, co-founder of XR, speaks here on video at length 
(132 min.) on ‘Advice to young people as they face annihilation’ and the need 
to engage in effective non-violent civil disobedience aimed at radically changing 
the world. The video talk, meant for young people, can be combined with Naomi’s 
book as a central text in teaching about climate change and how to confront it 
through grassroots action. But Hallam also deals more broadly with direct action 
as an effective political tool. Roger is a seasoned revolutionary street activist, 
decades of experience. Listen likewise to Stu, a young XR protester Sept. 2021 in 
London. He explains why he’s active in XR, in a startling brief video showing a 
heavy-handed police crackdown on a peaceful protest.

Fridays for Future

Discuss with students Greta Thunberg’s fiery talk to a huge climate demonstration 
in Berlin 24 Sept. 2021 − one of the climate protest ‘Fridays for Future’ (FFF) in 99 
countries, 1215 cities that same day, the largest such planet-wide climate protest 
since the pandemic began. The worldwide climate mobilizations 24 Sept. 2021 
demanded ‘intersectional climate justice’ with the hashtag #Uproot the System. 
There were 449 such climate strike rallies in Germany alone [!] coinciding with 
that in Berlin, 68 in Sweden, 48 in the UK, 156 in the USA, and one in Bulgaria. 
Some 110,000 students in Quebec staged a climate strike, see also multiple great 
photos from that mobilization. Listen to the climax of Greta’s Berlin speech, share 
with students: ‘People are ready for change. We want change. We demand change. 
And we are the change’. Here a ‘hunger strike for the climate’ by young Germans 
15 Sept. 2021.  Stressing intersectionality, the 24 Sept. 2021 strike call noted: ‘The 
climate crisis does not exist in a vacuum. Other socio-economic crises such as 
racism, sexism, ableism, class inequality, and more amplify the climate crisis and 
vice versa. It is not just a single issue, our different struggles and liberations are 
connected and tied to each other’. Naomi highlights Greta’s work throughout her 
new book, and especially in Chap. 1, ‘Kids Take Action’. Naomi Klein interviewed 
Greta Thunberg and Canadian water activist Autumn Peltier in an insightful video 
20 Sept. 2020. 

Kids taking action

Young activists have now launched Teach the Teacher − a global campaign to tackle 
inadequate climate education. Students take over their classrooms to demand 
teaching on climate change: ‘Secondary school children in the UK and around 
the world will this week become part of a student-led movement demanding that 
governments introduce integrated, mandatory, and assessed climate education 
into national curriculums. The Teach the teacher campaign running across 20 
countries throughout October sees students from across the globe reverse roles 
with their teachers and provide lessons with up-to-date climate science which 
reflects the urgency of the climate crisis’. This must be centrally encouraged by 
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https://youtu.be/CzH6vyN2_uw
https://youtu.be/vb1YFuAO2mQ
https://youtu.be/_h1JbSBqZpQ
https://theecologist.org/2021/sep/29/climate-classroom
https://theecologist.org/2021/sep/28/students-want-compulsory-climate-education
https://services.euronews.com/green/2021/09/28/students-take-over-their-classrooms-to-demand-teaching-on-climate-change
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all educators, with action now. This is a form of ‘bottom-up pedagogy’, teachers 
learning from their pupils.

On teaching climate justice and environmental issues in ELT, see also my own 
article online ‘Implanting Nature’s Voice in ELT Education: An Urgent Imperative’ 
(2021). You’ll find many useful links there and some ideas for classroom lessons and 
discussions. An earlier version appeared in the BETA (Bulgarian English Teachers’ 
Association) E-Newsletter 41 (May-June 2019, pp. 6-21) and has been expanded 
here. We hope the BETA E-Newsletter will soon be revived in a transformed and 
reinvigorated e-zine format. 

Critical Pedagogy as a broader transformative frame

I think it is important to position Naomi Klein’s work in the broader dynamic 
frame of critical social and economic justice pedagogy. To my mind, that is 
badly needed within reinvigorated dialogue and Continuing Professional 
Development (CPD) centered on democratic education inside Bulgaria, 
especially now in COVID’s dark transformative midst, mayhem and ‘new 
normal’ aftermath to come. In a path-breaking 2011 article, Sandlin, O’Malley 
and Burdick map the complexity of  public pedagogy scholarship, identifying 
‘five primary categories of extant public pedagogy research: (a) citizenship 
within and beyond schools, (b) popular culture and everyday life, (c) informal 
institutions and public spaces, (d) dominant cultural discourses, and (e) public 
intellectualism and social activism’ (p. 338). I wish to suggest that a strong 
focus on ‘critical public pedagogy’ (CPP) is needed in new  educational centers 
and networking architectures largely outside of (also of course within) formal 
schools in Bulgaria: researching and transforming various forms, processes, 
and sites of education & learning occurring beyond formal schooling, including 
climate-conscious labor unions. Much of what Naomi Klein foregrounds is 
a form of ‘critical public eco-pedagogy’. Likewise relevant to mark the Freire 
Centennial Sept. 2021 are two new articles: Peter McLaren, ‘Paulo Freire at 100’ 
and Derek Ford, ‘Paulo Freire’s centennial: Political pedagogy for revolutionary 
organizations’. That pedagogy must be pursued in the sense of Freire’s ‘reading 
the world and reading the word’ (1985). As Freire said: ‘Because education is 
politicity, it is never neutral. When we try to be neutral, like Pilate, we support 
the dominant ideology. Not being neutral, education must be either liberating 
or domesticating’ (17).

The miniscule Green political grouping ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ can only grow in 
Bulgaria and doubtless will, it must. Now is the time. You can also explore two 
of my own articles online (within GISIG in IATEFL) on getting students curious 
about local Green political parties and their youth groups where they are, 
even as a bridge to aspects of radical public eco-pedagogy: an article 2017 on 
galvanizing critical citizenship via exploring Green parties online, a follow-up 
2018 ‘From ‘Greed to Green’: Towards Hands-on, Placed-based Green Pedagogy 
in TEFL’. In the German Bundestag elections 26 Sept. 2021, the Greens became 
the 3rd-largest fraction and a ‘coalition kingmaker’, with 14.8% of the vote. The 
Grünen garnered 40% of the ‘first vote’ in Stuttgart, 29% in parts of Frankfurt 
and Hamburg, 38% in several districts of Berlin, 30% in Heidelberg, and 24-32% 
in an array of German cities. The 18-24 age bracket voted 23% Green, the 25-

https://www.academia.edu/48905451/Implanting_Natures_Voice_in_ELT_Education_An_Urgent_Imperative
https://www.beta-iatefl.org/wp-content/uploads/2020/03/BETA_E-Newsletter_41.pdf
https://www.wsws.org/en/articles/2021/09/29/balk-s29.html
https://www.researchgate.net/publication/258182799_Mapping_the_Complexity_of_Public_Pedagogy_Scholarship_1894-2010
https://labornotes.org/2021/09/viewpoint-climate-justice-must-be-top-priority-labor
https://tribunemag.co.uk/2021/09/paulo-freire-at-100
https://liberationschool.org/paulo-freire-and-revolutionary-leadership/
https://liberationschool.org/paulo-freire-and-revolutionary-leadership/
https://readinghalloffame.org/sites/default/files/deceased_member_files/interview_with_freire.pdf
https://www.zelenite.bg/
https://gisig.iatefl.org/
https://www.academia.edu/41680660/Galvanizing_Critical_Citizenship_Through_the_Internet_Exploring_Green_Political_Parties_as_a_Focus_in_the_EFL_Classroom
https://www.academia.edu/36837960/From_greed_to_Green_Towards_hands_on_place_based_Green_pedagogy_in_TEFL
https://www.politico.eu/article/climate-crucial-german-election-coalition-building/
https://www.tagesschau.de/inland/btw21/bundestagswahl-wahlkarte-101.html
https://www.politico.eu/article/germany-election-2021-results-charts/
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34 bracket 21% Green. A phenomenal urban youth Green voter turnout across 
Germany, unsurpassed anywhere on the planet in a national election.

UN COP26: A watershed moment for the planet?

The UN COP26 in November 2021 will be addressing a core range of climate issues, 
is it ‘too late’? UK PM Boris Johnson addressed the UN in a notable speech on 22 
Sept. 2021, cautioning that the upcoming COP26 in Nov. 2021 Glasgow must be a 
‘turning point for humanity’. But XR, Insulate Britain, Burning Pink & others are 
super-critical of Johnson’s eco-rhetoric: ponder this interview with Greta T. and 
Vanessa Nakate (Uganda) at Youth4Climate Pre-COP Milan 9/29/2021. Watch 
also the superb keynotes by Greta and Vanessa, discuss with students. UK PM 
Boris Johnson also addressed the Milan Pre-COP gathering. Compare what Greta 
and Vanessa say with statements by Johnson − and also by Biden’s climate change 
envoy John Kerry in a 25-min. interview with Sky News; Kerry was quite candid, 
critical, raising multiple climate justice issues, projecting a transformed capitalist 
eco-economy. Yet read this incisive critique of US military spending and the MIC 
massively diverting money from the battle against climate change.

Political pedagogy through a revolutionary lens

An approach grounded in Marxist analysis that meshes with some of Naomi’s 
perspectives is the eco-justice course by Tina Landis, >Climate Solutions Beyond 
Capitalism<, a component within PSL party-internal and public eco-pedagogy, 
Feb. 2021. It consists of four ca. 80-min. video installments: Class 1 − The problem 
we face; Class 2 − Real solutions to the crisis; Class 3 − How capitalism is a barrier; 
Class 4 − Socialism is the answer. Teachers in the PSL have created Reds in Ed, here 
their program, a paradigm for colleagues elsewhere. Anti*Capitalist Resistance is 
a new revolutionary organization in the UK centered on promoting ecosocialism; 
see also Ecosocialism: the strategic debate. David Klein writes on an ecosocialist 
society. A new book from A*CR online is System Crash: An Activist Guide to the 
Coming Democratic Revolution (2021); Chap. 2 is titled ‘Burning Planet’, here the 
excellent Introduction. See likewise this A*CR Critical University conference and 
its links. And Jonathan Neale’s Fight the Fire (downloadable). On capitalism and 
climate change, learn from this superb interview Part 2 (26 Sept. 2021) by Chris 
Hedges with the Marxist geographer David Harvey; see also the Harvey interview 
Part 1. There’s a saying on the left: ‘environmentalism without class struggle is just 
gardening’.

Critical teacher education for economic, environmental and social justice

In closing, I strongly recommend a good critical read: Prof. Dave Hill’s open-
access article ‘Marxist public policy principles: schooling and teacher education/
training’, Educazione aperta 9 (2019). It can be combined with a left manifesto 
co-authored by Dave Hill (JCEPS 16/3, 2018) on critical teacher education for 
economic, environmental and social justice in the UK − useful in developing fresh 
departures for transformative democratic education worldwide, and in a self-
changing Bulgaria. To enhance input at https://teacher.bg/. Naomi Klein would 
agree with many of Hill’s key points, although she avoids the word ‘socialist’ in her 
new book. Moreover, also desirable at this mayhemic juncture is a fresh critical 
backlook at the core educational role of Marxist humanism in socialist Bulgaria 

Bill Templer - How to change everything 

https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/
https://youtu.be/wmsj9055Fnc
https://www.youtube.com/watch?v=HKC1sJvpKIg
https://www.youtube.com/watch?v=VtB3M9uVoTM
https://www.youtube.com/watch?v=W71eBGN2iSw
https://mediapigeon.io/newsroom/govuk/releases/en/prime-minister-boris-johnsons-address-at-the-youth4climate-conference-30-september-2021-12181
https://www.youtube.com/watch?v=gC1J8yl9rNQ
https://www.commondreams.org/views/2021/09/22/us-militarisms-toxic-planet-killing-impact-climate-policy
https://www.lariva2020.org/program
https://youtu.be/C-7NxTO5RWY
https://youtu.be/XZHc4mjb1so
https://youtu.be/N4TiSQyKX-M
https://youtu.be/Q1Qa3QguQwg
https://redsinedorg.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2020/03/reds-in-ed-program.pdf
https://anticapitalistresistance.org/category/culture-and-science/
https://anticapitalistresistance.org/ecosocialism-the-strategic-debate/
https://systemchangenotclimatechange.org/article/what-might-an-ecosocialist-society-look-like/
https://systemchangenotclimatechange.org/article/what-might-an-ecosocialist-society-look-like/
https://anticapitalistresistance.org/system-crash/
https://anticapitalistresistance.org/system-crash-an-activist-guide-to-the-coming-democratic-revolution/
https://anticapitalistresistance.org/events/critical-university-there-is-no-socialism-on-a-dead-planet/
https://theecologist.org/fight-the-fire
https://www.rt.com/shows/on-contact/535591-professor-david-harvey-on-contact/
http://davidharvey.org/
https://www.rt.com/shows/on-contact/535590-anti-capitalist-chronicles-david-harvey/
https://www.rt.com/shows/on-contact/535590-anti-capitalist-chronicles-david-harvey/
https://educazioneaperta.it/archives/2379
http://www.jceps.com/archives/4902
https://teacher.bg/
https://www.academia.edu/37504639/_Rethinking_East_European_Socialism_Notes_Toward_an_Anti_Capitalist_Decolonial_Methodology_with_Nikolay_Karkov_Interventions_International_Journal_of_Postcolonial_Studies_20_5_2018_?email_work_card=title
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and Yugoslavia as we strive in collegial solidarity to rethink fundamental societal 
and political transformation − and yes, ‘walk the talk’. In so doing, we need to 
recall Freire speaking on ‘politicity’ in education (1985, 17-18): 

Thus, we have to recognize ourselves as politicians. It does not mean we have the right 
to impose on students our political choice. But we do have the duty not to hide our 
choice. Students have the right to know what our political dream is. They are then 
free to accept it, reject it, or modify it. Our task is not to impose our dreams on them, 
but to challenge them to have their own dreams, to define their choices, not just to 
uncritically assume them. 

In this context, critical public pedagogy, as Naomi’s work personifies, is a central 
challenge. Hill wrote in an article on the role of Marxist educators against and 
within neoliberal capitalism: 

At the end of the day, or at the end of the week, we have to realize there is only so much 
we can do within the classroom, within the lecture hall, within the school or college. 
That we need, to the best of our abilities, and within our commitments to family etc. to 
work in arenas beyond the school gate, within parties, groups, campaigns, movements, 
protests, demonstrations, organizations, at local, national, and linking into global 
movements.

You can consider publishing in the open-access educational policy journal JCEPS 
founded by Prof. Hill. It addresses a broad range of approaches/contexts in many 
countries and teaching ecologies. 

In conclusion, watch/share this truly insightful video interview with Dave Hill 
by Dr. Alpesh Maisuria in June 2018, Part 3 in a trenchant triad talk online (here 
Part 1 and Part 2): clear coherent Marxist vision, people over profit − system 
change NOT climate change. As Marx stressed: ‘Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern’ (Thesen über 
Feuerbach [1845], 11). Dave ends his interview with a timeless quote from Bertolt 
Brecht: ‘Those who struggle may fail. Those who do not struggle have already 
failed’. 
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Уважаеми колеги, 
Темата на новия брой на списание Любословие, който предстои да бъде пуб-
ликуван през 2022 г., е ЕМОЦИИТЕ. Каним ви да участвате с научно изслед-
ване по темата в областта на хуманитарните науки: класическа и модерна 
литература и лингвистика, история, социология и антропология, визуални 
изкуства, медии и обществени комуникации. Могат да се предлагат текстове 
и за документалната рубрика на броя – мемоаристика, текстове от архиви, 
непубликувани документи. Броят е отворен и за рецензии/анотации на но-
воизлезли у нас и в чужбина изследвания в тематичната област „Емоциите”.
Текстовете могат да бъдат на български, английски, руски или немски език. 
Статиите подлежат на двойно анонимно рецензиране. Списанието е инде-
ксирано в ERIH+, EBSCO, РИНЦ, CEEOL и SCRIBD. 
С уважение, 
Доц. д-р Св. Неделчева 
Главен редактор 
Електронен адрес на редакцията: lyuboslovie@shu.bg 
http://lyuboslovie.shu.bg/

Dear colleagues, 
The new thematic issue of Lyuboslovie is entitled EMOTIONS and it is to 
be published in 2022. It is our pleasure to invite you to participate with a 
research article on the topic in the fields of classical and modern literature and 
linguistics, history, sociology and anthropology, visual arts, media and public 
communications. Texts can be submitted also for the Documentary section - 
memoirs, archives, unpublished documents, etc. Additionally, we accept reviews/
annotations of newly published research in Bulgaria and abroad related to the 
current topic EMOTIONS.
The articles will be double blind peer reviewed. They can be written in Bulgarian, 
English, Russian or German. The journal is indexed in ERIH+, EBSCO, RINZ, 
CEEOL and SCRIBD. 
Sincerely, 
Assoc. Prof. S. Nedelcheva, PhD 
Editor in chief 
Email: lyuboslovie@shu.bg 
http://lyuboslovie.shu.bg/

http://lyuboslovie.shu.bg/
http://lyuboslovie.shu.bg/
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