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ГРАНИЦИ И ВОЙНИ

„КАВКАЗКИТЕ ПЛЕННИЦИ” В СЪВРЕМЕННАТА РУСКА 
КУЛТУРА: ЛЮБОВ, КУЛТУРНИ ГРАНИЦИ И ВОЙНА

Дечка Чавдарова

THE PRISONERS OF THE CAUCASUS IN CONTEMPORARY RUSSIAN 
CULTURE: LITERARY REMAKE AND IDEOLOGICAL USE

Dechka Chavdarova

 Abstract: The plot of the “Prisoner of the Caucasus” has been developed 
throughout the Russian 19th-century literature in the works of Pushkin, Lermontov, 
and Tolstoy. The plot is then continuously actualized in the literature and cinema of 
the 20th and the 21st century, where it obtains various interpretations. The expression 
“Prisoner of the Caucasus” functions also as a political metaphor, while entering eve-
ry-day communication. L.Gaidai’s film, “A she-prisoner of the Caucasus, or Shurik’s 
New Adventures”, has a significant impact on Soviet society in the 1960s, forming 
ideas of fashion and female beauty. To this day, “cult” lines of the film are being quoted 
in every-day communication and the media, which comes to testify that the plot of the 
“Prisoner of the Caucasus” has become a concept in Russian culture.

Key words: “Prisoner of the Caucasus”, plot, Russian literature, cinema, 
remake

 
Сюжетът „кавказки пленник”, създаден от Пушкин в неговата поема със 

същото заглавие, е един от най-устойчивите в руската литература. Генезисът 
на този сюжет се открива от изследователите в Байроническата поема, но 
напоследък и в житейските сюжети, възникващи в руската култура по времето 
на войните в Кавказ – разкази за пленени кавказки момичета. Както пише Р. 
Лейбов, „московската среда от началото на ХІХ век е подготвена за възприемане 
на сюжетите на Байроновите поеми; нещо повече – самата тя е могла да бъде 
хранителна среда за възникването на подобни сюжети” [Лейбов 2000]. Така 
специфичните процеси в руската култура обуславят устойчивостта на сюжета 
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„кавказки пленник” извън рамките на романтизма: през целия ХІХ век (от 
Пушкин през Лермонтов до Толстой) и до наши дни руските писатели създават 
творби със заглавието на Пушкиновата поема, които сега бихме могли да 
определим с термина литературен римейк. Както е известно, в сюжета „кавказки 
пленник“ на руската класическа литература мотивът за пленничеството като 
елемент на войната се преплита с мотива за любовта между представителя на 
цивилизацията и „детето на природата“, което поставя въпроса любовта против 
войната1. Всички римейки на сюжета през ХХ век и до наши дни предлагат 
своя интерпретация на (не)възможността любовта да преодолява политически и 
културни граници, да противостои на войната. 

Тук се обръщам към „живота” на сюжета „кавказки пленник” в 
съвременната руска култура с уговорката, че в един кратък текст не могат да 
се обхванат всички негови интерпретации (на тази тема може да се напише 
дисертация), поради което ще обърна внимание само на някои тенденции в 
развитието на споменатия сюжет.

   В своите интерпретации на сюжета съвременните писатели отпращат 
към източника му – поемата на Пушкин – още със заглавието „Кавказский 
пленник” (в някои случаи „Кавказский пленный”). Чести са междутекстовите 
връзки с поемата на Лермонтов със същото заглавие, който от своя страна 
диалогизира с Пушкин. Кавказ в този случай се възприема през погледа 
на Лермонтов. В съвременните произведения на тема „кавказки пленник” 
смислопораждащ се оказва и друг предишен текст – вече не литературен, а 
кинотекст, който непрекъснато се цитира – филмът „Кавказка пленница” 
на Леонид Гайдай от 1966 г. Филмът в жанра романтична комедия запазва 
романтичната поетизация на Кавказ, но снизява образа на „децата на 
природата”, показва и разминаването между литературните представи за това 
пространство (на фолклориста Шурик) и реалността. Смислопораждащи в 
сюжета са замяната на „пленник“ с „пленница“ и комичната интерпретация на 
насилието над жената от страна на представителите на местната власт, които 
използват националните традиции като прикритие. Въпреки иронията спрямо 
тази власт в образа на другаря Саахов и неговите приближени, текстът се 
вписва в конвенциите на социалистическата култура със своята идея: победата 
на съветските закони и на новите социални и семейни взаимоотношения, 
извоювани от съветската власт.

Образът на Кавказ от времето на СССР (сюжетното време на споменатия 
филм) създава в съвременната литература писателят Ярослав Вал в разказа си 
„Кавказки пленник”, но от друга позиция – иронична спрямо съветската култура. 
Разказвачът, емигрант в Америка, си припомня история от своя живот, когато по 
време на командировка в Осетия е арестуван за мнима контрабанда (тъй като си 

1 Сюжетът „кавказки пленник“ се вписва в друг устойчив сюжет на руската литература – 
„рукият човек на rendez-vous“ с чужденец [вж. Чавдарова 2007]. 
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е купил по няколко екземпляра книги за подаръци2). Обект на авторовата ирония 
са корумпираните, лениви и ограничени служители в местния милиционерски 
участък, както и всички идеологеми и митове на социалистическата пропаганда. 
Самият Кавказ запазва своя романтичен ореол – в описанията на природата 
разказвачът заема гледната точка на поетите-романтици, отпраща пряко към 
Лермонтов. В разсъжденията си за културата на кавказците той изразява 
преклонението си пред гостоприемството, на което става свидетел, а също 
така пред културата на трапезата у народите, занимаващи се с лозарство: „Они 
потребляют алкоголя больше и делают это легко и грациозно” [„Те пият повече 
алкохол и го правят леко и грациознно“ – преводът мой – Д. Ч.]. У Вал обект 
на ирония е руснакът-фолклорист, който се напива, докато записва тостове, 
но иронията не засяга носителите на кавказките традиции: „Они всë тосты 
говорят и пьют и пьют и пьют, а изучающий тосты уже в кустах валяется с 
блокнотиком”. [„Те непрекъснато вдигат тостове и пият, и пият, а този, който 
изучава тостовете, се търкаля в храстите с тефтерчето си“]. Самият сюжет 
потвърждава сюжета на романтичната поема и запазва романтичния образ 
на кавказката жена – спасителка на пленника, а в речта на повествователя се 
разкрива литературността на този образ: „Она, Зифа, вполне вписывалась в 
мое литературно-лермонтовское представление о красивой девушке-горянке”. 
[„Тя, Зифа, напълно се вписваше в моята литературно-лермонтовска представа 
за красиво момиче-балканджийка“]. Но авторът снема мотива за любовта: на 
героя – разказвач помагат да се измъкне приятелка на неговата тъща и нейна 
позната – капитан от милицията. Интересно е, че читатели в интернет търсят 
тъждествеността на двата сюжета въз основа на любовта (макар и в нейния 
снизен образ), като подозират любовна връзка на автора с неговата спасителка. 
На тези подозрения той отговаря: „Къде говоря за любов?”. В края на текста е 
изразена носталгията на емигранта по Кавказ и хората, с които се е сприятелил.

Различен образ на Кавказ се създава в литературата и в киното след 
Чеченската война. Романтичният ореол се снема и се акцентира насилието, 
жестокостта. Кавказ получава само мъжки облик, а любовта се заменя със 
сексуално насилие. Пример за такава интерпретация е филмът на А. Балабанов 
„Война” от 2002 г. (макар че заглавието не отпраща към Пушкиновата поема), 
в който пленници са европейците, а европейската жена е обект на насилие от 
страна на кавказките бойци. 

Специфично място в историята на сюжета „кавказки пленник” заема 
литературният римейк на В. Маканин – разказът „Кавказки пленник” от 1994 
г. – началото на първата чеченска война.  В началото на текста се въвежда темата 

2 В социалистическия период ценни книги можеха да се купят по-лесно не в центъра 
(Москва, Петербург), а в периферията на СССР или в други социалистически страни, 
например в България. Получи се парадоксът руснаци да купуват руски книги зад граница. 
Този феномен изисква специално обяснение.  
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за красотата, с което създаденият образ на Кавказ се вписва в стереотипната 
представа за красотата на това пространство. Но писателят играе със стереотипа 
чрез ироничното цитиране на Достоевски: „Красотата ще спаси света” и 
проблематизирането на постижимостта на тази ценност от страна на попадналите 
в Кавказ руски войници:

Cолдаты, скорее всего, не знали про то,  что красота спасет мир, но что 
такое красота,  оба они, в общем, знали. Среди гор  они  чувствовали красоту 
(красоту  местности) слишком хорошо она  пугала. Из горной теснины выпрыгнул 
вдруг ручей. Еще более насторожила обоих открытая поляна, окрашенная 
солнцем до ослепляющей желтизны. Рубахин шел первым, более опытный. 
Куда вдруг делись горы? Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о 
счастливом детстве  (которого не было). Особняком стояли над травой гордые 
южные деревья (он не знал  их названий). Но более всего волновала  равнинную 
душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром.

[Маканин 1995:3]

Войниците най-вероятно не знаеха, че красотата ще спаси света, но 
какво е красота и двамата, общо взето, знаеха. Сред планините чувстваха 
красотата (красотата на местността) твърде силно и тя ги плашеше. От 
планинската теснина изведнъж рукна поток. Още повече настръхнаха и 
двамата на откритата поляна, блеснала ослепителножълто на слънцето. 
Рубахин вървеше пръв, беше по-опитен. Заляното от слънцето пространство 
му напомни за щастливото детство (каквото той нямаше). Сред тревата 
самотно стърчаха гордите южни дървета (не знаеше названията им). Но 
равнинната му душа се вънуваше най-вече от тази висока трева, която дишаше 
под слабия вятър. 

[Маканин 2000: 196]

В съзнанието на разказвача присъства идеалът за красота, изразен във 
философските му размишления за природата и смъртта, макар че този разказвач 
е „наивен”: „И так радостно  перекликаются  в небе (над деревьями,  над обоими 
солдатами) птицы. Возможно, в этом смысле красота  и спасает мир. Она нет-
нет  и появляется как  знак. Не давая  человеку сойти  с пути. (Шагая от него 
неподалеку. С  присмотром.) Заставляя насторожиться, красота заставляет 
помнить” [Маканин 1995:3]; „И така радостно си чуруликат (в небето, над главите 
на двамата войници) птиците. Може би тъкмо в този смисъл красотата спасява 
света. Мине – не мине и се появява като знак. Не позволява на човека да се 
отклони от пътя си. Крачи близо до него. Наблюдава го. Като го държи нащрек, 
красотата го принуждава да помни” [Маканин 2000:197]. Красотата се разкрива 
и през призмата на съзнанието на Рубахин: „Красота места поразила, и Рубахин  
памятью  не отпускает (и все  больше вбирает  в  себя) склон, где  уснул  Боярков, 
тот бугор,  траву, золотую листву  кустов,  а с ними  еще один  опыт  выживания, 
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который  ничем незаменим. Красота постоянна в своей попытке спасти. Она 
окликнет человека в его памяти. Она напомнит” [Маканин 1995:4]; „Красотата 
на мястото го бе поразила – от съзнанието му не излизаха склонът, където бе 
заспал Боярков, тревата, златните листа на храстите,  и с тях още един опит  за 
изживяване, който с нищо не може да се замени.  Красотата е последователна  в 
своя опит да спасява. Тя призовава човека в неговата памет, напомня“ [Маканин 
2000:198].

 За разлика от изобразения свят на Достоевски, в изобразения свят 
на Маканин идеята за красотата е в контраст с битовата сфера, в която са 
потопени героите, с тяхното почти физиологично съществуване: разговорите 
за портвайна, за цената на чая, за образа на ефрейтор Боярков, който слуша 
транзистор, когато се напие, а след убийството му този транзистор се търкаля 
наоколо и войниците се чудят как така кавказците не са го взели. В самия 
текст се осъществява рязък преход от разсъжденията за красотата към бита 
– описанието на войниците, които карат колички с пясък в градината на 
полковника. Любовта е принизена до физиологична потребност – описанието на 
сексуалния акт между войника Вовка и местна самотна майка или на връзката 
на полковник Гуров с жената на районния началник, при когото полковникът е 
отишъл да издейства провизии: „Молодцеватому майору Гурову она дала все, 
что  только может дать скучающая женщина, оставшаяся  летом в одиночестве 
на целую неделю. Все, что могла.  Все,  и  даже больше, подумал он  (имея  ввиду  
ключи от огромного холодильника номер два, их районного мясокомбината, 
где складировали свежекопченое мясо) [Маканин 1995:8]; „Тогава тя даде на 
младоликия, току-що започващ да се прошарва майор Гуров всичко,  което може 
да даде една скучаеща жена, останала сама през лятото за цяла седмица. Всичко. 
Всичко, и дори нещо повече,  помисли си той (като имаше предвид ключовете 
от огромния хладилник номер две в районния месокимбинат с прясно пушеното 
месо)“ [Маканин 2000:202]. Битовизиран и принизен е и образът на самата война, 
която е превърната в бартерна сделка между руснаците и кавказците – размяна 
на оръжие за храна, а също така във възможност за висшите офицери да намерят 
безплатна работна ръка за собственото си стопанство. Този образ на войната 
снизява иронично както идеята за културното мисионерство на Русия в Кавказ, 
която намира място в романтичните поеми, така и националната, имперската 
идея от съвременните произведения за Чеченската война, за които стана дума. В 
текста възниква и темата за пленничеството, към която насочва заглавието, като 
тя също получава пародийна интерпретация в разговора между руския офицер и 
кавказеца Алибеков по време на уговарянето на размяната оръжие (или бензин) 
за храна – по мнението на кавказеца пленници са руснаците:

– И чего ты упрямишься, Алибек!.. Ты ж, если со стороны 
глянуть,пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у 
меня сидишь.
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– Это почему же я у тебя?
– Да хоть бы потому, что долины здесь наши.
– Долины ваши, горы наши.
Алибеков смеется:
– Шутишь, Петрович. Какой я пленный... Это ты здесь  пленный! 

Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: Он 
пленный. Ты пленный.

И вообще каждый твой солдат пленный!
Смеется:
– А я как раз не пленный.
[Маканин 1995:5]

– И защо се инатиш, Алибек? Погледнато отстрани, си пленник. 
Все пак не забравяй къде се намираш. Ти си при мен.

– Защо пък при теб?
– Дори само заради това че долините тук са наши.
– Долините са ваши, а планините са наши3.
Алибеков се смее:
– Шегуваш се, Петрович. Какъв пленник съм аз... Ти си пленник! 

– Той посочва с ръка Рубахин, който усърдно тика количката, и се 
смее – Той е пленник. И ти си пленник. Пък и всеки твой войник е 
пленник!

[Маканин 2000:199]  

Парадоксалната тъждественост между завоевателя и обекта на 
завладяването, която снема романтичната опозиция между представителя 
на цивилизацията и „естествения човек” или различието между своя и 
чуждия, врага, се допълва от песента, която в друг момент запява Алибеков: 
„Подмосковные вечера” („Все здесь замерло-ооо до утра-ааа...”).

Темата за „кавказкия пленник” се развива на сюжетно ниво в историята 
за пленяването на млад кавказец по време на сражение с отряд бунтовници. 
Романтичният сюжет е трансформиран, което променя неговия смисъл: пленникът 
не е руснак, а кавказец, образът на кавказката девойка се заменя от образа на 
кавказкия юноша. По такъв начин привидно се снема семантичното тъждество 
жена – природа от романтичната поема, но всъщност това тъждество се запазва, 
тъй като на пленения кавказец се приписват женски черти. Така любовната 
интрига между руснак и жител на Кавказ придобива хомосексуален характер. 
Читателското очакване се предопределя още от описанието на красотата и 
нежността на кавказеца, а самият герой Рубахин отначало не осъзнава чувството 
си към него – подтик за осъзнаването е репликата на сержанта Ходжаев „Такива ги 
обичат като момичета” и подмигването: „Он  вдруг догадался,  что его беспокоило  

3 В цитирания превод това изречение е пропуснато.
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в плененном боевике: юноша был очень красив” [Маканин 1995:11]; „Рубахин 
изхъмка. И изведнъж се сети какво го смущаваше в пленения чеченски боец – 
младежът беше много красив“ [Маканин 2000:206].

Мотивът за красотата се развива с отъждествяването на красотата 
на природата с тази на „детето на природата” (ако използваме романтичната 
метафора). „Новото и непознато чувство”, което пленникът извиква у Рубахин, се 
свързва в неговото съзнание с въздействието на „опасната красота”. Любовният 
дискурс в разказа за вълнението на Рубахин от неволната близост с пленника 
създава представата за метаморфозата на грубия прост войник в нежно и деликатно 
същество, вследствие на което текстът ни връща скрито към идеята „Красотата ще 
спаси света”, цитирана в началото: 

И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный 
юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. 
Ничего особенного; так и растягивают свой недолгий сон солдаты, 
привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток 
чувственности (тоже отдельными волнами) стали пробиваться, 
перетекая – волна за волной – через прислоненное плечо юноши на 
плечо Рубахина. Да нет же. Парень спит. Парень просто спит, 
подумал Рубахин, гоня наваждение. И тут же напрягся и весь 
одеревенел, такой силы заряд тепла и неожиданной нежности 
пробился в эту минуту ему в плечо; в притихшую душу.

[Маканин 1995: 14]

И в този момент в знак на съгласие, че трябва да подремнат, 
плененият младеж полекичка склони глава надясно, на рамото на 
Рубахин. В това нямаше нищо особено: така удължават краткия 
си сън войниците, облягайки се един на друг. Но ето че топлината 
на тялото, а с него и токът на чувствеността (също на отделни 
вълни) започнаха да проникват, изтичайки – вълна след вълна – 
през отпуснатото рамо на младежа в рамото на Рубахин. Ама 
не. Младежът спеше. Младежът просто спи, помисли си Рубахин, 
пъдейки призрака. И моментално настръхна и целият се вдърви – 
такъв прилив на силна топлина и неочаквана нежност проникна в 
рамото му, в стихналата му душа.

[Маканин 2000: 209]

Обещанието на руския войник да върне пленника при своите сближава 
сюжета на разказа с Пушкиновия и потвърждава концепта „любовта против 
войната”: под въздействието на чувството у Рубахин се заражда мисълта за 
ненормалността на разделението, която той изразява с познатите му клишета на 
съветската идеологема за братството между народите в Съветския съюз – като 
значението ‘идеологическо клише’ е изразено пряко:    
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...если  по-настоящему,  какие  мы враги, мы  свои  люди.  Ведь  
были же друзья!  Разве нет?  горячился  и даже как  бы  настаивал  
Рубахин,  пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его 
чувство. А ноги знай шагали. Вовка-стрелок фыркнул:

–   Да здравствует нерушимая дружба народов...
Рубахин расслышал, конечно, насмешку. Но сказал сдержанно: 

–  Вов. Я ведь не с тобой говорю. Вовка на всякий случай смолк. Но 
и юноша молчал.

–   Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я. Зачем 
нам воевать? продолжал  говорить всем известные слова Рубахин, 
но мимо цели; получалось, что стершиеся слова говорил он  самому  
себе  да  кустам  вокруг (подчертано от мен – Д. Ч.).

[Маканин 1995: 12-13]   

...честно да си говорим, какви врагове сме ние, свои  хора сме 
си. Нали бяхме приятели! Не е ли така? – горещеше се и дори 
настояваше той, криейки в привичните (в съветските) думи 
чувството, което го смущаваше. А краката му крачеха ли, крачеха.

Вовка стрелецът прихна:
–   Да живее нерушимата дружба между народите...
Рубахин, разбира се, усети подигравката. Но каза сдържано:
–   Вов, не говоря на теб.
Вовка за всеки случай си замълча. Но и младежът мълчеше.
–   И аз съм човек като теб. И ти си като мен. Защо да воюваме? 

–  продължаваше с познатите думи Рубахин, но напразно; излизаше, 
че говори изтърканите фрази на себе си и на храстите наоколо 
(подчертано от мен – Д. Ч.).

[Маканин 2000: 207-208]   
 
Клишетата в речта на Рубахин не отричат самото чувство – той няма свои 

думи за изразяването му, но мисълта „всички сме хора” е автентична. Разказът 
би могъл да завърши и на това място. В такъв случай, въпреки снизяването на 
романтичния модел, той щеше да доутвърди романтичната идея за сближаването 
с „децата на природата”, за способността на любовта да побеждава войната. 
Но авторовата ирония към съвременната реалност поражда очакването ни, че 
такъв край е невъзможен – и това очакване се потвърждава: край укритието на 
войниците минава  отряд бунтовници и от страх, че пленникът може да извика 
своите, Рубахин го удушава. Този акт получава в речта на повествователя 
коментар, който съдържа отрицание на идеята на Достоевски: „Красотата не 
можа да спаси света”. Войникът се връща към бита, но в съня му го преследва 
образът на пленника, който всява у него вълнение и смут. Този мотив може 
да придаде друго метафорично значение на думата „плен” – „любовен плен”: 
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Рубахин остава в плен на кавказкия юноша, което пък потвърждава думите на 
Алибеков „руският войник е пленник”, като им придава друг смисъл. Във финала 
чувството на безпокойство у руския войник се мотивира и с въздействието на 
природата – планините: „Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему  сердце 
их  величавость, немая торжественность но что, собственно, красота их 
хотела ему сказать? Зачем окликала?” [Маканин 1995:19]; „Планини. Планини. 
Планини. Колко години сърцето му се свива от тяхната величавост и безмълвна 
тържественост, но какво всъщност искаше да му каже тяхната красота? Защо го 
зовеше?“ [Маканин 2000:215].

От гледна точка на рецепцията на разказа и на жанра киноримейк е 
интересен филмът по разказа на Маканин на Алексей Учитель „Пленный” 
(„Пленникът”) от 2008 г (съпродуцент на филма е Димитър Гочев). За 
идеологическия прочит на разказа във филма дава представа и една от рецензиите, 
в която се подчертава недостоверността в представянето на политическата 
коректност [Степнова 2008]. Друг рецензент от своя страна добавя към смисъла 
на филма своя идеология: търсейки мотивите на съчувствието на руския войник 
към пленника, той се колебае между „широтата на руската душа” и скритата 
хомоеротика, а убийството оценява като оставане „в плен на дълга” [Козлов 
2008]. Същият рецензент коментира и желанието на американски  кинодейци да 
направят римейк на филма, в който действието ще става в Ирак и героите ще бъдат 
американски войници, като подлага на ирония чуждата идеологизация: според 
него американският римейк би преобърнал смисъла на финала и би го превърнал 
в happy end: „Смели момчета залавят пленник и, рискувайки живота си, спасяват 
своите. Да, някой умира, но толкова по-голяма е радостта от победата, толкова 
по-скъп е щастливият край”. Като имаме предвид хомоеротичната тема в разказа, 
можем да си представим и друг римейк в холивудски стил: филм като „Планината 
Броубек”. Впрочем,  филмът на Учитель извиква асоциации с американския 
филм у рецензента В. Матизен, който обяснява защо хомоеротичният сюжет 
остава извън текста на „Пленникът”: поради невъзможността да се предаде 
чувството, изразено в речта на повествователя, с езика на киното [Матизен 2008]. 
А рецензентът В. Корецкий възкликва по повод на критиките за туширането на 
хомоеротичната тема във филма на Учитель: <<Вие какво, да не сте очаквали 
”Смърт във Венеция?>> [Корецкий 2008]. 

Новите интерпретации  на сюжета „кавказки пленник“ в руската 
култура (литература и кино) показват както устойчивостта на романтичния 
мит за възможността на любовта между представители на различни култури 
дори в ситуацията на политически противоречия и войни, така и усилването на 
съмнението в тази възможност. Литературният и филмовият образ на любовта 
по време на война придобива особена актуалност в съвременния свят, който, 
въпреки обединяването на хората в „глобалната мрежа“, неизбежно е разкъсван 
от конфликти.      
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Summary: The paper analyses the role of the media for constructing and 
confirming certain verbal formulations such as fixed symbolic namings of unique events, 
turned into precedent phenomena. The theoretical emphasis lies on the linguocultural 
concept precedent phenomenon while the real life events being the initial reason for 
the observations are the terrorist attacks in Paris in January 2015 and the specificity 
of the institutional and civil counteractions against them. 

Key words: precedent phenomenon, intertextuality, interdiscursivity, media, 
terrorism, freedom of speech, tolerance

Прецедентни феномени
Прецедентен феномен и прецедентност (от лат. praecedens „предше-

стващ”) са относително нови терминологични названия в лингвокултурология-
та.1 Прецедентността в най-общ смисъл се отнася до определен денотат (лице, 
обект, ситуация, история, име, фраза и др.) от реалния живот или от фикцио-
налната действителност, който по определени причини се превръща в еталон за 
тип поведение, за характерен начин на действие, за повтаряща се специфична 
ситуация. Паралелно с това символното обозначение (обикновено словесно, но 
може да бъде и всякакво друго, например изобразително) на дадения прецеден-
тен феномен започва да функционира като емблематично име на съответни ре-
гистрирани в актуалната действителност следходни неща.

Въвеждането на лингвокултурния термин прецедентност се приписва на 
Ю. Караулов, като се датира през 80-те години на ХХ в. Скоро след първоначал-
ната му употребата и оригиналното му дефиниране отчетливостта на понятието 

1 Дължа благодарност на колегата си доц. д-р Стефка Петкова-Калева, която със своите 
изследвания по темата пробуди интереса ми към явлението прецедентност.
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постепенно започва да се размива, появява се тенденция към заличаване на гра-
ниците му спрямо интертекстуалността и интердискурсивността, а в отделни 
случаи се проявява склонност прецедентността напълно да се отъждествява с 
едното или с другото от по-общите явления. И тъй като това я превръща в не-
ясен, а оттам и в безполезен теоретичен конструкт, някои изследователи (пре-
димно в Русия, но и в други европейски страни), се заемат с реабилитирането на 
понятието. Н. А. Кузмина например предлага на първо място да се възстановят 
разделителните линии между по-частното явление прецедентност и значител-
но по-обхватното явление интертекстуалност. Според нея интертекстуалността 
по принцип е съотнесена с дадена културна ценност, фиксирана текстуално и 
реализирана чрез междутекстови свързвания. Знаците на интертекстуалността, 
твърди Кузмина, са проверени от времето и традицията и се възприемат като 
един вид културен код, неподвластен на времето. От друга страна, прецедент-
ността според авторката е здраво обвързана с нещо, което се случва сега и е 
актуално днес (т. е. тук и сега в съответен времеви отрязък от конструираната 
социална действителност). Съвсем не е задължително обаче прецедентният факт 
да бъде значим и утре (Кузмина 2011). Раждането, виталността на прецедент-
ните феномени тук и сега и евентуалното им съхранение в културната памет 
на общността като емблема на еднотипни следходни явления изцяло зависят 
от честотата на тяхното използване в интерперсоналната, груповата и масовата 
комуникация. В глобализирания и медиализиран съвременен свят създаването 
и пребъдването на прецедентните феномени на практика зависят най-вече от 
ефективната „техническа поддръжка” на средствата за масова комуникация. За-
щото именно масмедиите в най-голяма степен осигуряват публичността и мул-
типликацията на прецедентните обозначения и тяхната рецепция от страна на 
голяма и разнородна аудитория (вж. също Кузмина 2011; Калева 2013).

Разновидностите на така разглежданите прецедентни феномени са мно-
го разнообразни, поради което някои автори се опитват да изградят информа-
тивни типологии. Например под общото понятие прецедентен феномен Д. Б. 
Гудков (2003: 106 и сл.) отграничава прецедентни изказвания, прецедентни име-
на, прецедентни текстове и прецедентни ситуации, но същевременно изрично 
подчертава, че между тях не винаги съществуват рязко изтеглени разделителни 
линии (Гудков 2003: 108). В прецедентно явление междуличностните контакти, 
класическите и новите медии могат да превърнат например име на действителна 
личност (като Пилат Понтийски, Марко Тотев или Раймонда Диен), но и име 
на митологичен, фолклорен, библейски или литературен персонаж (примерно 
Каин, Прометей, Спящата красавица, Хитър Петър, Швейк). Прецедентен фе-
номен лесно се получава и от нечие изказване, превърнато с медийната благо-
словия в култова фраза (от вида на „No passaran!”, „Когато му дойде времето” 
или „За бога, братя, не купувайте!”). Често цялостни фолклорни или авторски 
текстове – вербални, аудио-визуални, двигателно-изобразителни и пр. също по-
лучават шанс да се превърнат в прецедентен феномен, функциониращ като сим-
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воличен етикет на определен тип действие или последователност от действия, 
наблюдавани в множество реални житейски ситуации, обикновено чрез ориги-
налното си или рецептивно приписано им заглавие, чрез името или характерна 
реплика на действащо лице, чрез запомняща се метафора и т. н. (като „О нера-
зумни и юроде!” или „Москва не вярва на сълзи”). Такива текстове по принцип 
са носители на значима и симптоматична за съответната култура информация (в 
тази редица са например още „Едип цар”, „Престъпление и наказание”, „Робин-
зон Крузо”, „Бай Ганьо” и мн. др.). До ранга на прецедентен феномен могат да се 
издигнат и определени житейски, легендарни и/или литературнохудожествени 
ситуации, съхранени като емблематични в културната памет (например целув-
ката на Юда и трийсетте сребърника – примери на Д. Б. Гудков, подвигът на 
опълченците на връх Шипка, Виденовата зима). Това е лесно постижимо и за съ-
бития или времеви периоди с епохално значение (като откриването на Америка, 
Студената война, аварията в Чернобил, падането на Берлинската стена), както и 
за сюжети с емблематична стойност, символизирани например от лични имена 
(Дон Жуан, Пепеляшка, Бони и Клайд) или заглавия („Параграф 22”, „Тимур и 
неговата команда”, „С деца на море”). Прецедентна валидност могат да получат 
и придобили висока културна и символна стойност несловесни артефакти (порт-
ретът на Мона Лиза, Статуята на свободата, автомобилите мерцедес и трабант, 
часовниците с марка „Ролекс”) и т. н. 

Всеки такъв прецедентен феномен предхожда по-нататъшна верига от 
препратки в разнообразни текстове, които го припомнят, в типичния случай 
в съдържателно синтезиран, схематизиран и стереотипизиран вид. Например 
портретът на Мона Лиза от Леонардо да Винчи най-често се припомня с ус-
мивката на Мона Лиза, личностите на Бони и Клайд се свеждат до лаконична и 
изчистена от подробности емблема на симпатична двойка крадци, сюжетът на 
„Едип цар” се кондензира в понятието Едипов комплекс и т. н. Така прецедент-
ните феномени се оказват ключови елементи в колективната памет на дадена 
социокултурна общност. Отличителни черти на тяхното функциониране са за-
бележителната (може да се каже дори повсеместната) им популярност, христо-
матийността в посочването им като примери и интензивната възпроизводимост 
в редуциран до минимум съдържателен и формален план (вж. и Калева 2013). 
Редуциране на информацията, изтъкване на едни, изтласкване на заден план или 
пълно заличаване на други подробности винаги съпровождат и свързването на 
определени актуални неща с вече съществуващ прецедентен феномен. Напълно 
възможно е, от друга страна, при индивидуалното позоваване на даден преце-
дентен феномен съответният субект да е забравил детайлите, свързани с ориги-
налното събитие или първоначалната ситуация, в която прецедентното название 
се е появило (например образите и имената на Остап Бендер или на многостра-
далната Геновева, Цезаровата фраза „И ти ли Бруте…” и пр.), възможно е дори 
изобщо да няма представа за въпросната оригинална ситуация. Това обикновено 
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не пречи обозначението на прецедентния феномен да се приложи адекватно. В 
такива случаи прецедентът се използва по начин, наподобяващ използването на 
непрозрачни фразеологизми от типа на през куп за грош или нарицателни име-
на като Андрешко, Плюшкин, Чапаев и др. Например едва ли всеки съвременен 
български политик (пък и журналист), който споменава за кутията на Пандора 
или за очакването на Годо, а дори и че Бай Ганьо прави избори, действително 
знае за каква точно първоначална ситуация говори. В този смисъл жизнеността 
и комуникативната ефикасност на прецедентния феномен е в много по-слаба 
зависимост от оригиналните условия на възникването му и от първоначално де-
финиралите го подробности, отколкото от адекватната повторителност на зна-
ковия му носител в характерни ситуации от по-късно време.

Трябва да се признае, че е твърде изкусително интертекстуалността (как-
то диктува етимологията на названието й) да остане свързана със сферата на 
междутекстовите взаимодействия, а прецедентността да се тълкува като извеж-
даща началото си винаги от реални събития и случки. В това има известен резон 
и вероятно визираната посока на разсъжденията би била привлекателна за всич-
ки, за които е по-лесно да си представят действието на интертекстуалността и 
на прецентността в два различни и непресичащи се свята. Но така полученият 
бонус едва ли е чак толкова голям, защото не бива да се забравя, че, първо, мно-
жество прецедентни феномени поначало възникват в текстов (символен) вид, 
например Бай-Ганьовата фраза „Имал си бол пари, платил си” или филмовото 
заглавие „Mission Impossible (Мисията невъзможна)”; второ, за превръщането 
на нещо в прецедентен феномен винаги е нужна текстуална и последваща ин-
тертекстуална (респ. интердискурсивна) обработка. И това в съвсем еднаква 
степен важи и за нещата от нетекстовия свят (като потъването на кораба „Тита-
ник”), и за нещата от текстовия свят (като например фигурата на Дон Кихот или 
фразата „Елементарно, Уотсън”) (вж. множество други примери и доказател-
ства за това у Захаренко и др. 1997; Добрева 2012; Куликова 2010; Калева 2013  
др.). Примиряването с известно преливане на понятията интертекстуалност и 
прецедентност изглежда по-малкото зло от принасянето в жертва на изследова-
телската стойност на прецедентните феномени чрез изкуственото им отделяне 
от интертекстуалността в името на някаква прецизна теоретична конструкция, 
която просто няма да заработи.

По-нататъшният анализ върху конкретен житейски и символен матери-
ал, струва ми се, потвърждава тези съображения.

Атентатите в Париж 
Тук ще бъде направен опит за проследяване на веригата от взаимовръзки 

между определено явление, неговото именуване и интертекстуалното мултип-
лициране на символното му обозначение в масовата и в междуличностната ко-
муникация до свързването му с вече съществуващо прецедентно название или 
до превръщането му в (нов) прецедентен феномен с оглед на терористичните на-
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падения в Париж през януари 2015 г. и последвалите ги събития. Хронологията 
на основните факти и известно количество първоначално оповестени в медиите 
подробности около тях могат накратко да се припомнят чрез откъси от след-
ващите три материала. Текстовете са от българското публично пространство, 
но са основани на данни от чуждестранни източници, така че почти огледално 
представят картината на събитията във вида, в който тя е медийно обрисува-
на по целия свят – с много снимки и видео материали, с цитирани изказвания 
на участници и очевидци, на представители на силите на реда, на медицински 
лица,  на членове на френското правителството, на политически фигури, журна-
листи и др. Цитираните публикации не са подбрани напълно случайно, а поради 
обстоятелството, че в съвкупността си дават добра представата за случилото се 
(но тъй като изборът е огромен, на тяхно място със същия резултат биха могли 
да попаднат и множество други материали). 

Часът е 11.30. Корин Рей, известна още като карикатуристката Коко, току-
що е взела дъщеря си от близката детска градина. „Когато стигнах с нея до входната  
врата на редакцията, двама маскирани и въоръжени мъже ни заплашиха… Говореха 
перфектен френски. Казаха, че са от „Ал Кайда”. Така започва едно от най-кървавите 
и най-драматичните нападения на терористи във Франция от десетилетия насам…

Рей казва, че двамата мъже са били оставени от трети, каращ черен ситроен 
със затъмнени стъкла… Те са… разбирали от този бизнес, казва полицията – носели са 
маски и бронирани жилетки, държали са оръжието си професионално, вижда се как се 
„движат спокойно и изглеждат решени да си свършат работата”…

Нападателите добре са избрали момента – сряда е денят, в който новият брой 
заминава за печатницата и се провежда седмичната планьорка. В залата за заседания 
на втория етаж се били събрали около 15 души – карикатуристи, редактори, жур-
налисти. Двамата мъже са влезли в сградата в Източен Париж на няколко преки от 
катедралата „Нотр Дам”, като са застреляли техническо лице на рецепцията…

В следващите около 5 минути мъжете, въоръжени и с пушка помпа, са застре-
ляли дежурния полицай в офиса, както и 8 журналисти. Четирима от тях са едни от 
най-известните карикатуристи на Франция. Единият от двамата убити гости в ре-
дакцията е икономистът Бернар Марис, който е имал своя коментарна колонка.

Рей, която се скрила под едно от бюрата по време на касапницата, разказва, че 
нападателите извиквали по име някои от жертвите си. Парижкият прокурор Фран-
соа Молен казва, че са ранени 11 души…. „Всички жертви са на пода или седнали, а 
ранените се бореха да си поемат дъх. Мнозина са просто екзекутирани. Повечето рани 
са на главата или по тялото”, казва Патрик Ертжен от спешната помощ. Източник 
на в. „Либерасион” от частите за борба с тероризма описва, че „те очевидно са знаели 
предварително целите си”. След като всички влезли в конферентната зала, „те се ог-
ледали и казали „Къде е Шарб? Къде е Шарб?”. Убили го и засипали стаята с куршуми.

Журналистът Лоран Леже е първият, подал сигнал за тревога. Той бил в засе-
дателната зала и се обадил в 11:40 на свой приятел с думите: „Извикай полицията. Тук 
е клане, кървава баня. Всички са мъртви”…

На улицата мъжете започнали престрелка с полицаи от първата патрулна 
кола, отзовала се на сигнала за нападение. В престрелката участвали и двама полицаи, 
пристигнали на велосипеди, както и втора полицейска кола.
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Убити са двама униформени… Трети полицай е ранен в крака… После терори-
стите скочили в чакащия ги ситроен и според очевидци се чули викове „Аллах Акбар!”, 
„Убихме „Шарли Ебдо!” и „Отмъстихме за пророка!”.

       (dnevnik.bg/8.01.2015)

Въоръжен мъж взе най-малко петима заложници в магазин за подготвяна спо-
ред еврейските обичаи храна кашер…  Сред заложниците има предимно жени и деца.

АФП съобщи, … че двама са загинали при заложническата драма…  Според оче-
видци… престъпникът има два автомата Калашников. Той е открил огън в магазина… 

Въоръженият мъж поискал да бъдат освободени братята Саид и Шериф Ку-
аши, извършили нападението срещу редакцията нa „Шарли ебдо“, съобщи радио RTL.

Магазинът е разположен в гъстонаселен район в източната част на френска-
та столица… Кварталът е напълно отцепен… 

Според информация на силите за сигурност заподозреният стрелец е същият, 
който вчера уби полицайка при друга престрелка във френската столица. „Нападате-
лят е с африкански черти и отговаря на описанието на убиеца от Монруж…”, заяви 
източник от полицията. Не е изключено също така стрелецът да има връзка с двама-
та атентатори над редакцията на „Шарли ебдо”, които в момента са обградени от 
полицията в град Дамартен-ан-Гоел.

Френската полиция разпространи снимки на мъж и жена, издирвани във връз-
ка със смъртта на полицайка вчера край Париж…

       (vesti.bg/9.01.2015) 

Край на заложническата драма във Франция. Ликвидирани са братята Ку-
аши… и похитителят в еврейския магазин в Париж… 

Откоси от стрелба и детонации се чуха първо в индустриална зона в градче-
то Дамартен-ан-Гоел, където полицията щурмува печатарска компания. Смята се, че 
там са се криели заподозрените за убийствата в „Шарли ебдо”, вероятно държейки 
един заложник.

Двамата братя, 32-годишният Шериф Куаши и 34-годишният Саид Куаши, се 
появили, стреляйки по силите на реда… Смята се, че двамата са виновни за разстрела 
на 12 души в сатиричното списание „Шарли ебдо” в сряда… 

Няколко минути след щурма в Дамартен-ан-Гоел полицията щурмува и супер-
маркета за еврейска (кашерна) храна в източната част на Париж, където въоръжен 
похитител държеше петима заложници. Съобщено бе, че той е 32-годишният Амеди 
Кулибали, издирван във връзка с убийството на полицайката вчера. Следователите 
издирват и 26-годишна жена, за която се смята, че е негова съучастничка.

Кулибали е бил убит при щурма. По последни данни в супермаркета са открити 
телата на четирима души… Съобщава се и за четирима тежко ранени заложници.

15 заложници са били спасени от супермаркета в квартал Порт дьо Венсен в 
Източен Париж, предаде Асошиейтед прес.

Най-малко един полицай е ранен при атаката. Първоначално властите казаха, 
че няма връзка между нападението срещу „Шарли ебдо” и втората престрелка вчера, 
но френски медии съобщиха, че братята Куаши и Кулибали са се познавали и са имали 
връзки с една и съща джихадистка мрежа…

Полицията бе по следите на двамата братя от сряда след кървавата атака 
срещу редакцията на „Шарли ебдо” в Париж, при която загинаха 12 души, 10 от тях 
журналисти.

Граници и войни
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Духовник от групировката „Ислямска държава” приписа на сунитската групи-
ровка отговорност за нападението срещу редакцията. „Ние започнахме с операция във 
Франция. Утре ще последва и във Великобритания, Америка и другаде”, каза Абу Саад 
ал Ансари в проповед в контролирания от групировката иракски град Мосул… Саид 
бе идентифициран като един от нападателите по снимки, каза снощи вътрешният 
министър Бернар Казньов. Неговата лична карта бе открита в откраднатата кола, с 
която убийците избягаха от местопрестъплението.

Сериозни опасения предизвикваше фактът, че двамата братя са тежко въоръ-
жени, след като служител на бензиностанция съобщи, че е видял автомати „Калаш-
ников” и гранатомет в откраднатата кола вчера.

Около 88 000 полицаи и войници бяха мобилизирани за преследването на теро-
ристите и в операциите за гарантиране на безопасност след атентата.

      (dariknews.bg/10.01.2015)

Както ясно се вижда от приведените откъси, а и от огромното множество 
други публикации в медиите по целия свят, новинарските емисии и рубрики 
от първите дни представят трите събития, обособени по време и място, първо-
начално само хипотетично, а впоследствие и доказано като свързани помежду 
си по замисъл и деятели. В цитираните пасажи се използват следните основни 
групи квалифициращи названия и описания за всяко от събитията:

За нападението над редакцията на „Шарли ебдо”
едно от най-кървавите и най-драматичните нападения на терористи касап-
ницата
клане 
кървава баня
престрелка
нападението срещу редакцията нa „Шарли ебдо“
нападението срещу „Шарли ебдо” 
кървавата атака срещу редакцията на „Шарли ебдо” 
нападението срещу редакцията
атентата

За убийството на полицайката
уби полицайка при друга престрелка във френската столица 
смъртта на полицайка 
убийството на полицайката
 
За вземането и убийството на заложници в магазин за кашерни храни 
въоръжен мъж взе петима заложници в магазин за…  храна кашер залож-
ническата драма 
огън в магазина
трагедията

Елка Добрева - Атентатите в Париж



26

престрелката 
инцидента
заложническата драма
похитителят в еврейския магазин
въоръжен похитител
телата на четирима души
четирима души тежко ранени

Така за трите поредни кървави събития медиите конструират следната 
категоризация, която, понеже е свързана с новинарското медииране от първите 
няколко дни, може да бъде определена като „новинарска”: за първото събитие 
категорично се налага етикетът нападение; второто събитие остава в рубриката 
убийството на полицайката; третото събитие получава квалификацията зало-
жническата драма.

Тъй като по всички критерии на новинарството и въобще на медийното 
представяне на събития случилото се в редакцията на сатиричния седмичник 
„Шарли ебдо” (Charlie Hebdo) е с най-голям потенциал за приковаване на вни-
манието на аудиторията и за въздействие върху общественото мнение, върху 
институциите и политическите стратегии, тактики и акции в световен мащаб, 
именно това събитие стои не само в началото, но и неизменно в центъра на пото-
ка от съобщения. Поради това е значима и първоначалната склонност на медиите 
да го категоризират предпазливо и почти неутрално като нападение, срв.: „От 
първо лице: Нападението над „Шарли ебдо” (vesti.bg/9.01.2015); „Нападението 
над Шарли ебдо е „варварски акт” (dnes.bg/9.01.2015); „Самоуби се комисар, раз-
следващ нападението над „Шарли ебдо” (blitz.bg/10.01.2015) и мн. др. Така е оза-
главен и тематичният архив в електронния сайт на в. „Дневник”: „Нападението 
срещу „Шарли ебдо” (dnevnik.bg).

Паралелно с медийното популяризиране на квалификатора нападение 
протичат и специфични процеси на ословесяване на неговите извършители и 
на конкретните им действия. От приведените по-горе в качеството на илюстра-
тивни примери публикации може да се изведе един съвкупен набор от основни  
класифициращи обозначения на нападателите, представящи ги и поединично, и 
с оглед на връзки помежду им. Особено информативни и регулиращи насоките 
на мисленето при рецептивната интерпретация на съобщенията са маркираните 
с болд обозначения: 

…двама маскирани и въоръжени мъже… от „Ал Кайда”… терористи…  напа-
дателите… нападателите… терористите… (dnevnik.bg/8.01.2015); 

Въоръжен мъж… престъпникът… въоръженият мъж… братята Саид и Ше-
риф Куаши, извършили нападението срещу редакцията нa „Шарли ебдо“...заподозре-
ният стрелец е същият, който вчера уби полицайка … нападателят е с африкански 

Граници и войни
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черти2 и отговаря на описанието на убиеца от Монруж… стрелецът (да има връзка с) 
двамата атентатори над редакцията на „Шарли ебдо”… мъж и жена, издирвани във 
връзка със смъртта на полицайка (vesti.bg/9.01.2015);

…братята Куаши… похитителят в еврейския магазин … запоздозрените за 
убийствата в „Шарли ебдо”… Двамата братя, 32-годишният Шериф Куаши и 34-го-
дишният Саид Куаши… виновни за разстрела на 12 души в сатиричното списание 
„Шарли ебдо”…  въоръжен похитител… 32-годишният Амеди Кулибали, издирван във 
връзка с убийството на полицайката…, … 26-годишна жена, за която се смята, че е 
негова съучастничка… Кулибали… братята Куаши и Кулибали […] са имали връзки с 
една и съща джихадистка мрежа…… духовник от групировката „Ислямска държа-
ва”… сунитската групировка… Абу Саад ал Ансари…  контролирания от групиров-
ката иракски град Мосул… Саид […] един от нападателите… убийците…  терори-
стите… (dariknews.bg/10.01.2015)

  
Безспорен интерес естествено предизвиква и сборното за трите илюстра-

тивни текста лексико-тематично поле на използваните от нападателите оръжия, 
средства за защита и за придвижване: 

…маскирани и въоръжени мъже; черен ситроен със затъмнени стъкла; маски 
и бронирани жилетки; въоръжени и с пушка помпа; има два автомата Калашников; 
тежко въоръжени; автомати „Калашников” и гранатомет; откраднатата кола…

Показателен е и съставът на тематичното поле, свързано с поведението на 
нападателите и осъществените от тях действия:

…заплашиха; разбирали от този бизнес; се „движат спокойно и изглеждат ре-
шени да си свършат работата”; застреляли; са застреляли; са ранени [от тях]; прос-
то екзекутирани [от тях]; убили; засипали стаята с куршуми; започнали престрелка; 
убити са [от тях]; взе… заложници; открил огън; уби; стреляйки по силите на реда…  
и т. н.

Самостойно значим пласт в оценката на събитията имат и регистрира-
ните в трите илюстративни откъса, но и в безброй други публикации у нас и по 
целия свят реплики с характер на самопредставяне:

Казаха, че са от „Ал Кайда”.
„Аллах Акбар!” 
„Убихме „Шарли Ебдо!”
„Отмъстихме за пророка!”
„Ние започнахме с операция във Франция. Утре ще последва и във Великобри-

тания, Америка и другаде”…

2 Говоренето за африкански черти е евфемистичен начин, удовлетворяващ френската 
политическа коректност, за хората с арабски произход да се избягват твърде утежнените 
с негативни ореоли етнически определения арабин и арабски черти.

Елка Добрева - Атентатите в Париж
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Дребен, но както в последствие се оказва, изключително важен щрих в 
историята отбелязва лингвистичното свидетелство на една от участничките в 
трагедията „Шарли ебдо”: „Говореха перфектен френски”.

Показаните тук вериги от обозначения на нападателите, лексико-тема-
тични полета и цитати са само фрагменти (но безброй пъти повтарящи се) от раз-
пространената из целия свят словесна база, приемана като фактологична. Тази 
именно база и допълнената от специализирани източници информация (само за-
гатната в новинарските текстове) относно организираните действия на субекти, 
свързани със световната терористична мрежа, много бързо промениха насоката 
в именуването на случилите се в Париж драматични събития от 7 до 9 януари 
2015 г. Един от най-значимите фактори, изиграли роля за въпросната промя-
на, е почти мигновено появилата се в медиите предистория на кървавата баня с 
публикуваните в сатиричното списание карикатури на пророка Мохамед. Оттам 
нататък тревожните, но все пак демонстриращи стремеж към насищане на пуб-
личното пространство с фактологични детайли новинарски жанрове – съобще-
ния, репортажи, хроники и др., отстъпиха място на отрезвяващите коментари 
и анализи, осигуряващи широко поле за субективни мнения и интерпретации. 
Представящите различни гледни точки коментарни текстове от своя страна се 
преизпълниха с препратки към предходни истории с карикатури на Мохамед 
и с други предизвикали конфликти символни действия с религиозна тематика, 
буреносно обветрени с нови и стари, но винаги страстни полемики за толерант-
ността, свободата на словото, религиозния фундаментализъм и верската нетър-
пимост.

 Паралелно с това от самосебе си се наложиха (макар и нееднозначно 
представени и приети) зловещи аналогии с бомбените атентати над четирите 
влака в Мадрид на 11 март 2004 г., с атентата в Лондонското метро от 7 юли 2005 
г. и, разбира се, с атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ. Последната ана-
логия, поради особено травмиращия характер на прецедента, стоящ зад нея, с 
лекота породи и метафората френският 11 септември. Тази метафора всъщност 
интертекстуално се базира на повсеместно и еднозначно утвърдено и в медиите, 
и в междуличностната сфера прецедентно име 11 септември, срв: „Това е 11 
септември за Франция” (novinar.bg/12.01.2015); „Френският 11 септември?” – 
заглавие (investor.bg/12.01.2015); „Събитията от миналата седмица бяха смет-
нати от мнозина за „френския 11 септември” (mediapool.bg/14.01.2015) и мн. др. 
Нещо повече – в медийна циркулация стремително влезе и една по-обобщава-
ща метафора, основана на същия прецедентен феномен с американско потекло: 
европейският 11 септември, например: „Масовият разстрел в Париж – ев-
ропейският 11 септември” (24chasa.bg/8.01.2015); „Европейският 11 септември 
събужда страх, но не е изненада” (bulgaria-news.net/8.01.2015); „Франция и Ев-
ропа преживяха своя 11 септември” (btvnovinite.bg/10.01.2015). Трябва обаче да 
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се отбележи, че европейският 11 септември всъщност вече се е състоял или, ина-
че казано, това не е първият 11 септември в Европа. И самият този факт е много 
показателен в дадения контекст. Изразът е използван още във връзка с атента-
тите в Испания, срв.: „Европейският 11 септември. И една българка е между 
жертвите на трагедията в Мадрид” (banker.bg/13.03.2004). А следващият ци-
тат показва още, че европейски предходник има и метафората френският 11 сеп-
тември: „Испанската преса описва атаките като „Испанския 11 септември”, а 
според европейски вестници това е Европейският 11 септември…” (mediapool.
bg/11.09.2011).  

Така, въпреки огромните разлики в броя на жертвите от 11 септември 
2001 г. и от останалите атентати, споменавани във връзка с парижките събития, 
поредицата от кървави действия в Париж в периода 7 – 9 януари 2011 г. логично 
и дълбоко мотивирано от разгърнатата база на анализите и коментарите, както 
и от посочените по-горе в болд елементи от новинарската фактологична база, 
получи окончателното си официално медийно име атентатите в Париж.3 И 
като че ли това именуване е безвъзвратно поради интердискурсивното му пре-
минаване от масмедийната в междуличностната сфера.4 Ако пожеланията имат 
действително магическата сила, която искаме да имат, би било добре, ако атен-
татите в Париж остане само устойчиво име, без да се превръща в прецедентно. 

Обозначението атентатите в Париж, в което със собствена знакова 
стойност е и множественото число, безалтернативно включва стоящите зад него 
събития в категорията на другите събития от същия ред – (атентатите от) 11 
септември (2001 г.), атентатите в Мадрид (бомбените атентати в Мадрид), 
атентатите в Лондон (атентатите в Лондонското метро). 

Значима промяна бързо настъпи и по отношение на обхвата на мисли-
те и съображенията, особено на европейците. Тази промяна е в тясна връзка с 
прецедента 11 септември, преосмислен в новия събитиен контекст чрез ясно 
маркираната още в новинарската база на медийната репрезентация джихадист-
ка следа. Така току-що (пре)роденият в медиите парижки прецедентен феномен 

3 Срв.: atentats de Paris, attentats à Paris (фр.); Paris attacks (англ.); Anschläge von Paris, 
Anschläge in Paris (нем.).
4 Навлизането на дадено прецедентно или просто устойчиво название и в 
интерперсоналната комуникация е гарант ако не за вечно, поне за дълготрайно 
присъствие на това име в колективната памет на съответното общество. Напротив, 
има обозначения, ясен спомен за които (а оттам и за техните денотати) се пази само 
в ограничени професионални кръгове – политически, журналистически, финансови 
и пр. С такъв характер е например названието нощта на белия автобус от съвсем 
близкото българско минало. Името вероятно е добре съхранено в паметта на родната 
журналистическата гилдия, но със сигурност при възпроизвеждането му една година 
след събитието, което визира, е накарало много членове на масовата аудитория (като мен 
например) да потърсят справка в интернет, за да разберат за какво става дума. Особено 
пък в случаите, когато бе поднесено във варианта денят на белия автобус, както се случи 
в една от националните телевизии на 23.07.2014 г.
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– парижкият (европейският) 11 септември – се оказа в страховитата рамка, ла-
конично обозначена например чрез тематичния избор на сп. „Тема” като „Джи-
хад в Европа” (Тема/бр.2/12-18.01.2015). Изведената на корицата на списанието 
формулировка на водещата тема в него може (и със сигурност трябва) да се чете 
амбивалентно в топонимичната си част: в географски смисъл, който, разбира се, 
е достатъчно показателен и достатъчно прокобен; но и в поне още един смисъл, 
отнасящ се не до европейското място на действието, а до европейските причини, 
довели точно до това действие точно на това място. Този втори смисъл, припи-
сан на топонимичното обозначение, не анихилира аналогията с 11 септември, 
дори не я девалвира, но я поставя в съвсем различен ракурс. Джихадът в Европа 
от 2015 г., оказва се, вече е нов джихад – не със самолети и взривни устройства 
като в САЩ от 2001 г., Мадрид от 2004 г. или Лондон от 2005 г., а с автома-
ти „Калашников”; нови са и неговите воини – те, за разлика от атентаторите в 
САЩ, Великобритания и Испания, са с подчертания вече перфектен френски, 
метонимично заместващ полученото на Запад образование от родени в запад-
ния свят, но неприели неговите ценности мъже и жени; калашниците на новите 
джихадисти са с нова (макар и не новооткрита) мишена – правото на свобода на 
мнение и слово. Видимият повод за новия джихад на европейска земя са (поред-
ните) карикатури на Мохамед, възприети от новите джихадисти с професионал-
но хладнокръвие като достатъчно основание за масов разстрел. Едва след него 
идва емоцията, словесно изразяваща удовлетворението на обучения да отвръща 
на насмешката, която, разбира се, според мнозина надхвърля границите на то-
лерантността, с мъст и смърт, безапелационно взривяващи границите дори на 
нетолерантността: „Убихме „Шарли Ебдо!”, „Отмъстихме за пророка!”.

Представеният в европейските ме-
дии обобщен образ на новите джихадисти е 
коренно различен от образа на техните по-
примитивни и предвидими предци. Символ 
на противопоставянето им на европейските 
ценности стана противопоставянето между 
калашника и молива (перото). За надмощие 
сега се борят оръжието на смъртта и оръжие-
то на себеизразяването с рисунка или слово. 
Една от графичноизобразитените хипостази 
на това противоборство е корицата на ци-
тирания брой на списание „Тема”, която по 
свой начин говори за новия джихад, мета-
форично припомняйки кръвното му родство 
със стария; подобен е и един (копиран тук от 
mediapool.bg/8.01.2015) индийски картинен 
вариант на този прочит на събитията:  
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Но не само образът на нападащия 
моливи и писалки джихадист е нов. Нова 
е и самопреценката на европейците. Стара 
Европа, за разлика от обичайно обвинява-
ната в арогантност и прибързаност млада 
Америка, едва сега започва да осъзнава, че 
нейните елити мислят и действат твърде 
мудно, че са твърде абстрактно обсебени 
от идеите за търпимост, мултикултурност 
и подкрепа на другостта, че с векове гра-
дят кабинетни теории за толерантността и 
нейните граници, но бавно осъзнават нови-
те реалности и много бързо забравят уро-
ците от старите теоретични и практически 
провали. Затова Европа нито обърна доста-
тъчно внимание на отдавнашните преду-

преждения на Даниел Пайп за подценяването на фундаменталния ислям и за 
опасността от евфемистичното говорене за него (вж. Добрева 2008), нито успя 
да извлече необходимите заключения от болезненото признание на Ангела Мер-
кел за провала на мултикултурния проект, приело облика на култовата фраза 
„Multikulti ist absolut gescheitert! (Мултикулти напълно се провали)”. Европа не 
успя да намери баланса между практикуването на толерантност по отношение 
на никому не пречещата различност и начините за упражняване на нулева то-
лерантност към словесни и физически прояви на агресия, засягащи интересите, 
ценностите и живота на гражданите на света, където и каквито и да са те.5  

Разбира се, оправдания за това лесно могат да се намерят. Все пак Европа 
е люлката на толерантността. Смята се, че началата на европейските идеи за 
толерантност и практиките, свързани с нея, могат да се открият още в миротвор-
ческия подход на Сократ при уреждането на теоретични спорове за търсене на 
истината в условията на свободен диалог. От друга страна, като предвестници 
на развиваните през Ренесанса и Просвещението европейски идеи за толерант-
ност се сочат основните религии – християнство (с характерния призив „обичай 
врага си”), юдейство, будизъм и ислям, но също индуизъм и конфуцианство (вж. 
например Сена 2002: 190; Фиала 2006; Загорин 2003). Важна роля за осъзнава-
нето на нуждата от толерантност изиграва 30-годишната война (1618 – 1648 г.), 
превърнала се в кървав повод за преосмисляне на отношението между религия, 

5 Срв. изведения като тематично резюме коментар на К. Къдринова под заглавие „Джихад 
в Европа”: „Изстрелите в редакцията на „Шарли Eбдо” алармират и за нова спирала 
във взаимната радикализация на националисти и ислямисти, и за неадекватната 
имигрантска политика в ЕС, и за метастазите на социалното неравенство в света, 
и за убийствения бумерангов ефект срещу Запада на войните в Ирак, Либия и Сирия” 
(Тема/бр.2/12-18.01.2015).
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власт и индивид в трудовете на множество мислители хуманисти – Джон Мил-
тън, Барух Спиноза, Джон Лок, Самуел Пуфендорф, Волтер и др. И всъщност 
тъкмо религиозната толерантност и издаваните в нейно име църковни и държав-
ни актове през ХVІ и ХVІІ век, чрез които се дава еднакво право на вероизпо-
ведание на протестанти, католици и принадлежащи към други разклонения на 
християнството, поставят здравата основа на европейската традиция в утвър-
ждаването на толерантността като политическа и нравствена добродетел. Така 
е и днес.

Причината от много европейските страни да тръгнат на Изток, въоръ-
жени със знания и умения, и да се върнат отново на Запад, въоръжени с гра-
натомети, пушки-помпи и калашници, антиевропейци от новото джихадистко 
поколение се корени именно в спецификата на европейската толерантност. Тази 
толерантност, меко казано, е криворазбрана. Тя е твърде активна (по Вирлахер), 
твърде ентусиазирана от различността, твърде дословно следваща христоматий-
ния призив на Гьоте да се отиде отвъд пасивното изтърпяване на нещо, което 
не се одобрява: „Толерантността би трябвало да е само една преходна нагласа; 
тя трябва да води до зачитане. Да търпиш означава да обиждаш (Dulden heisst 
beleidigen)” (цит. по Вирлахер 1993: 83). Същевременно, точно този вид толерант-
ност е, по-твърдо казано, самоцелна, толерантност на всяка цена: „Това, което 
днес се обявява и практикува като толерантност, в много от своите действени 
манифестации служи на интересите на потисничеството”, заявява още в края 
на миналия век Х. Маркузе и определя този вид толерантност като репресив-
на. Според него реализацията на толерантността изисква нетолерантност към 
действащите политически практики, нагласи и мнения (Маркузе 1996). Не може 
всичко да се търпи, опасно е границите на толерантността да се размиват. Вина-
ги трябва да е ясно какво може и какво не може да се толерира. 

При коментирането на границите на толерантността в теоретичната ли-
тература (вж. по-подробно Добрева 2009: 7-38) често се разискват т. нар. „па-
радокси”. Един от тях е свързан с принципното положение, че поставянето на 
граници на толерантността по необходимост предполага нетолерантност към 
онези, които излизат отвъд тези граници. Така по най-прекия път се стига до 
парадоксалното заключение, че не може да има „истинска” толерантност. За пре-
махването на този парадокс границите трябва да се изтеглят не произволно, а по 
взаимно приемлив начин (Форст 2001: 108). Ю. Хабермас интерпретира същия 
проблем, като изтъква, че всеки акт на толерантност трябва да опише набор от 
признаци на това, което се допуска, защото „няма приемане без изключване”. 
Например с правото на свободно изповядване на собствената религия и съот-
ветно с негативната свобода да няма засягане на другите от тази религия 
привидният парадокс се разрешава (Хабермас 2002; вж. и сходното тълкуване за 
разрешаването на парадокса чрез необходимо ограничаване на личната свобода 
у Тодоров 1995: 152). Така теорията ни показва колко е лесно парадоксът да се 
разреши. 
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На практика обаче не е чак толкова лесно, особено когато става въпрос 
за правото на свободата на словото и за правото на изразяване на лично мнение, 
считани (теоретично и пожелателно) за основни човешки права. Например С. Р.  
Сънстийн настоява, че в една добре функционираща демокрация „има култура 
на свободното слово, не само законова защита на свободното слово” и в сво-
бодното общество „властта не може да защитава ограничения чрез изтъкване 
на риска, че словото може да се окаже опасно или вредно” (Сънстийн 2003: 110, 
97). Вероятно по тази линия на разсъждения Първата поправка в Конституцията 
на САЩ допуска словесно изразяване на нетолерантност, тъй като се приема, 
че словото не е действие и последиците от него са различни от последиците 
от действието.6 Още Б. Спиноза разделя мисълта от действието и, като отнася 
словото към мисълта, твърди: „всеки може да мисли каквото си иска и да говори 
това, което мисли” (цит. по Тодоров 1995: 154). Цитирайки Спиноза обаче, сами-
ят Ц. Тодоров застъпва възгледа, че много от казаните неща не търсят истината, 
а въздействат върху човешката общност и пренебрегването на действения ха-
рактер на словото е недопустимо. За Ц. Тодоров публикациите с научно пред-
назначение (и следователно с малък тираж) са с огласена цел търсене на истина-
та. Поради това единствено върху тях не бива да се налага никакво ограничение 
в аспекта на свободата на словото. Но предназначението на други, неангажирани 
с научни задачи публикации може да бъде не референциално (насочено към про-
учване на същността на обекта), а комуникативно (например с цел пропаганда, 
реклама, естетическо въздействие, пораждане на емоции, промяна на нагласи, 
укор, подигравка и т. н.), следователно там словото е действие (Тодоров 1995: 
155-156). Същото, в същите разноречиви аспекти, важи и за всеки друг символен 
конструкт, включително и за карикатурното изображение на Мохамед. И имен-
но заради разноречивите аспекти на толерантността към недейственото слово и 
на нетолерантността към действеното слово площадното и виртуалното прос-
транство на Европа се разделиха – по европейски цивилизовано и толерантно. 
Мигове след това по същия начин се раздели и цялото киберпространство на 
глобалното електронно село.

Je suis… vs. Je ne suis pas…     

6 Информация за дебатите в САЩ относно ненаказуемостта на враждебното и 
подстрекаващото слово може да се открие в Табакова 2006: 70-71.
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Появилият се още в деня след кървавата терористична атака над „Шар-
ли ебдо” в Туитър черен надпис „Je suis Charlie (Аз съм Шарли)” сърдечно и 
ентусиазирано изрази подкрепата към изданието от страна на стотици хиляди 
хора, събрани на Площада на републиката в Париж. Слоганът на съпричастност-
та светкавично обиколи света и чрез безброй печатни и електронни медии, сай-
тове, блогове и социални мрежи намери умове и души, които го приеха като 
свое откровение. Влезе и в домовете на хората по целия свят – с хаштаг или 
без хаштаг. Стана тема на личните им разговори с близки, познати и непознати. 
Изрази убеждението, че да отвърнеш на символно действие с насилие и смърт 
е варварски акт. Стрелбата с „Калашников” срещу молив или перо прострелва 
дори старозаветния критерий „око за око, зъб за зъб”, който, колкото и агресивно 
да звучи, все пак предвижда адекватност между действие и противодействие.  

Слоганът „Je suis Charlie” без всякакво съмнение се възприе по целия 
свят като току-що родена в медиите прецедентна фраза (още с формулирането 
си преведена на седем езика) със силен идентификационен и ясно доловим иде-
ологически заряд. Но в случая не става въпрос за медийно раждане на изцяло 
нов и напълно оригинален прецедентен израз, черпещ жизнена енергия един-
ствено от стоящия зад него парижки феномен. Слоганът поне за известна част 
от съвременната световна общност не е безпрецедентен. Това важи за всички, 
които помнят неговия знаменит предходник или поне знаят нещо за него – нем-
ската фраза на американския президент Джон Кенеди „Ich bin ein Berliner (Аз 
съм берлинчанин)”. Тази фраза, използвана първоначално като наслов на речта, 
която той произнася на 26 юни 1963 г. при посещението си в Западен Берлин, 
с мощната медийна подкрепа се превръща в емблема на съпричастността към 
хората, оградени от Берлинската стена, в синтез на цивилизования отпор срещу 
тоталитаризма и в апел за съпротива срещу всяка заплаха за свободата, в ключов 
словесен символ на стремежа към демокрация и мирно съжителство на нации-
те по целия свят. Това именно е оригиналният (за днешната колективна памет) 
прецедентен феномен, към който интертекстуално отпраща идентификацион-
ният слоган „Je suis Charlie”. Освен това препратки към създадения от Кенеди 
прецедентен феномен на съпричастността се съдържат и в много други фрази с 
компонента „Аз съм…” (създателите на които могат и да не подозират за това), 
използвани например при пиар акции с цел определени групи хора да се подбу-
дят към самоидентифициране с исторически важно място, роден град, национа-
лен герой, изпаднал в нужда човек и т. н. Слоганът  „Je suis Charlie”, разбира се, 
е от съвсем друг ред.

Но самоидентификацията с „Шарли ебдо” на едно по-дълбоко, вероят-
но несъзнавано, ниво означава и приемане на идеята, че символните действия 
на карикатуристите от сатиричния седмичник, заради които той бе подложен 
на терористична атака, не съдържат елементи на религиозна нетолерантност, 
които биха могли да нанесат вреди някому. Прозирането в дълбочинния смисъл 
на прецедентната фраза „Je suis Charlie”, родена във вихъра на емоционалната 
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реакция срещу неоправданото насилие, започна с раждането на разграничител-
ната фраза „Je ne suis pas Charlie (Аз не съм Шарли)”. Тази втора прецедентна 
фраза като че ли няма хронологически по-ранен прототип, получил медийна 
популярност в целия свят, но интертекстуално се противопостави на иденти-
фикационния слоган и бе приета като знаме на инакомислещите по въпроса за 
неограничената свобода на словото.

По принцип във връзка със свободата на словото се поставя ключовият 
въпрос за евентуалните вреди от изразяването на мнения. Мненията, твърди Г. 
Ломан, „само в преносен смисъл са оръжия” и поради това вредите, които мне-
нията могат да нанесат, са на първо място „накърняване на достойнството на 
дадено лице; преки телесни увреждания не са вероятни, но косвени са напълно 
възможни”. Затова накърняването на личната чест или на човешкото достойн-
ство се схваща като възможна типична вреда. И на тази основа се констатира, че 
принципът на вредата винаги има нужда от интерпретация, но може да служи 
като „универсален принцип за възможно ограничаване на свободата на мнение-
то”. Чрез него може да се разграничи това, което подлежи на толериране, от това, 
което не трябва да се толерира (Ломан 2001: 92-93). Критерият „вреда” е основен 
и за дефинирането на агресията въобще като „действие, чиято цел е вреда” или 
„поведение, чийто резултат е личностна вреда или деструкция” (Зографова 2001: 
29). Без съмнение цензурата върху словото е нежелателна, но, както Ц. Тодоров 
заявява, „пълната безнаказаност на словото е не по-малко нежелателна”.

По тази линия на разсъжденията за пределите на свободата на словото и 
за правото на собствена идентичност коментарите припомниха спектъра от въз-
можни субективни интерпретации и възприятия за накърнена чест във връзка 
с книгата на заклеймения като ислямофоб 7 френски есеист и журналист Ерик 
Земур „Френското самоубийство” (с продадени 250 хиляди екземпляра само за 

7 Обвиненията в ислямофобия са главно заради призивите му от Франция да бъдат 
изгонени 5 милиона мюсюлмани с цел да се предотвратят настъпващия хаос и възможната 
гражданска война. Тази ксенофобска инициатива на Ерик Земур стана причина през 
декември 2014 г. той да бъде отстранен като водещ от телевизионния канал „АйТеле” 
– акт, сам по себе си разделил Франция на защитници и обвинители на решението на 
телевизионната институция в аспекта на правото на свободно изразяване на мнение.
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3 месеца). В нея се твърди, че ядрото на френската национална идентичност е 
взривено от феминизъм, хомосексуализъм, имиграция и ненужно чувство за 
вина във връзка с преследването на евреите през Втората световна война. При-
помнени бяха и възможните въздействия от романа „Подчинение” на Мишел 
Уелбек, представящ фикционална картина на една ислямизирана Франция с 
президент мюсюлманин, който насърчава жените да носят бурки. Припомнени 
бяха и развихрилите се страсти около продадената в 3-милионен тираж в две 
поредни издания отявлено ислямофобска и антиимигрантска книга на Тило Са-
рацин „Германия се самоунищожава”. Същевременно бяха припомнени и преду-
прежденията на експертите по психология на тълпата за сериозността на наско-
ро зародилото се в Дрезден движение ПЕГИДА (Патриотични европейци срещу 
ислямизирането на Запада). Припомнено бе и масовото  убийство в Норвегия 
през 2011 г., извършено от Андерш Брайвик, който с карабина и с полуавтома-
тичен пистолет разстреля 69 души на остров Ютьоя, след като извърши бомбен 
атентат в правителствения квартал на Осло и уби 8 човека, за да спаси, по собст-
вените му думи, Европа и Норвегия от мюсюлманите и мултикултурализма.8 И 
т. н. А самоопределилият се като „Аз не съм Шарли” Дейвид Брукс, коментатор 
от в. „Ню Йорк таймс”, в обширна статия мотивира позицията си: изразявайки 
съчувствие към жертвите от сатиричното френско издание и осъждайки терори-
зма, той не може да посочи „Шарли ебдо” сред положителните примери за свобо-
да на словото, тъй като повечето от публикуваните в списанието карикатури са 
обидни, цинични и изпълнени с езика на омразата. В случая символните дейст-
вия, словото, изображенията, както предупреждава Ц. Тодоров, не са просто ре-
ференциални – те са действени и биха могли да накърнят нечие достойнство. Те 
не могат да бъдат смятани за напълно безвредни; в нечии интерпретации, както 
се вижда, те са проява на нетолерантност. В такъв случай следва да бъде при-
помнен и лаконичният девиз „Никаква толерантност за нетолерантността” 
(Ронеленфич 2000: 328). 

Съвсем друг е въпросът, какъв е допустимият адекватен отговор, но по-
важно е да се действа с ясното съзнание, че без толерантност „глобалното 
село” може да се превърне в място на ужас (Бройер 2002: 9). Случилото се в 
Париж много категорично показа това. Последвалите атентани в Дания тра-
гично го потвърдиха:

8 Брайвик получи максималната присъда от 21 г., която се полага според норвежките 
закони за подобно деяние. Но това не е толкова важно – много по-важна е присъдата на 
норвежците, които го обрекоха на забрава чрез мълчание. Норвежкият почин като че ли 
даде добър пример и на Германия, където изразът „Ислямска държава” е подложен на 
пълно медийно игнориране, тъй като самата му употреба го легитимира като коректен 
израз, но не само това – създава и внушението, че се признава съществуването на такава 
държава. Справка с българските медии: изразът съвсем безразсъдно се употребява 
редовно, дори без да е придружен от определителя групировка, с всички произтичащи 
от това опасни последици.
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…Атаката срещу главната синагога в Копенхаген е извършена в 1:30 ч. през 
нощта местно време. Нападателят застрелва в главата един човек и ранява двама 
полицаи…

Девет часа преди да атакува синагогата, мъжът стреля в кафене, където се 
водеше дебат за свободата на словото. В него участва и шведският карикатурист и 
яростен критик на исляма Ларс Вилкс. Той многократно е получавал смъртни заплахи 
за карикатурите му на пророка Мохамед.

Атентаторът е убил 40-годишен мъж и е ранил други двама. Полицията е от-
крила повече от 30 дупки от куршуми по прозореца на кафенето…

      (novanews.bg/15.02.2015)

Полицията в Дания ликвидира при спецоперация мъж, заподозрян като извър-
шител на три нападения с човешки жертви в столицата Копенхаген, които вече бяха 
сравнени с атаката срещу френското издание „Шарли Ебдо” в Париж…

Според местни медии нападателят е 22-годишният роден в Дания Омар ел Хю-
сеин. Медиите съобщават, че преди две седмици Хюсеин е излязъл от затвора, където 
е излежавал присъда за нападение, извършено преди една година без видима причина 
срещу 19-годишен младеж на гарата в Копенхаген…

Шведският карикатурист Ларс Вилкс (68), нарисувал през 2007 провокативна-
та карикатура на Пророка Мохамед като уличен помияр, е сигурен, че той е бил обект 
на нападението… 

„Комитетът Ларс Вилкс” подкрепя свободата на словото и той присъди през 
октомври 2014 г. годишната си награда на френското списание Charlie Hebdo…

Първото нападение в Копенхаген бе в късния следобед на 14 февруари срещу 
културен център, където вървеше дискусия за ислямизма и свободата на словото.9 На 
нея присъстваше и шведският карикатурист Ларс Вилкс,… както и френският посла-
ник в Дания Франсоа Зимаре. При стрелбата, открита от въоръжен мъж срещу учас-
тниците в дискусията, Вилкс и Зимeраи не са пострадали. Но е загинал 40-годишен 
мъж, а трима полицаи от охраната са били ранени. 

По-късно вероятно същият нападател е открил стрелба и по синагога в центъ-
ра на датската столица, където изповядващи юдаизма се събирали, за да отбележат 
ритуала Бар Мицва. При стрелбата е улучен мъж, проверяващ влизащите в синагога-
та. Убитият е евреин, името му е Дан Узан (55). Той е бил застрелян в главата…

      (temadaily.bg/15.02.2015)

Датският терористичен сценарий почти буквално повтаря парижкия – и 
с атаката срещу емблематични за свободното слово места и хора, и с атаката 
срещу евреи, този път в храм. Затова и изразите на съпричастност наподобяват 
парижките. Но не съвсем, срв.:

AFP: Тази вечер всички сме датчани, заяви журналист от „Шарли Ебдо”
       (focus-news.net/15.02.2015)

Това изявление на Патрик Пелоа веднага се превърна в поредната преце-
дентна фраза, обиколила света и получила всевъзможни графични превъплъ-

9 Дискусията е била организирана в чест на годишнина от фетвата срещу Салман Рушди.
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щения върху плакати, дрехи, предмети за бита, сувенири и пр. на всякакви езици 
и с най-различни символи за национална принадлежност на хората, които чрез 
него изразяват своята съпричастност към скръбта на Дания и подкрепата си към 
датчаните (множество сайтове в интернет са препълнени с такива изображения). 
Тук вместо аз съм… стои (ние) всички сме…. Разликата е голяма.

  

            
По повод на датската трагедия Х. Мюр от в. „Гардиън” отправя към света 

следното отрезвяващо послание: 
Намираме се в опасна територия. Свободата на словото трябва да се 

защитава, но без да се прибягва до самоцелни провокации заради нея. 
      (e-vestnik.bg/21.02.2015) 
След датския случай разнопосочността на идентификациите и разноре-

чието по въпроса за неограничената свобода на словото забележително стесни-
ха диапазона си. Показателен и още един факт: много по-силно в публичното 
пространство се наложиха интертекстуалните идентификационни потомци на 
най-човечната прецедентна фраза „Je suis Ahmed” от предходните събития във 
Франция, представена на следното изображение (едно от хилядите в интернет) и 
успешно надделяла над противоборството между „Je suis Charlie” и „Je ne suis 
pas Charlie”:
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Тази фраза е словесният символ на преклонението пред паметта на за-
стреляния от упор при нападението над „Шарли ебдо” 42-годишен полицай мю-
сюлманин Ахмед Мерабет, чието пълно име се споменава само в кратките сво-
дки за жертвите на парижките атентати. Хората го помнят просто като Ахмед, 
отдал живота си в името на реда и законността в една демократична страна, 
която е приел за своя родина. Не случайно именно Ахмед е избран от журна-
листката Веселина Седларска за обект на идентификация във фикционалния, 
но реалистично звучащ финал на един от коментарите си, озаглавен „Аз съм 
Шарли, Аз съм Ахмед”:

 
… Живеем на ръб, от който дилемата все още изглежда „или християните, 

или мюсюлманите”. Но не е. Днес „Аз съм Ахмед”, защото той олицетворява друга 
философия – и християните, и мюсюлманите. Или заедно ще оживеем, или заедно ще 
ни застрелят.

      (Тема/бр.2/12-18.01.2015)

Слоганът „Аз съм Ахмед” е синонимен на заедно. И тази синонимия ко-
респондира с изтъкваното в множество концепции като най-дълбоко основание 
за проявата на толерантност желание за продължаване на междуличностните 
връзки или по-общо – на съвместното съществуване и мира в обществото (вж. 
напр. Прат 1994; Хартман 2001: 119; Бишур 2003: 74, 97). Най-експлицитно това 
положение е формулирано от И. Крепъл: „Човек се възпира не точно поради ня-
какво абстрактно вярване в нечии права за свобода, но и защото иска да про-
дължи да живее с определен набор от хора, придържащи се към вярвания или 
начини на живот, които той не може да приеме и не приема като свои собстве-
ни” (Крепъл 2003: 24). Това, което политическите и дори интелектуалните елити 
най-трудно разбират (или не искат да разберат), изглежда е най-лесно разбира-
емо за „обикновените” хора. И така те стават необикновени. Пред синагогата в 
Копенхаген например сред множеството цветя са оставени написани на ръка 
бележки: „Аз съм евреин”, „Аз съм мюсюлманин”, „Аз съм християнин”, „Аз съм 
датчанин”, „Аз няма да позволя да управлява страхът”.

      (theguardian.com/15.02.2015)
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Разбира се, идеите на заедността присъстват и в парижкия сценарий на 
противопоставянето срещу варварството, но като че ли не по толкова затрогващ 
начин, срв.:

Когато започнах да пиша този материал, атентатите в Дания са предсто-
яли, но аз не съм знаела това. Сега суеверно бързам да сложа точка на писането. 
Не искам да бъда принудена да продължавам точно този материал, нито да за-
почвам друг подобен. 
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1 „Im ukrainischen Konflikt stehen Europa und die USA hüben und Russland drüben auf ge-
gensätzlichen Seiten der Barrikaden“ [в: http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/steinmei-
er-ukraine-aussenpolitik].
2 В http://btvnovinite.bg от 28.07.2014 е поместена статия под заглавие „1129 цивилни 
жертви на конфликта в Украйна“; по сведения от български телевизионни новини 
от 15.11.2014 г. броят на загиналите в Източна Украйна е 4102, а броят на ранените 
надхвърля 9000 души – А. Д.

ОТРАЖЕНИЕ НА КОНФЛИКТА МЕЖДУ УКРАЙНА И РУСИЯ      
В ДВЕ НЕМСКИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Антоанета Димитрова

REFLECTIONS OF THE CONFLICT BETWEEN UKRAINE AND 
RUSSIA IN TWO GERMAN ONLINE MEDIA

Antoaneta Dimitrova

Abstract: The continued conflict between Ukraine and Russia about the 
Crimean referendum on 16 March 2014 and months after that is in the focus of the 
media in all over the world. In its position, the EU expresses solidarity with the US 
and accuses the Russian policy in an assistance and support for the separatists in the 
eastern Ukraine and for the transformation of Ukraine in an explosive area.

The present article seeks an answer to the question about the objectivity and 
the way information about the Maidan protest movement in Kiev is presented in the 
two German online media, zeit.de and faz.net.

Key words: Ukraine crisis, Euromaidan, Crimean referendum, media manip-
ulation.

„В украинския конфликт Европа, САЩ и Русия стоят на противоположни 
страни на барикадите: Европа и САЩ отсам, Русия оттатък.“ 1 

Недобре  запознатите с историческия контекст на отношенията между 
Украйна и Русия вероятно са изненадани от остротата на политическия и 
икономическия конфликт между тази бивша „братска“ съветска република и 
Руската федерация, който от началото на 2014 г. насам се задълбочава в такава 
степен, че бихме могли да определим тези отношения образно като „зона със 
силна сеизмична активност“. На фона на перманентни трусове – продължаващи 
вече месеци военни действия в Източна Украйна с нарастващ брой цивилни 
жертви2, периодично се случват разтърсващи събития.
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Основна вина за превръщането на Украйна в такава „земетръсна зона“ 
според САЩ и ЕС носи руската политика спрямо Украйна, ето защо месеци 
наред САЩ и ЕС прилагат редица санкции спрямо Русия.

Предвид възловата роля на Германия в ЕС, можем да предположим, 
че в немските информационни бюлетини относно случващото се в Украйна 
представителите на т.нар. „четвърта власт“ не само отразяват позицията на ЕС, 
но и използват различни похвати, за да изтъкнат правилността на тази позиция 
и да внушат у реципиентите положително отношение към нея.

С оглед на това предположение настоящата статия търси отговор на 
въпроса за обективността и за начина на поднасяне на информация в двете 
немски онлайн медии „zeit.de“ и faz.net“ относно събития и страни в конфликта в 
контекста на „революцията“ (Revolution), респ. „преврата“ (Umsturz) на киевския 
„Площад на независимостта“, нашумял като „(Евро)майдан“. 3

Предвид функциите на заглавието на новината – „информиране за 
нови събития и привличане на вниманието на реципиентите“, както и предвид 
значимостта на лийда (lead), т.е. първият абзац, който „трябва да съдържа 
основното послание на съобщението“ [срв. Snell-Hornby et al. 2006: 236], са 
разгледани общо 532 заглавия, както и лийдовете след тях от hard-новини4, 
коментари и интервюта в „zeit.de“ и „faz.net“.

При езиковите свидетелства от „zeit.de“ става дума за детайлно 
проследяване на общо 492 заглавия5 и лийдове, като по-долу са поместени и 
коментирани най-характерните от тях във връзка със събитията на Майдана. 
Заглавията (40) и лийдовете от „faz.net“ са проследени на произволен 
принцип. По тази причина, предвид тяхното минимално количество спрямо 
това на разгледаните материали в „zeit.de“, както и с оглед на темпоралното 
им позициониране (месеците след февруари), евентуалните изводи относно 
припокриване на позициите в двете немски онлайн медии биха били относителни.

Основната цел на настоящата статия е установяване на манипулативни 
похвати и преобладаващи езиково-стилистични средства за изразяване на 

3 Отразяването на други три ключови събития – референдумът в Крим (16.03.), палежът в 
сградата на областния съвет на профсъюзите в Одеса (02.05.) и взривяването на самолет 
МН17 на авиокомпания „Малейжа еърлайнс“ над Донецка област (17.07.) – е предмет на 
друго мое изследване – А. Д.
4 „Отграничават се т.нар. hard news и soft news: Акцентът в hard news пада върху стойността 
на информацията за актуални събития. Обикновено те се срещат в политическия и 
икономическия ресор, докато soft news са по-скоро с развлекателен характер и много 
често са поместени в ресорите хроника и култура“ [срв. Snell-Hornby et al. 2006: 237].
 Тук заслужава да се отбележи изследването на Красимира Вайс [2014 г.] върху 
употребата на езиково-стилистични средства за изразяване на информативност и 
оценъчност в заглавия на новини от немски надрегионални, регионални и булевардни 
вестници във връзка с военните действия в Ирак в периода 1999-2003 г.
5  Разгледани са 114 заглавия за февруари, 189 за март, 69 за май, 117 за юли и 3 за периода 
01.08.–04.08.
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оценъчност в двете медии относно украинската криза и руско-украинския 
конфликт.

Също така спорадично са представени форумни публикации, поместени 
в двете медии като характерни реакции спрямо съответните новини, респ. 
начина на тяхното поднасяне, а и като индикатори за отношението на немските 
реципиенти към съответните събития6.

Освен това при представянето на събитията, отразени в двете немски 
медии, нерядко се държи сметка за тяхното отразяване и в българското медийно 
пространство, макар това да не е цел на изследването.

Хрониката на събитията в Украйна, отразени в „zeit.de“ и „faz.net“ през 
февруари, както и на събития през следващите месеци, отнесени ретроспективно 
към движението на Майдана, включва следните теми с продължение: 1. Украйна; 
2. Русия; 3. САЩ; 4. ЕС; 5. Германия.

Още тук следва да се подчертае, че независимо от рода на съобщенията 
за Украйна кореспондентите, отразяващи събитията там, са подложени на 
засилващ се натиск от всички страни в конфликта: „Заплашвани, преследвани, 
залавяни, обвинявани“ 7 гласи заглавие във „faz.net“ от 23.05.2014 г., а лийдът 
информира за нарастване на сплашвания и арести на журналисти в Украйна.8 

Впрочем това е една от малкото статии в двете медии, посрещнати с 
преобладаващо одобрение от участниците в немските форуми. На това място 
нека отбележим общото впечатление за техните характерни белези и реакции, а 
именно: политическа култура на общуване; широка осведоменост за събитията 
въз основа на различни източници; нетърпимост към всякакво потискане на 
свободата на словото, пропагандна манипулация и подстрекателства; а също 
така – въз основа на основното преосмисляне на „кафявото“ минало – болезнена 
чувствителност и нетолерантност към прояви на ултранационализъм.

1. Украйна
„В Украйна от края на ноември опозицията протестира срещу държавния 

глава Янукович. Протестите са предизвикани от неговото решение за отказ от 
подписването на дълго подготвяното споразумение за асоцииране и свободна 

6 Изводите въз основа на форумните мнения все пак не могат да са категорични, най-
вече предвид анонимността на съфорумците, която според Кристиан Фандрих и Мария 
Турмаир е предпоставка за неискреност в комуникацията – така например едно и също 
лице под различни никнеймове може да публикува различни и дори противоположни 
мнения [срв. Fandrych, Thurmair 2011: 136 и сл.].
  От друга страна, анонимността може да е предпоставка и за искреност на инакомислещи 
индивиди, които открито и без страх от „изолиране“ от общността могат да изразят 
преценка в разрез с доминиращото публично мнение.
7  Нем. „Journalisten in der Ukraine Bedroht, gehetzt, inhaftiert, angeklagt“.
8  Нем. „In der Ukraine geraten immer mehr Journalisten zwischen die Fronten, sie werden von 
allen Parteien verfolgt. Es kommt vermehrt zu Einschüchterungen und Verhaftungen.“

Антоанета Димитрова - Отражение на конфликта...
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9 Нем. „In der Ukraine protestiert seit Ende November die Opposition gegen Staatschef Ja-
nukowitsch. Auslöser war dessen Entscheidung, die Unterzeichnung eines über Jahre ausge-
handelten Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der EU abzusagen. Die Opposition 
fordert seinen Rücktritt, die Änderung der Verfassung und eine Neuwahl.“
   Преводът тук и на всички други немски източници, е мой, освен ако не е отбелязано 
нещо друго – А. Д.
   Информация за отказа на Янукович и последвалите събития в български онлайн медии 
вж. например: http://www.vesti.bg и http://www.mediapool.
10 Нем. „Vermutlich drei Tote in Kiew“.
11 Вж. „Украинската “Революция на достойнството“ [http://www.dw.de/], оригинално 
заглавие: „Revolution der Würde in der Ukraine“, коментар на Бернд Йохан в уебсайта на 
Дойче веле.
12 Нем. „Das Triumvirat aus Vitali Klitschko, dem Nationalisten Oleg Tjagnibok und 
Timoschenkos Vertrauten Arseni Jazenjuk, das über Monate den Protest auf politischer Ebene 
vertrat […]“ [в текста под заглавие „Plötzlich im Schatten Julija Timoschenkos“ с коментар 
по-нататък].
13 Нем. „Rassismus in Kiew: Das Unbehagen der ukrainischen Juden“ (24.04.), с коментар 
по-нататък.

търговия между Украйна и ЕС. Опозицията настоява за оттеглянето на Янукович, 
за промени в Конституцията и за нови избори“.9 

Този цитат от новина под заглавие „Вероятно трима загинали“ 10 в „zeit.
de“ от 18.02.2014 г. съдържа синтезирана информация в ретроспективен план за 
началото и причината за размириците в Украйна и протестите на Майдана.

Темата „Украйна“ обхваща следните подтеми: опозиционни лидери; 
Майданската „революция на достойнството“ 11; Янукович.

Опозиционни лидери
„Триумвиратът от Виталий Кличко, националиста Олех Тяхнибок и 

довереника на Тимошенко Арсений Яценюк като политически представители 
на протеста месеци наред […]“ 12

Олех Тяхнибок
Името на лидера на Всеукраинския съюз „Свобода“ не се появява в нито 

едно от разгледаните 492 заглавия в „zeit.de“, явно поради „неудобството“ да 
се привлича вниманието на немските читатели към крайнонационалистически 
позиции, изявления и действия, в каквито Русия обвинява „превратаджиите“ на 
Майдана. Липсата на името Тяхнибок в заглавието би могло да се окачестви като 
свидетелство за манипулативната стратегия премълчаване, респ. „смитане под 
килима“ на неудобни факти.

Все пак името Тяхнибок се появява, освен в съдържанието на текста за 
Тимошенко от 24.02. (вж. цитата по-горе), в още един текст от същия ден под 
заглавие „Неприятното чувство на украинските евреи“.13

Прави впечатление, че в тези две статии, поместени след свалянето на 
Янукович от власт, информацията за Тяхнибок и неговата позиция е много по-
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директна, отколкото в текста на статия от 13.02., т.е. преди кулминацията на 
сблъсъците на Майдана, където съюзът „Свобода“ е назован „дясна партия“, 
омаловажаващо словосъчетание с по-широко значение: „За Русия всеки избран 
политик е приемлив, също и такъв от опозицията, ако не е фашист”, казва Никонов 
[правителствен съветник и депутат от партия „Единна Русия“ в Държавната дума]. 
Това е насочено срещу лидера на дясната партия „Свобода“, Олех Тяхнибок“.14

Арсений Яценюк
Лидерът на Всеукраинското обединение „Отечество“, който „през 

последните три месеца се бори за интересите на демонстрантите рамо до рамо“ 
с Олех Тяхнибок, „представителят на дяснорадикалната „Свобода“, и Виталий 
Кличко от партия УДАР“, е „едно от трите лица“ на революционния Майдан15.

Въпреки това неговото име се появява през февруари в „zeit.de“ само в три 
заглавия. Първото от тях е от 01.02. и гласи: „Яценюк очаква военна намеса“ 16. 
Достоверността на тази прогноза за намеса на армията се потвърждава в лийда от 
оценката на авторитетен източник – германския външен министър Щайнмайер, 
определящ положението като „взривоопасно“ (explosiv). Основното послание на 
лийда е „Украйна е на прага на гражданска война“.17 

Другите две заглавия датират от дните след свалянето на Янукович от 
власт и се отнасят до оглавяването от Яценюк на преходното правителство, 
назовано образно „кабинет камикадзе“ 18.

Виталий Кличко
Кличко е „лидер на украинската политическа партия УДАР, която заема 

трето място на парламентарните избори през 2012 г., а от юни 2014 г. е кмет на 
Киев“.19 

14 Нем. „Für Russland ist jeder gewählte Politiker annehmbar, auch aus der Opposition, solange 
er kein Faschist ist”, sagt Nikonow. Das richtet sich gegen den Anführer der rechten Swoboda-
Partei, Oleg Tjagnibok“ [в текста под заглавие „Was will Moskau mit der Ukraine? Was will 
Steinmeier in Moskau?“ с коментар по-нататък].
15 Нем. „Der Ökonom [Jazenjuk, Anführer[.] der Vaterlandspartei] hat in den vergangenen 
drei Monaten Seite an Seite mit Oleg Tjagnibok, dem Vertreter der rechtsradikalen Swoboda, 
und Vitali Klitschko von der Udar-Partei für die Interessen der Demonstranten gekämpft. Er 
war eines von drei Gesichtern dieser Revolutionsbewegung.“ (24.02.) [в текста под заглавие 
„Plötzlich im Schatten Julija Timoschenkos?“ с коментар по-нататък].
  От немското съответствие Udar-Partei не проличава, че при названието става дума 
за абревиатура: УДАР = Украински Демократичен Алианс за реформа [вж. http://
bg.wikipedia.org ].
16 Нем. „Jazenjuk rechnet mit Militäreinsatz in der Ukraine“.
17 Нем. „Die Angst vor einer Eskalation in der Ukraine wächst: Außenminister Steinmeier 
nennt die Lage explosiv, Oppositionsführer Jazenjuk rechnet mit einem Eingreifen der Armee.“
18 Нем. „Jazenjuk soll Übergangsregierung anführen“ (26.02.); „Jazenjuks Kamikaze-Kabi-
nett“ (27.02.).
19 Справка от http://bg.wikipedia.org.
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За разлика от Тяхнибок той „не е страшилище за Кремъл“, дори от 
„кухнята в Москва се разнасят слухове, че бил провеждал разговори в руската 
столица“ 20.

В духа на заглавието „Яценюк очаква военна намеса“ е заглавие също 
от 01.02. в „zeit.de“, в рубриката „Мюнхенска конференция по въпросите на 
сигурността“, в което Кличко обвинява украинското правителство в „терор 
и насилие“ (Terror und Gewalt)21. Лийдът цитира Кличко, че „протестите 
ще продължат“; причината е, че „правителството върви по пътя на терора и 
насилието“ 22.

Втора новина в същата рубрика от 02.02. е под заглавие „Кличко като 
ценен [sic] молител/просител“ 23, а от лийда разбираме, че опозиционният лидер 
призовава „света да окаже натиск на правителството на Украйна, за да престане 
насилието“.24 

Интересно е, че съобщение със сходно послание в заглавието, 
„Кличко притиска Меркел към санкции“ 25, се появява в „zeit.de“ на 17.02., т.е. 
непосредствено преди кулминацията на кървавите сблъсъци на Майдана.

Заглавието „Кличко залага на кризисния мениджър Щайнмайер“ 26 
от 20.02. отново служи на внушението, че украинските демократи очакват 
решаваща помощ от страна на Германия. 

Новината от 04.02. под заглавие „Кличко обвинява Янукович в измама за 
милиони“ 27 е илюстрация на похвата „стигматизиране на противника“. В лийда 
е отбелязано, че според „нападките“ му към президента на Украйна (hat attacki-
ert) „той безсрамно експлоатира страната“ и че за опозиционера „е трудно да 
води преговори с един измамник“.28

Непосредствено след свалянето на Янукович от власт заглавие от 25.02. 
информира, че „Кличко иска да се кандидатира за президентските избори“.29

20 Нем. „Vitali Klitschko hingegen ist für den Kreml keine Schreckensvorstellung […]. Er 
soll, so dampft es aus der Moskauer Gerüchteküche, in der russischen Hauptstadt Gespräche 
geführt haben“ [в текста под заглавие „Was will Moskau mit der Ukraine? Was will Stein-
meier in Moskau?“ с коментар по-нататък].
21 Нем. „Münchner Sicherheitskonferenz : Klitschko wirft ukrainischer Regierung Terror und 
Gewalt vor.“
22 Нем. „Vitali Klitschko hat eine Fortsetzung der Proteste in der Ukraine angekündigt. Die 
Regierung gehe den Weg von Terror und Gewalt, sagte der Oppositionsführer in München.“
23 Нем. „Münchner Sicherheitskonferenz : Klitschko als geschätzter Bittsteller“.
24 Нем. „Solidarität ist dem Oppositionsführer aus Kiew zu wenig. Die Welt soll die Regierung 
der Ukraine unter Druck setzen, damit die Gewalt aufhört.“
25 Нем. „Klitschko drängt Merkel zu Sanktionen“.
26 Нем. „Klitschko setzt auf Krisenmanager Steinmeier“.
27 Нем. „Klitschko wirft Janukowitsch millionenschweren Betrug vor“.
28 Нем. „Oppositionsführer Klitschko hat Ukraines Präsidenten Janukowitsch attackiert. Der 
beute das Land schamlos aus. Die Verhandlungen mit einem Betrüger fielen ihm schwer.“
29 Нем. „Klitschko will bei Präsidentschaftswahl kandidieren“.
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Последната новина от темата с продължение „Кличко“ за февруари в „zeit.
de“ е от 26.02. под заглавие „Кличко предупреждава Путин да не дава убежище 
на Янукович“.30

Юлия Тимошенко
„Някои я наричаха Украинската Жана д‘Арк31 Преди десет години тя 

беше героинята на Оранжевата революция“.32

Няколко съобщения в „zeit.de“ са свързани с Юлия Тимошенко: в 
хронологията на събитията тя „окуражава опозицията“ (22.02.)33, „не иска да 
оглави правителството“ (23.02.)34, „ще се лекува в Германия“ (24.02.)35.

Интерес предизвиква елиптичното заглавие „Внезапно в сянката на 
Юлия Тимошенко“ 36 от 24.02. Лийдът информира за „отстъпление“ (Defen-
sive) на опозицията след свалянето от власт на Янукович и за „вакуум във 
властта“ (Machtvakuum)37. Едва от текста на статията разбираме, че става дума 
за „засенчване“ на „досегашната опозиция“, т.е. на тримата опозиционни лидери 
Кличко, Тяхнибок и Яценюк: „Тримата бяха освиркани предишната вечер на 
Майдана, защото по време на стрелбата на снайперисти по демонстрантите 
още подписваха споразумения с Янукович. Единствено Яценюк беше в събота 
на сцената, но там, където винаги му е било мястото – на втория ред след 
Тимошенко“ 38.

Опозиционната лидерка е „властна, харизматична, лъжлива“ 39 (25.02.). 
Поясненията в лийда се отнасят съответно до нейните намерения „да стане 

30 Нем. „Klitschko warnt Putin vor Asyl für Janukowitsch“.
31 Справка в http://bg.wikipedia.org: „Преди да стане първата жена министър-председател 
на Украйна, Тимошенко е една от ключовите лидери на Оранжевата революция. В този 
период някои западни медии я определят като Жана Д’Арк на революцията”.“
32 Нем. „Einige nannten sie Jeanne d’Arc der Ukraine  Vor zehn Jahren war sie die Heldin der 
Orangenen Revolution“ [в текста под заглавие „Plötzlich im Schatten Julija Timoschenkos“, 
коментирано по-нататък].
33 Нем. „Julija Timoschenko ermutigt die Opposition“.
34 Нем. „Timoschenko will nicht Regierungschefin werden“.
35 Нем. „Timoschenko lässt sich in Deutschland behandeln“.
36 Нем. „Plötzlich im Schatten Julija Timoschenkos“
37 Нем. „Mit dem Sturz von Präsident Janukowitsch gerät die Opposition in die Defensive. In 
das Machtvakuum stößt die frühere Premierministerin vor und mit ihr die alten Eliten.“
38 Нем. „Die Demonstranten empfingen sie zwar zurückhaltend, doch Timoschenko hat die 
Gunst der Stunde genutzt und die bisherige Opposition in den Schatten gestellt. Das Trium-
virat aus Vitali Klitschko, dem Nationalisten Oleg Tjagnibok und Timoschenkos Vertrauten 
Arseni Jazenjuk, das über Monate den Protest auf politischer Ebene vertrat, war am Tag des 
Sieges über Janukowitsch kaum zu sehen. Die drei waren am Abend zuvor auf dem Maidan 
ausgepfiffen worden, weil sie mit Janukowitsch noch Vereinbarungen unterzeichnet hatten, 
während Scharfschützen die Demonstranten zusammenschossen. Einzig Jazenjuk stand am 
Samstag noch auf der Bühne, aber da, wo eigentlich immer sein Platz gewesen war – in der 
zweiten Reihe hinter Timoschenko.“
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президент“, до представите ѝ, че е „спасителката на Украйна“ и до недоверието, 
което много украинци изпитват към нея.40 Свидетелство за харизмата на 
Тимошенко в текста е пламенната ѝ реч на Майдана, посрещната според автора 
с възторг, но и с недоверие от украинците, дължащо се на нейното минало41. 
Свидетелства за съмненията в искреността на Тимошенко са думите на една 
украинка, както и един пародиен фотомонтаж в интернет вечерта след нейната 
реч, на който Леонардо ди Каприо ѝ връчва своя Оскар „за перфектната 
инсценировка“: „Това послание е преувеличено, нелоялно. Но отговаря на 
впечатленията на много украинци“ 42.

Интерес представлява един форумен коментар след тази статия с анализ 
на перспективите за Украйна след „отписването на първо време нa политическите 
мафиотски организации около Янукович и Тимошенко в по-голяма или по-
малка степен“ от страна както на ЕС, така и на Русия 43. Прогнозата в поста е за 
надмощие или на „новата гвардия от далавераджиите“, чиято цел е извличане на 
максимална печалба 44, или на националистите в диапазон „от кафявата сган до 
обуздания от ЕС национализъм в стила на унгареца Урбан“ 45, или на „образования 
елит, който не се интересува на първо място от лично обогатяване, а от трайни 
държавно-правови и демократични решения“ 46. Първата групировка изглежда 
най-благоприятно решение и за двете страни в конфликта: „В политически план 
те действат като прагматици и искат да развиват търговия, необременена от 
идеология, и с ЕС, и с руснаците. Както ЕС, така и Русия ги оценява като бъдещи 
партньори“ 47.

39 Нем. „Mächtig, charismatisch, unglaubwürdig“.
40 Нем. „Julija Timoschenko hält sich immer noch für die Heilsbringerin der Ukraine. Sie will 
Präsidentin werden – gegen Klitschko. Doch viele Ukrainer trauen ihr nicht.“
41 Нем. „Es ist ihre Vergangenheit, die Timoschenkos Glaubwürdigkeit beschädigt.“
  Като причина за накърненото доверие към Тимошенко е представена накратко в 
ретроспективен план нейната политическа и бизнес-кариера.
42 Нем. „Noch am selben Abend verbreitet sich über die sozialen Netzwerke eine Fotomontage 
von diesem Auftritt. Darauf übergibt Leonardo DiCaprio der ukrainischen Politikerin seinen 
Oscar, für die perfekte Inszenierung. Diese Botschaft wirkt übertrieben, unfair. Aber sie ent-
spricht der Wahrnehmung vieler Ukrainer.“
43 Die politischen Maffia-Organisationen rund um Janukowitsch und Timoschenko dürften 
zunächst, die eine mehr, die andere weniger, abgemeldet sein. Sowohl von Russland als auch 
von der EU haben beide nicht mehr viel zu erwarten.
44 Нем. „die neue Garde der Geschäftemacher, die sich jeweils dort hin orientiert, wo der größte 
Reibach zu machen ist.“
45 Нем. „die Nationalisten, ihre Bandbreite reicht vom braunen Mob bis zum EU-gebremsten 
Nationalismus eines ungarischen Urban.“
46 Нем. „Drittens, die Bildungselite, die in erster Linie nicht an persönlicher Bereicherung in-
teressiert ist, sondern an nachhaltigen rechtsstaatlichen und demokratischen Lösungen.“
47 Нем. „Politisch treten sie als Pragmatiker auf und möchten ideologiefreien Handel mit EU 
und den Russen treiben. Sowohl von Seiten der EU als auch von Seiten Russlands werden sie 
als zukünftige Partner geschätzt“.
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Дмитрий Булатов
Друга поредица заглавия в „zeit.de“ се отнася до опозиционера Дмитрий 

Булатов, лидер на т.нар. „Автомайдан“.
Първото от тези заглавия гласи: „Неговото окървавено лице става 

символ на протеста“ 48 (02.02.). Лийдът разкрива като причина за изтезанията на 
Булатов неговата нетърпимост към „опекунстването от страна на бюрократи и 
престъпници“, както и призива му за протести в Киев.49

Една от форумните публикации след съобщението е свидетелство 
за реакция спрямо селективното, респ. едностранчивото акцентуване върху 
определен аспект при отразяване на дадено събитие като манипулативен 
журналистически похват: „В медиите имаше големи заглавия, когато са били 
ранени или евентуално и загинали опозиционери. За трима заклани и застреляни 
полицаи в Киев и Херсон нямаше обаче шумни заглавия. Това според вижданията 
на тукашната преса явно е незначително.“ 50

Темата „Дмитрий Булатов“ се съдържа в още три следващи заглавия:
• 06.02. „Украинският активист Булатов разказва за свои мъчители, 

говорещи на руски език“ 51

• 10.02. „Пострадалият противник на правителството Булатов иска да се 
установи в Германия“

От лийда разбираме, че родителите на Булатов живеят в Северен Рейн-
Вестфалия, както и че външният министър Шайнмайер е бил помолен да се 
застъпи за право на пребиваване на Булатов в Германия 52.

• 15.02. „Булатов не иска компромиси с украинското правителство“
В лийда се пояснява, че по думите на опозиционера, който се намира 

в Берлин, протестите ще продължат и след амнистията на задържаните 
демонстранти; отбелязано е също, че „засега той няма да подава молба за право 
на убежище“ 53.

48 Нем. „Dmitri Bulatow Sein blutiges Gesicht wird zum Sinnbild des Protestes“.
   Българските медии също съобшават за мъченията на Булатов: „Откриха украински 
опозиционер смлян от бой“; „Разпнали на кръст украински опозиционер“; „Украински 
опозиционер бил мъчен брутално, след като бил отвлечен“ и др.
49 Нем. „Der Mechaniker Bulatow hatte die Gängelung durch Bürokraten und Kriminelle satt. 
Er rief zu Protest-Autokorsos in Kiew auf. So geriet er ins Visier seiner Peiniger.“
50 Нем. „In den Medien gab es große Schlagzeilen, wenn oppositionelle verletzt oder vielleicht 
auch zu Tode kamen. Über 3 erstochene und erschossene Polizisten in Kiev und Cherson gab 
es keine Titelstory. Das ist wohl in den Augen der hiesigen Presse nebensächlich“.
51 Нем. „Ukraine Aktivist Bulatow berichtet von Russisch sprechenden Folterern“.
52 Нем. „Verletzter Regierungsgegner Bulatow will nach Deutschland // Der mutmaßlich gefol-
terte Ukrainer Bulatow möchte zu seinen Eltern in Westfalen. Außenminister Steinmeier soll 
gebeten worden sein, sich für ein Bleiberecht einzusetzen.“
53 Нем. „Bulatow will keine Kompromisse mit der ukrainischen Regierung // Der Protest gehe 
auch dann weiter, wenn die Demonstranten freigelassen würden, sagte der Aktivist in Berlin. 
Asyl in Deutschland will er vorerst nicht beantragen.“
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Майданската „Революция на достойнството“
„Настоявам да се престане с разпространяването на лъжите за някакъв 

пуч като название за политическата промяна в Украйна.“ [Юрий Сергеев, 
посланик на Украйна в САЩ] 54

Първите четири съобщения за демонстрантите на Майдана в „zeit.de“ 
през февруари са от периода 14.02. – 17.02., а заглавията им будят надежда за 
мирно уреждане на конфликта им с правителството на Янукович: „Украински 
демонстранти отново освободени“; „Амнистия за украински демонстранти“; 
„Активистите напуснаха кметството в Киев“; „Опозицията се надява на немска 
подкрепа“.55

Оказва се, че става дума за „затишие пред буря“, защото в следващия 
период от 18.02. до 22.02. Майданската революция достига своята връхна точка 
и развръзка.

Прелюдията към този преломен момент се съдържа в два материала от 
18.02.

От лийда след първото заглавие, „Има предположение за трима 
загинали в Киев“ 56, разбираме, че загиналите са били застреляни, а източник на 
информацията са лекари от опозицията57.

В един от форумните коментари е изразена увереност, че става дума за 
инсценировка: „Снайперисти и ала-бала. Това вече го знаем от други страни. 
Мъртвите, дано не се стигне дотам, трябва да послужат само за крясъците на 
опозицията. За да може да се почне – с намеса отвън. Но отдавна вече е ясно – 
мирно решение при този протест не е планирано“.58

Второто заглавие, „Украинското правителство заплашва демонстрантите 
с насилие“ 59, внушава мисълта за готовност на правителството да прибегне 
до репресии при потушаване на мирни протести. Едва от лийда проличава 
преиначената причинно-следствена връзка, а именно: причина за ултиматума 
и предупреждението от страна на правителството, че „в противен случай ще 
бъдат приложени “всички средства, позволени от закона”, е всъщност насилието 

54 Нем. „“Ich verlange, dass damit aufgehört wird, die Lügen von einem Putsch als Bezeich-
nung für den politischen Wandel in der Ukraine zu verbreiten”, sagte Sergejew“ [http://www.
zeit.de/politik/2014-02/ukraine-finanzhilfe-westen].
55 Нем. „Ukrainische Demonstranten wieder freigelassen“ (14.02.); Amnestie für ukrainische 
Demonstranten“ (16.02.); „Aktivisten räumen Rathaus von Kiew“ (16.02.); „Opposition hofft 
auf deutsche Unterstützung“ (17.02.).
56 Нем. „Vermutlich drei Tote in Kiew“.
57 Нем. „In der Ukraine ist der Protest wieder in Gewalt umgeschlagen. Oppositionsärzten 
zufolge wurden drei Demonstranten erschossen“.
58 Нем. „Scharfschützen und bla bla Das kennen wir schon aus anderen Ländern. Die Toten, 
hoffentlich kommt es nicht dazu, sind nur für den Aufschrei der Opposition zu gebrauchen. 
Damit es mit Einmischung von außen losgehen kann. Aber es steht schon seit Langem fest - 
eine friedliche Lösung ist bei dem Protest nicht eingeplant“
59 Нем. „Ukrainische Regierung droht Demonstranten mit Gewalt“.
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от страна на демонстранти, което трябва да бъде прекратено“.60

В края на статията намираме потвърждение за насилието от „демонстранти“, 
станало причина за „заплахите“ на правителството: „Украинското ръководство 
призова международната общност да осъди насилието от страна на противници на 
правителството. “Радикални сили инициираха в Киев и други градове на Украйна 
нов изблик на насилие и беззаконие, който с нищо не може да бъде оправдан”, 
цитираха различни медии думите на външния министър Леонид Кожара. “Така 
наречените демонстранти извършват въоръжени нападения над правителствени 
сгради, палят сгради, раняват тежко служители на силите на реда, служат си с 
огнестрелни оръжия и призовават и други граждани към това”, каза той“.61

Показателен за реакцията на участниците във форума след статията е 
следният коментар: „1. “Размирници безчинстват” така щяха да бъдат озаглавени 
същите протести тук, в Германия. 2. Демонстранти Кой всъщност отговаря за 
надписите под фотосите? Това значи са “демонстранти”? Ако нещо такова се 
заснеме в Германия, заснетите лица ще бъдат наречени размирници или насилници. 
3. Тогава всъщност не можем повече да говорим за демонстрация. “Така наречените 
демонстранти правят въоръжени нападения над правителствени сгради, палят 
сгради, раняват тежко служители на силите на реда, служат си с огнестрелни 
оръжия и призовават и други граждани към това”. Днес почти  целия ден 
гледах live stream-а и трябва да кажа, че това май отговаря на истината. Рядко съм 
виждал такава готовност за насилие и, преди всичко, такава организираност при 
демонстрации. Стотици с еднакви униформи, шлемове и щитове. И така – тук 
повече не може да става дума за демонстрация“.62

60 Нем. „Die Regierung in Kiew hat den Demonstranten bis 17 Uhr Zeit gegeben, um die Gewalt 
zu beenden. Andernfalls würden “alle vom Gesetz erlaubten Mittel” eingesetzt werden“.
  Подобна информация за изявлението на „Министерството на вътрешните работи 
и Службата за сигурност в Украйна“ предават и българските медии: „Ако в 18 ч. 
безчинствата не спрат, ще бъдем длъжни да въведем ред с начините, предвидени от 
закона“ [вж. http://www.vesti.bg 4].
61 Нем. „Die ukrainische Führung rief die internationale Gemeinschaft auf, die Gewalt von 
Regierungsgegnern zu verurteilen. “Radikale Kräfte haben in Kiew und anderen Städten der 
Ukraine einen neuen, durch nichts zu rechtfertigenden Ausbruch von Gewalt und Gesetzlosigkeit 
initiiert”, zitierten Medien Außenminister Leonid Koschara. “Die sogenannten Demonstranten 
begehen bewaffnete Überfälle auf Regierungsgebäude, zünden Gebäude an, verletzen Sicher-
heitskräfte schwer, wenden Schusswaffen an und fordern andere Bürger dazu auf”, sagte er“.
62 Нем. „1. “Chaoten randalieren” So würden die gleichen Proteste hier in Deutschland betitelt. 
2. Demonstranten Wer ist eigentlich für die Bildunterschriften zuständig. Das sind also “Demon-
stranten”? Wenn sowas in Deutschland photografiert wird, heißen die abgebildeten Personen 
Chaoten oder Gewalttäter. 3. da kann man eigentlich nicht mehr von Demonstration sprechen 
Die sogenannten Demonstranten begehen bewaffnete Überfälle auf Regierungsgebäude, zünden 
Gebäude an, verletzen Sicherheitskräfte schwer, wenden Schusswaffen an und fordern andere 
Bürger dazu auf Ich habe heute fast den ganzen Tag den Livestream verfolgt und muss sagen, 
dass dies wohl der Wahrheit entspricht. Ich habe selten eine solche Gewaltbereitsschaft und voral-
lem Organisiertheit bei Demonstrationen gesehen. Hundertschaften mit einheitlicher Uniform, 
Helmen und Schilden. Also da kann man eigentlich nicht mehr von Demonstration sprechen“.
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Кулминацията на Майданската революция е отразена хронологично в 
„zeit.de“ в рубриките „Украйна“ и „Киев“ под елиптичните заглавия „Надежда, 
разрушена от коктейли Молотов“ 63 (19.02.), „С всичкото насилие“ 64; „Застреляни, 
посред бял ден“ 65 (20.02.); „Нощ на преговорите, без изстъпления“ oт 21.02. (лайф 
предаване в блоговото пространство) 66.

Интерес към репортаж от мястото на събитията предизвиква заглавието 
„Война? Огледай се, момче!“ 67 от 19.02. (актуализация на 24.02.). Лийдът 
информира за „насилие, избухнало като в гражданска война“ в центъра на Киев, 
за страха от полицията, който изпитват ранени, и за волята на мнозина „да 
продължат борбата“.68 

Някои форумни постове след тази статия са интересни поради разнобоя 
на мнения относно обективността и пристрастността при отразяването на 
събитията на Майдана:

• „Най-сетне един балансиран преглед на случващото се“ 69;
• „За малко щях да напиша, че става дума за една балансирана статия. 

За съжаление обаче накрая авторът разруши това положително впечатление с 
патетичните описания [...] отново само на едната страна на конфликта. Това е 
войната за бъдещето на нашата Украйна – за съжаление тук у нас, в медиите, 
на никого не му хрумва, че Украйна е също държавата на онези, които са 
гласували за партията на Янукович и които се отвращават от националистите 
от „Свобода“ 70.

На това място трябва да се отбележи широката осведоменост въз основа 
на различни източници, която проличава от препратките в редица постове към 
други сайтове с информация по дадената тема.

Така например в един пост е цитиран откъс от критична статия от 
Албрехт Мюлер, бивш съветник на канцлера Вили Бранд, относно клишираните 
в черно-бял рисунък информационни бюлетини за Украйна (в уебсайта nach-
denkseiten.de, също поместен в поста): „[...] Разприте за това, дали Украйна да 

63 Нем. „Hoffnung von Molotowcocktails zerstört“.
64 Нем. „Mit aller Gewalt“.
65 Досл. „на улицата“, нем. „Erschossen, auf offener Straße“.
66 Нем. „Kiew-Liveblog: Nacht der Verhandlungen ohne Ausschreitungen“.
67 Нем. „Krieg? Guck Dich um, Junge!“
68 Нем. „Im Zentrum Kiews ist Gewalt wie in einem Bürgerkrieg ausgebrochen. Verwundete 
wagen aus Angst vor der Polizei nicht, ins Krankenhaus zu gehen. Viele wollen weiterkämp-
fen.“
69 Нем. „Endlich mal eine ausgewogene Zusammenfassung des Geschehens“.
70 „Fast wäre ich geneigt gewesen, von einem ausgewogenen Beitrag zu schreiben. Aber leider 
hat der Autor mit den pathetischen Beschreibungen [...] wiederum nur einer Seite des Konflikts 
zum Schluß diesen positiven Eindruck ruiniert. Das ist der Krieg um die Zukunft unserer 
Ukraine – Auf die Idee, daß die Ukraine auch das Land derer ist, die die Janukowitsch-Partei 
gewählt haben und die die “Swoboda”-Nationalisten verabscheuen, kommt hierzulande medial 
leider niemand.
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бъде в ЕС или под руско влияние, са израз на изграждането на нова – по мое 
мнение – опасна конфронтация. [...] Обикновените кореспонденти [...] мислят, 
разбира се, в клишетата на окопите на нова конфронтация. Впечатляващо е, 
колко бързо и трайно е станало това запечатване в мозъка. Някои от обичайните 
днес съобщения и коментари ми напомнят за мисленето и речите на агресивни 
представители на Младежкия съюз71 през 50-те и 60-те години  [...] По онова 
време в Германия все пак още имаше гласове против. Днес човек остава с 
впечатление, че мисленето в клише приятел – враг и разделението в добро и зло 
са доминиращите схеми на мислене в публичния дебат“ 72.

Интерес представляват също няколко поста, съдържащи паралели със 
събития преди обединяването на двете Германии (работническото въстание от 
1953 г. в ГДР и събарянето на Берлинската стена).

Все пак положението в Киев след свалянето на Янукович от власт остава 
тревожно, за което свидетелства заглавие, поместено в рубрика „Расизъм в Киев“ 
(24.02.), в което опасенията на украинските евреи от евентуални изстъпления на 
ултранационалистите са евфемистично завоалирани  като „неприятно чувство“ 
(Unbehagen) 73. В лийда обаче директно е заявено, че поради участието на „десни 
популисти“ и „радикални националисти“ в революцията, респ. преврата (Um-
sturz) в Украйна „евреи в Киев се страхуват за своята сигурност“ 74.

В самия текст фигурира информация за петото място в списъка с най-
големите антисемити на американския „Център Симон Визентал“ (CSW), което 
през 2012 г. е заемал Тяхнибок, лидерът на „Свобода“.75 

71 Junge Union е обединение на младежките организации на Християндемократическия 
съюз и Християнсоциалния съюз.
72 Нем. „Auf den “Nachdenkseiten” setzt sich der ehemalige Berater von Bundeskanzler Willy 
Brandt, Albrecht Müller, erneut kritisch mit der Ukraine- Berichterstattung deutscher Leit-
medien auseinander. [...] Das Gezerre darum, ob die Ukraine europäisch sein soll oder unter 
russischem Einfluss, ist Ausdruck des Aufbaus einer neuen und – wie ich meine – gefährlichen 
Konfrontation. 
     [...] Der normale Reporter und die normale Reporterin [...] denken ganz selbstverständlich 
in den Schablonen der Schützengräben einer neuen Konfrontation. Es ist beachtlich, wie sch-
nell und nachhaltig diese Gehirnprägung stattgefunden hat. Manche der heute üblichen Ber-
ichte und Kommentare erinnern mich an das Denken und Reden aggressiver Vertreter der 
Jungen Union in den fünfziger und sechziger Jahren. [...]. Damals gab es in Deutschland im-
merhin noch Gegenstimmen. Heute hat man den Eindruck, das Freund-Feind-Denken und die 
Einteilung in Gut und Böse seien die beherrschenden Denkmuster in der öffentlichen Diskus-
sion“ [http://www.nachdenkseiten.de/?p=20781].
73 Нем. „Rassismus in Kiew: Das Unbehagen der ukrainischen Juden“ (24.04.).
74 Нем. „Am Umsturz in der Ukraine sind auch Rechtspopulisten und radikale Nationalisten 
beteiligt. In Kiew fürchten Juden nun um ihre Sicherheit“.
75 Нем. „[...] Oleg Tjagnibok, Vorsitzender der Allukrainische Vereinigung Swoboda, zu 
Deutsch: Freiheit. Er stand 2012 mit seinen Äußerungen auf Platz fünf der Liste schlimmer 
antisemitischer Beleidigungen des Simon-Wiesenthal-Zentrums.
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Непосредствено след тази информация обаче следва пасаж, в който е 
имплицирано посланието, че страховете на украинските евреи са подклаждани 
от страна на Русия. Става дума за равина Моше Реувен Асман, който към 24.02. е 
върховен равин на Киев и Украйна [https://ru.wikipedia.org] – факт, неотбелязан в 
статията. По сведения на израелския вестник „Хаарец“ той призовал еврейската 
общност „да напусне центъра на града или незабавно града, а по възможност 
и страната, и наредил да затворят еврейските училища на общността поради 
„непрекъснати предупреждения за възможни нападения над еврейски 
институции“. Следва информацията, че „според в-к „Хаарец“ равинът е в близки 
отношения с Кремъл“.76 

Десет месеца по-късно откриваме в руски уебсайт информация от 
25.12.2014 г. за повече от 5000 украински евреи, емигрирали в Израел през 2014 г.77 

Тук трябва да отбележим внимателното следене на новините от страна 
на немските форумни участници. Така например един ироничен пост под тази 
статия гласи: „Глупости”. В преврата в Украйна участват също десни популисти 
и радикални националисти. „Глупости, та това бяха само “руски клевети”, както 
искаха да ни залъжат в този сайт само преди няколко дни...“ 78 Постът съдържа 
линк към статия под заглавие „Мрежата на клеветниците на Майдана“ 79 от 21.02., 
в чийто лийд се казва: „Протестите в Украйна – дело на десни екстремисти, 
подкрепяни от Запада? Зад такива клевети също стои съмнителна мрежа от 
проруски автори“ 80.

Също така трябва да се отбележи категоричната нетърпимост към 
неонацизма, изразена както в този форум, така и в множество други немски 
форумни публикации след различни материали за положението в Украйна.

Така например във вече споменатия пост с прогнозата за Украйна след 
статията за Тимошенко „Властна, харизматична, лъжлива“ от 25.02. се казва: „Тъй 
като Западът в цялата негова путинофобия е благоразположен към „кафявите 

76 Нем. „“Ich habe meine Gemeinde aufgefordert, das Stadtzentrum oder gleich die Stadt und 
wenn möglich auch das Land zu verlassen”, sagte Rabbiner Moshe Reuven Azman der is-
raelischen Zeitung Haaretz zufolge. Azman spricht von “ständigen Warnungen über mögliche 
Angriffe auf jüdische Einrichtungen”. Er habe die Schulen der Gemeinde schließen lassen. Der 
Rabbiner steht Haaretz zufolge dem Kreml nahe.“
77 Заглавие: „СМИ: тысячи евреев покидают Украину из-за гражданской войны и 
кризиса“ (25.12.2014); в текста се казва: „Более 5 000 граждан Украины еврейского 
происхождения в 2014 году уехали в Израиль, спасаясь от гражданской войны. Эти 
данные приводит Международное братство христиан и евреев (IFCJ), которое совместно 
с израильским правительством реализует программу переселения этнических евреев 
из зоны конфликта, сообщает The Washington Post“ [http://news.rambler.ru/28480867/].
78 Нем. „Quatsch “Am Umsturz in der Ukraine sind auch Rechtspopulisten und radikale Na-
tionalisten beteiligt.” Quatsch, das sind doch nur russische Verleumdungen gewesen, wie man 
uns auf dieser Seite erst vor wenigen Tagen weismachen wollte...“
79 Нем. „Das Netzwerk der Euromaidan-Verleumder“.
80 „Die Proteste in der Ukraine ein Werk vom Westen unterstützter rechter Extremisten? Hinter 
solchen Diffamierungen steht auch ein obskures Netzwerk prorussischer Autoren.



57

ризи“ в Русия и Украйна (немските медии тук особено се проявяват), те разчитат 
на по-нататъшна подкрепа от Запада и чрез ЕС“ 81.

Друг пример е преобладаващата отрицателна реакция във форумните 
коментари след статия под заглавие „Задружно срещу братския славянски народ“ 

82 (14.05.), появила се във „faz.net“ в дните след палежа на сградата на областния 
съвет на профсъюзите в Одеса от 02.05. Лийдът информира за „радикални 
футболни фенове, които са се мразели, а сега се борят срещу сепаратистите“ 83.

В текста на статията ретроспективно се съобщава за „обединяването на 
ултрадесни активисти в групировки за самоотбрана на Майдана в Киев“: „Това е – 
както тъй често при събитията е Украйна тази година – една тънка граница между 
любов към собствената нация и сляп национализъм [...] в края на краищата и 
изпечени десни активисти защитаваха на Майдана мирни пенсионери от биячите 
на Янукович“ 84.

Показателна е саркастичната реакция след цитиране на това изречение 
в един форумен пост: „[...] като защитници на гражданското общество, едно 
съвременно демократично гражданско движение! Възхитително!“ 85

Информацията в статията относно действията на ултранационалистите в 
Одеса е следната: „Още не е напълно изяснена ролята на ултрадесните при събитията 
в Одеса, където след улични сблъсъци и един пожар са загинали повече от 40 души. 
Според различни версии до трагедията са довели сблъсъци между обединените 
националистически футболни фенове [...] и сепаратистки демонстранти. По думите 
на Мануел Фет “е факт, че болшинството от загиналите при пожара са били проруски 
сепаратисти”. Снимки и видеофилми обаче показват също, че ултрадесни фенове са 
се опитвали да освободят сепаратисти от горящата сграда“ 86.

81 Нем. „Weil der Westen im Rahmen seiner Putin-Phobie den „Braunhemden“ in Russland 
und in der Ukraine wohlgesonnen ist (Deutsche Medien tun sich hier besonders hervor) hoffen 
sie auf weitere westliche Unterstützung auch durch die EU“.
82 Нем. „Gemeinsam gegen das slawische Brudervolk“.
83 Нем. „In der Ukraine finden Fußballspiele nur noch ohne Zuschauer statt. Stattdessen kämp-
fen radikale Fans, die sich vorher gehasst haben, nun gegen Separatisten.“
84 Нем. „Auf dem Maidan in Kiew hatten sich Ultras zu Selbstverteidigungseinheiten zusam-
mengeschlossen. [...] Es ist wie so oft bei den Ereignissen in der Ukraine in diesem Jahr ein 
schmaler Grat zwischen der Liebe zur eigenen Nation und blindem Nationalismus [...] – 
schließlich verteidigten auch hartgesottene Rechte auf dem Maidan friedliche Rentner vor 
Schlägern von Janukowitsch“.
85 Нем. „[...] als Verteidiger der Zivilgesellschaft, einer modernen demokratischen Bürgerbe-
wegung! Faszinierend!“
86 Нем. „Noch nicht vollständig geklärt ist die Rolle der Ultras bei den Ereignissen von Odessa, 
wo es nach Straßenschlachten und einem Feuer mehr als 40 Tote gab. Nach unterschiedlichen 
Versionen sollen Kämpfe zwischen den vereinten nationalistischen Fußballfans [...] und sepa-
ratistischen Demonstranten am Anfang der Tragödie gestanden haben. “Tatsache ist, dass es 
zum größten Teil prorussische Separatisten waren, die in dem Feuer umgekommen sind”, sagt 
Manuel Veth. Fotos und Videos zeigen jedoch auch, dass Ultra-Fans versuchten, Separatisten 
aus dem brennenden Gebäude zu befreien.“
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Един критичен коментар, озаглавен „Омаловажаване на кървавата баня/
клането в Одеса“,  гласи: „С оглед на вълната от възмущение, която на Запад 
предизвикаха загиналите на Майдана, информационният бюлетин за кървавата 
баня в Одеса буди учудване/недоумение. Катастрофа или трагедия: сякаш 
някъде е потънал кораб или е ударил гръм. Трябва да се подчертае, че няколко 
националисти не са били толкова лоши и са спасили няколко души от горящата 
сграда. И край! Проблематично е само следното: докато виновниците за кървавата 
баня на Майдана са неизвестни [...] (поздрави от Academi!), хората могат да видят 
извършителите от Одеса в Youtube“ 87.

Показателни за правилността на оценката на автора на поста относно 
неглижирането на бруталността на палежа в Одеса са заглавията и лийдовете от 
периода 02.-03.05. във „faz.net“ и „zeit.de“.

Във „faz.net“ се наблюдава един-единствен случай на употреба на оценъчна 
лексика (der verheerende Brand, „опустошителен пожар“). Прави впечатление 
повторението на неутрална лексика (Tote, „мъртви/загинали“; starben, „умряха/
загинаха“), както и пълното отсъствие на думата Opfer, „жертва“ – вероятно, 
защото при липса на жертви е логично да няма извършител? [вж. Приложение 1].

Що се отнася до „zeit.de“, впечатляващо е, че в списъка от заглавия за 02.05. 
и 03.05. няма нито едно заглавие за събитията в Одеса [вж. Приложение 2].

Как се развива темата за Майданското движение  в следващите месеци?
Заглавието „С казашкия боздуган“  от 07.06. във „faz.net“ впечатлява 

с китайската си двусмисленост. Лийдът  след него очертава накратко 
церемониалното встъпване в длъжност на новия украински президент Петро 
Порошенко, който в речта си „отдава почит на въстанието на Майдана“ 90, 

87 Нем. „Verharmlosung des Massakers von Odessa Angesichts der Welle der Empörung, die 
die Toten auf den Maidan im Westen ausgelöst hatte, verwundert die Berichterstattung über das 
Massaker von Odessa. Katastrophe oder Tragödie: als wäre irgendwo ein Schiff gesunken oder 
der Blitz eingeschlagen. Betont werden muss, dass ein paar Nationalisten nicht so übel waren und 
einige Menschen aus dem brennenden Gebäude retteten. Damit hat es sich. Problematisch ist nur: 
während die Schuldigen für das Maidan-Massaker unbekannt sind [...] (Academi lässt grüßen), 
kann man die Täter von Odessa auf Youtube anschauen“.
88 Нем. „Mit der Keule der Kosaken“.
   Всъщност става дума за единия от двата отличителни украински президентски атрибута – 
жезъла, респ. „боздугана“, който Порошенко „държи в ръката си при полагането на клетва 
като държавен глава в Радата в Киев“. Другият атрибут е „нагръдния[т] президентски 
знак, направен от 400 г бяло и жълто злато, 7 медальона и 16 орнамента“ [http://www.trud.
bg/Article.asp?ArticleId=4126976].
89 Нем. „Es war eine Amtseinführung mit viel Sinn für Symbolik: Der neue ukrainische Staat-
spräsident Petro Proschenko hat in seiner Antrittsrede den Aufstand des „Majdan“ gewürdigt 
und ein Bekenntnis zu Europa abgelegt. Jetzt sollen Taten folgen“.
90 „На тържествената церемония в парламента той [Порошенко] първо поиска минута 
мълчание в памет на 100-те жертви на Майдана в Киев през февруари, довели до сваляне на 
проруския президент Виктор Янукович“ [http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4126976].
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„изповядва курс на Украйна към Европа“ 91 и обещава дела.
Два месеца по-късно, на 09.09., отново в духа на силата на боздугана, във „faz.

net“ се появява текст под заглавие „Да се укрепи Украйна“ 92. Основното послание 
в подтекста на лийда93 е внушаване на алтернативата „победа на демократична 
Украйна над Путин и сепаратистите, възможна единствено чрез (пре)въоръжаване 
на армията“. На това внушение служи причинно-следствена връзка в първото 
сложно изречение: „Загуби ли Украйна борбата срещу Русия и сепаратистите, то 
има опасност да загуби всичко, за което се е борило движението на Майдана“. 
Във второто изречение, „Единствено едно (пре)въоръжаване на армията може 
да осигури стабилност – и да укрепи демокрацията“ 94, с избора на именното 
словосъчетание (пре)въоръжаване на армията, инструментал в дълбинната 
структура, като подлог в повърхнинната структура, се спестява назоваването на 
агентива, т.е. на одушевения инициатор на действието (пре)въоръжаване, а чрез 
повторение на инфинитива на глагола stärken от заглавието (в конструкцията с 
модалния глагол kann) се внушава равнозначност между укрепване на Украйна и 
укрепване на демокрацията.

Близо седем месеца след почти перманентното утвърждаване на борците 
за демокрация от киевския Майдан95 във „faz.net“ е поместен текст под заглавие 
„Съмнителни борци от Майдана“ 96 (11.09.).

Основното послание на лийда97 би могло да се изтълкува като „нашата 
информация е обективна и безпристрастна“. В първото изречение, в духа на 
обичайното представяне на „проруските  сепаратисти“ – респ. „отцепниците“, 
„бунтовниците“, „въстаниците“, „народното опълчение“ 98 – в диапазона от нулева 

91 Българските медии също информират за „пламенната реч“ на Порошенко: „От 
вчерашната реч на новия президент обаче стана ясно, че курсът на Украйна е насочен 
изцяло към Запада. „Нашият народ беше откъснат от голямата ни родина - Европа. Сега 
най-накрая, необратимо ние се завръщаме към нея”, заяви държавният глава“ [http://
btvnovinite.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-123.html].
92 Нем. „Die Ukraine stärken“.
93 Нем. „Verliert die Ukraine den Kampf gegen Putin und die Separatisten, droht sie alles zu 
verlieren, wofür die Majdan-Bewegung gekämpft hat. Einzig eine Aufrüstung der Armee kann 
für Stabilität sorgen – und die Demokratie stärken“.
94 Това послание за „осигуряване на стабилност чрез въоръжаване“ напомня много на 
стиха за таралежа от творбата „Fuchs und Igel“ на Вилхелм Буш: „въоръжен, но като 
герой на мира“ („bewaffnet, doch als Friedensheld“).
95 Вж. например следните заглавия от 23.02. в http://www.dnevnik.bg/: 1. „Плевнелиев 
в “Туитър”: Свидетели сме на демократична революция в Украйна“; „Героизмът на 
украинския Евромайдан спасява и България от контрола на Кремълската олигархия“; 
„Паметникът на съветската армия днес е с надпис Слава на Украйна“.
96 Нем. „Zweifelhafte Majdan-Kämpfer“.
97 Нем. „Die Berichte über Verbrechen der Separatisten in der Ostukraine sind fast schon Rou-
tine geworden. Nun häufen sich Nachrichten, dass Schuld und Verstrickung nicht mehr nur 
einer einzigen Seite anzulasten sind“.
98 Нем., от „faz.net“: die prorussischen Separatisten (03.05., 23.07.);  die Abtrünnigen (19.07.); 
die Rebellen (23.07.); die Aufständischen (23.07.); die Volkswehr (23.07.).
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толератност до стигматизиране се запазват стереотипните черни краски за 
тяхното обрисуване; при това се експлицира фактът за „вече почти рутинните 
информационни бюлетини относно престъпления на сепаратистите“. Във 
второто изречение обаче лийдът като свързващо звено и прелюдия към текста 
подхваща и пояснява заявената в заглавието тема: „Напоследък зачестяват 
новини, че вини и прегрешения не бива повече да се стоварват само върху една 
единствена страна“.

Това пояснение, макар и не много информативно, внася известна 
рестриктивност в утвърдения месеци наред цялостен положителен образ на 
майданското движение за демокрация и така навярно би събудило любопитството 
и желанието на реципиентите да си изяснят от текста за какви новини, вини 
и прегрешения, респ. гафове или издънки99 (като подходящи съответствия от 
българската новинарска стилистика) за какви „съмнителни борци от Майдана“ 
става дума.

Янукович
„Ерата на Виктор Янукович е приключена. Той си навлече гнева на хората 

в Украйна с личното си обогатяване и авторитарни методи, той лавираше, когато 
стотици хиляди противници на правителството настояваха на Майдана за реформи, 
и проигра последната частица легитимност, когато нареди на снайперисти да стрелят 
по собствения си народ. Ако Янукович сега не намери режим, готов да му осигури 
убежище, го очаква съдебен процес в Украйна. Срещу него вече се водят разследвания 
по обвинение в масови убийства“.100

Името Янукович се появява в „zeit.de“ през февруари в общо 12 заглавия.
От 04.02. освен вече споменатото заглавие „Кличко обвинява Янукович 

99 Нем. Verstrickung е производно съществително от глагола verstricken; в случая думата 
е употребена със значението на възвратно употребения глагол sich [in etw.] verstricken: 
„(приповдигнато) ‘чрез поведението си се поставям в тежко, опасно или безизходно, 
отчаяно положение’“ [срв. http://www.duden.de/rechtschreibung/verstricken].
   На подобно заглавие, „Двоен аршин и за майданите“, се натъкваме в pogled.info от 26.11. 
(материал от в-к „Дума“). Статията е във връзка с „обществената реакция на масово 
недоволство и безредици [в САЩ] след решението на съда да оневини белия полицай, 
застрелял невъоръжен чернокож младеж през август“: „[...] излиза, че и за боя си имало 
“стандарти”. Ако те фрасне полицейска палка в Украйна по времето на Янукович, в 
Русия при Путин или у нас при Орешарски, това е диктатура. Ако пострадаш от палки 
и сълзотворен газ в Лондон, Рим, Берлин, Брюксел, Мадрид или Фъргюсън - това е 
поръсване с демократичен звезден прах. Няма що, всеки майдан с аршина си“.
100 Нем. „Die Ära des Viktor Janukowitsch ist beendet. Er hat die Menschen in der Ukraine 
gegen sich aufgebracht, durch persönliche Bereicherung und autoritäre Methoden; er hat la-
viert, als Hunderttausende Regierungsgegner auf dem Maidan Reformen forderten; und er 
hat das letzte bisschen Legitimität verspielt, als er Scharfschützen auf sein Volk schießen ließ. 
Findet Janukowitsch nun kein Regime, das bereit ist, ihm Asyl zu gewähren, erwartet ihn ein 
Prozess in der Ukraine. Nach ihm wird bereits wegen Massenmordes gefahndet“ [в текста под 
заглавие „Plötzlich im Schatten Julija Timoschenkos“ от 24.02.].
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в измама за милиони“ датира и заглавието „Президентът Янукович е тежко 
ударен“ 101. В лийда това твърдение е възобновено с въпрос, който, предвид 
употребеното наречие за време „още“ (noch) и с оглед на съдържанието на 
следващите две изречения, би могъл да се определи като риторичен и създава 
впечатление за непоправимо разклатена власт: „Колко власт има още Янукович? 
Натрупват се индикации за това, че вече не го следва цялата му партия. 
Президентът дори бил готов за нови избори“ 102.

Буди недоумение, че в контекста на напрежението в Киев нито в заглавието, 
нито в лийда намира място информацията от самия текст относно готовността 
на правителството – по думите на Янукович – за преговори с опозицията, ако 
демонстрантите опразнят улиците. Липсва информацията относно настояването 
на немалко парламентаристи за „твърди действия“ от негова страна, вместо да 
се съгласява на безполезни преговори с опозицията. Липсва информацията и 
относно това, че самият Янукович отхвърля идеята за обявяване на извънредно 
положение.

Най-сетне, нито в заглавието, нито в лийда намира място 
цитираното в текста изказване на президента: „Ние имаме всички средства 
да освободим/“разчистим“ окупираните административни сгради и дори 
Майдана със сила. Но това аз никога няма да направя, защото всички те са 
наши граждани“ 103.

Останалите 10 заглавия са от периода 19.02.–28.02.
Прави впечатление, че около кулминацията на сблъсъците на Майдана 

има едно-единствено заглавие от 19.02., „Янукович обявява борба срещу 
опозицията“ 104, чийто подтекст е „Янукович е готов да упражни сила върху 
демонстрантите“. Лийдът105 информира за причината за това решение: „Янукович 
държи опозиционните лидери отговорни за ескалацията на насилието на 

101 Нем. „Janukowitsch ist schwer angeschlagen“.
102 Нем. „Präsident Janukowitsch ist schwer angeschlagen // Wie viel Macht hat Janukowitsch 
noch? Es mehren sich die Anzeichen, dass ihm nicht mehr die ganze Partei folgt. Angeblich ist 
der Präsident sogar zu Neuwahlen bereit“.
103 Нем. „Als Janukowitsch sagte, die Regierung sei bereit, mit der Opposition zu verhandeln, 
wenn die Demonstranten die Straßen räumen, unterbrach ihn  Bondarenko und hielt ihm vor: 
[...] Immer mehr Parlamentarier meldeten sich daraufhin zu Wort und forderten vom Präsident-
en ein “hartes Vorgehen”, anstatt “sich auf Verhandlungen mit der Opposition einzulassen, die 
nichts bringen”. Anton Jazenko forderte von Janukowitsch, den Ausnahmezustand zu verhän-
gen: [...] Auch Janukowitsch selbst hält offenbar nichts von der Idee, den Notstand auszurufen 
und die Krise damit gewaltsam zu lösen. Juri Miroschnitschenko, der Vertreter des Präsidenten 
im Parlament, berichtete, Janukowitsch habe auf der Fraktionssitzung gesagt: “Wir haben alle 
Mittel, die besetzten Verwaltungsgebäude und selbst den Maidan mit Gewalt zu befreien. Aber 
das werde ich nie tun, weil das alles unsere Bürger sind.”“
104 Нем. „Janukowitsch sagt Opposition den Kampf an“.
105 Нем. „Janukowitsch macht die Oppositionschefs für die Eskalation der Gewalt auf dem 
Maidan verantwortlich. Die Zahl der Toten ist auf 21 gestiegen. Alles Wichtige im Liveblog“.
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Майдана. Броят на мъртвите/загиналите нарасна на 21. Всички важни събития 
в live-blog-а“.

Следват три теми с продължение, заявени в други 8 заглавия:
(1) от 22.-23.02. – за бягството на Янукович и „етикетирането“ му като 

страхлив беглец и предател от страна на неговата партия106;
(2) от 24.-25.02. – за издирването му като масов убиец107, за когото Путин е 

предупреден от Кличко да не осигурява политическо убежище, но той все пак 
го прави108;

(3) от 27.-28.02. – за замразяване на негови сметки и разследване на 
икономически престъпления от страна на Швейцария109.

След цялото стигматизиране на Янукович като страхливец, предател, 
политически престъпник и далавераджия изненадва намерението на бившия 
украински президент, изразено в заглавието „Янукович иска да се бори за 
Украйна“ 110 от 28.02. От лийда разбираме, че той „все още се смята за президент 
на Украйна“ и че става дума за негови изявления по време на пресконференция 
в Русия (в Ростов на Дон) 111.

2. Русия
Информациите относно Русия като страна в конфликта с Украйна, 

руската политика и президента Владимир Путин, разгледани в „zeit.de“ (общо 
16) и във „faz.net“ (общо 6), могат да се групират в пет теми с продължение: 1. 
Политика на Русия спрямо Украйна; 2. Диктатура в Русия; 3. Агресия на Русия; 
4. Пропаганда на Русия – лъжецът Путин; 5. Мегаломанът Путин.

(1) „Политика на Русия спрямо Украйна“
По тази тема в „zeit.de“ фигурират 5 статии от периода 23.02.-27.02. в 

хронологията на събитията след свалянето на Янукович от власт.

106 22.02. [тема с продължение] Янукович е напуснал Киев (нем. „Janukowitsch hat Kiew 
verlassen“); 23.02. Партията на Янукович говори за страхливо бягство и предателство 
(нем. „Janukowitschs Partei spricht von feiger Flucht und Verrat“).
107 24.02. [тема с продължение] Янукович издирван за масови убийства (нем. „Janukow-
itsch wegen Massenmordes gesucht“); 25.02. Парламентът иска да изправи Янукович пред 
(Международния) наказателен съд (в Хага) (нем. „Parlament will Janukowitsch vor Straf-
gerichtshof bringen“).
108 26.02. Кличко предупреждава Путин да не дава убежище на Янукович (нем. 
„Klitschko warnt Putin vor Asyl für Janukowitsch“); 27.02. Янукович намира убежище в 
Русия (нем. „Janukowitsch findet Zuflucht in Russland“).
109 27.02. [тема с продължение] Швейцария замразява сметки/пари на Янукович (нем. 
„Schweiz friert Gelder von Janukowitsch ein“); 28.02. Швейцария води разследване срещу 
Янукович за пране на пари (нем. „Schweiz ermittelt gegen Janukowitsch wegen Geld-
wäsche“).
110 Нем. „Janukowitsch will um Ukraine kämpfen“.
111 Нем. „Viktor Janukowitsch sieht sich noch immer als Präsident der Ukraine. Auf einer 
Pressekonferenz in Russland hat er angekündigt, den Kampf um sein Land aufzunehmen“.
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Първата информация е от 23.02. и се отнася до „спиране на [обещаната] 
финансова помощ за Украйна“ от страна на Русия112.

Второто заглавие гласи „Русия не признава новото украинско 
ръководство“ 113 (24.02.). Лийдът информира за „суровия тон“ (harsche Worte) 
на руското ръководство и цитира изказване от страна на руското външно 
министерство за „диктаторски, в частност терористични методи“ 114.

В статията от думите на министър-председателя Дмитрий Медведев 
пред руската информационна агенция „Интерфакс“ става ясно, че „ледената“ 
позиция на правителството е обусловена от убеждението за насилствен преврат: 
„Ако хората, които с черни маски и калашници сноват из Киев, се наричат 
правителство, сътрудничеството с такъв кабинет ще е много трудно. Няма 
никого, с когото там бихме могли да разговаряме“ 115.

Текстът предава също съобщението на външното министерство, че с 
позоваване на “интересите на революцията” в Украйна се постановявали закони, 
които нарушавали “човешките права на руснаците”. В същия дух е по-общото 
послание „предупреждение за започване на преследване на инакомислещи в 
цяла Украйна“, т.е. „към репресия на онези, които в различни области на Украйна 
не са съгласни с диктаторските и в частност терористични методи“ 116.

Точно десет месеца по-късно, на 25.12.2014 г., в руското онлайн съобщение 
за изселване на украински евреи в Израел се казва: „Киевские власти начали 
в апреле силовую операцию против недовольных февральским госпереворотом 
жителей востока Украины. По последним данным ООН, жертвами конфликта 
стали 4,7 тысячи мирных жителей, почти 10 тысяч были ранены. [http://news.
rambler.ru/28480867/].

112 Нем. „Russland stoppt Finanzhilfen für Ukraine“.
113 Нем. „Russland akzeptiert neue ukrainische Führung nicht“.
114 Нем. „Die russische Führung lehnt die Übergangsregierung in Kiew mit harschen Worten 
ab: Das Außenministerium spricht von “diktatorischen, teils terroristischen Methoden”“.
115 Нем. „“Falls sich die Leute, die in schwarzen Masken und mit Kalaschnikow-Sturmgewehren 
durch Kiew schlendern, als Regierung bezeichnen, so wird die Arbeit mit einem solchen Ka-
binett sehr schwierig sein”, sagte Ministerpräsident Dmitri Medwedew der Agentur Interfax. 
“Es gibt niemanden, mit dem wir dort sprechen könnten”“.
116 Нем. „Das russische Außenministerium teilte mit, unter Berufung auf “revolutionäre Inter-
essen” würden in der Ukraine Gesetze beschlossen, die die “Menschenrechte der Russen” ver-
letzten. “Man orientiert sich hin zu einer Repression derer, die in verschiedenen Regionen der 
Ukraine nicht mit den diktatorischen und teils terroristischen Methoden einverstanden sind.”“.
   По подобен начин е отразена руската реакция в българските медии: „[М]инистър-
председател Дмитрий Медведев в понеделник се изказа злъчно за новите украински 
власти […] и оспори тяхната легитимност. […] “Ако приемем, че хора с черни маски, 
размахващи калашници и бродещи из Киев, са правителството, то за нас ще бъде трудно 
да работим с това правителство”, каза Медведев. Руското външно министерство 
разкритикува Запада, че си затваря очите пред факта, че опозицията […] поема курс към 
“потушаване с диктаторски, а понякога дори с терористични методи, на недоволството 
в различни райони на Украйна”“ [http://www.dnes.bg].

Антоанета Димитрова - Отражение на конфликта...



64

Тази информация, позоваваща се на авторитетен източник (ООН), сякаш 
потвърждава правилността на „ледената“ руска позиция спрямо украинското 
ръководство от края на февруари – или може би това е един от примерите за 
„руската пропаганда“ (вж. по-нататък)?

Във връзка с негодуванието на Русия срещу „постановяваните закони“ 
в Украйна, от немската статия от 24.02. разбираме също, че „упрекът се отнася 
между другото до решението на украинския парламент да премахне руския като 
втори официален език“ 117.

Фразата „между другото“ (unter anderem) служи за неглижиране на 
немаловажен проблем, който е отразен в „zeit.de“ близо 5 месеца по-късно в 
интервю под заглавие „Опитът да се премахне руският език беше глупост“ 118  
(15.07.). От лийда119 разбираме, че тази констатация принадлежи на авторитетен 
източник: „В Украйна на изток говорят руски, на запад – украински, на много 
места – някакъв смесен език: Нима конфликтът там е и борба между езиците? Герд 
Хенчел120, изследовател на Източна Европа, казва: не“.

Посланията на последните две статии за февруари по тази тема в „zeit.
de“ под заглавия „Русия няма да се откаже от Украйна просто така“ (25.02.) и 
„Наранеността на Русия“ (27.02.) кореспондират с други теми с продължение за 
руската политика и Путин. Тези статии съдържат обезпокоителни предположения 
за бъдеща руска агресия спрямо Украйна („Русия още може да подложи Украйна 
на натиск“); за нови прояви на диктатура в Русия и прогнози за мегаломанските 
амбиции на Путин121.

(2) „Диктатура в Русия“
Тази тема се съдържа в три статии в „zeit.de“, които датират от периода след 

Майданската революция (21.02.–24.02.) и са озаглавени: „Съдът обявява за виновни 
осем души, критикуващи Путин“, „Лишаване от свобода за демонстранти срещу 
Путин и „Който пречи на Путин, усеща твърдостта на правосъдието“ 122.

117 Нем. „Der Vorwurf bezieht sich unter anderem auf den Beschluss des ukrainischen Parla-
ments, Russisch als zweite Amtssprache abzuschaffen“.
118 Нем. „Der Versuch, das Russische abzuschaffen, war eine Dummheit“.
119 Нем. „Im Osten der Ukraine spricht man Russisch, im Westen Ukrainisch, vielerorts eine 
Mischform: Ist der Konflikt dort auch ein Kampf der Sprachen? Der Osteuropa-Forscher Gerd 
Hentschel sagt: nein“.
120 Посочено е, че Герд Хенчел е професор по славянско езикознание в Олденбургския 
университет.  
121 Нем. „Russland wird die Ukraine nicht einfach aufgeben // Russland kann die Ukraine noch 
immer unter Druck setzen. Auch im eigenen Land dürfte Präsident Putin weiter Härte zeigen: 
Kiew soll kein Beispiel für Moskau sein“ (25.02.); „Russlands Verletzung // Der Verlust der 
Ukraine ist ein Albtraum für den Kreml. Wie weit wird Präsident Putin im großen Spiel um 
Einfluss gehen?“ (27.02.).
122 Нем. „Gericht spricht acht Putin-Kritiker schuldig“ (21.02.); „Haftstrafen für Anti-Putin-Demon-
stranten“ (24.02.); „Wer Putin stört, spürt die Härte der Justiz“ (24.02.). Този съдебен процес намира 
отражение и в българските медии: „Русия: До 4 години затвор за демонстранти срещу 
Путин // Московски съд обяви присъдите срещу седмина демонстранти за размириците на 
Блатния площад в Москва през 2012 г.“ [вж. http://www.vesti.bg 2].
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Всичките три статии се отнасят към едно и също събитие от 2012 г., но 
посланието е „готовност за преследване на инакомислещи в Русия“ в контекста 
на случващото се в Украйна: „Наблюдатели на процеса виждат в делото 
сигнал за противниците на Путин, че той не допуска съпротива срещу своето 
господство“ 123.

(3) Учтиви зелени човечета124: „Агресия на Русия“
Към тази тема могат да се посочат 5 материала от списъка на „zeit.de“ за 

февруари.
В хронологията на съобщенията, в чието заглавие присъства името 

Русия, първите две датират от 09.02. и от 17.02., т.е. от деня непосредствено преди 
кулминацията на сблъсъците на Майдана.

Лийдът след заглавието „Демонстрантите предупреждават за намеса 
на Русия“ 125 от 09.02. информира, че „десетки хиляди критично настроени към 
правителството“, отново призоваващи към нови избори, „се страхуват, че Русия 
може да се намеси в конфликта“ 126.

В същия дух лийдът след второто заглавие „Какво възнамерява да прави 
Путин с Украйна“ 127 от 17.02. съдържа опасения от страна на украинските 
опозиционни лидери за евентуална руска агресия след Олимпийските игри: 
„След Сочи Русия би могла да поеме по-твърд курс“ 128.

Третото заглавие, „Путин привежда войската в бойна готовност“ 129, от 
26.02., т.е. вече в контекста на победилата Майданска „революция на достойнството“, 
засилва впечатлението за нарастваща угроза от Русия. Поясненията в лийда 
затвърждават това впечатление с помощта на оценъчна лексика („демонстративно“, 
нем. demonstrativ), инверсия и метонимия от вида totum pro parte („войските“, нем. 
Truppen, и като синоним на Militär в заглавието): „Правителството в Москва се 
страхува, че рускоезичното малцинство в Украйна в бъдеще ще бъде потискано. 

123 Нем. „Prozessbeobachter sehen in dem Verfahren ein Signal an Putins Gegner, dass er 
keinen Widerstand gegen seine Herrschaft zulasse“ [вж. текста под заглавие „Haftstrafen... ].
124 „[…] “зелените човечета”, както жителите на Крим нарекоха руските военнослужещи, 
изсипали се там на огромни партиди още преди референдума. Те бяха без отличителни 
знаци. Москва дълго време отричаше да е пращала свои войници на полуострова, докато 
самият президент Владимир Путин не го призна официално миналата седмица“ (25.04.) 
[http://clubz.bg].
125 Нем. „Demonstranten warnen vor Einmischung Russlands“.
126 Нем. „Zehntausende Regierungskritiker erneuern ihren Ruf nach Neuwahlen in der Ukraine. 
Sie fürchten, Russland könne sich in den Konflikt einschalten“ (09.02.).
127 Нем. „Was Putin mit der Ukraine vorhat“. Авторът на статията е Александер-Марек 
Садовски, професор по приложно езикознание, изследовател на Източна Европа в 
Институт Цитау/Гьорлиц (справка в „zeit.de“).
128 Пълният текст на лийда в оригинал гласи: „Die Oppositionspolitiker Klitschko und Ja-
zenjuk werben in Berlin um Unterstützung. Sie wissen, die Zeit drängt. Nach Sotschi könnte 
Russland einen härteren Kurs fahren“
129 Нем. „Putin versetzt Militär in Alarmbereitschaft“.
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Демонстративно то проверява бойната готовност на войските“ 130.
В този контекст следва новина от 28.02. под заглавие „Украйна обвинява 

Русия в „милитаристична инвазия“ 131. В лийда е посочена причината за това 
обвинение: „На полуостров Крим са кацнали 2000 руски войници“ 132. От 
текста става ясно, че източник на информацията са „украинските власти“ 133. 
Информацията в текста би могла да се определи като едностранчива, понеже 
липсват данни от руска страна.

Още същия ден обаче „zeit.de“ публикува материал, чиито заглавие и 
лийд създават впечатлението, че Путин се отказва от опитите за засилване на 
напрежението и за инвазия, както и от конфронтация с новото правителство: 
„Путин иска да предотврати по-нататъшна ескалация // Владимир Путин 
опроверга опасенията за военна намеса на Русия в Украйна. Той искал 
деескалация на положението и подкрепял преходното правителство“ 134.

При прочита на самата статия се наблюдава едно несъответствие: става 
дума за липса на информация в текста, която да потвърждава немаловажно 
твърдение, заявено във второто изречение на лийда.

Въпросното изречение в лийда съдържа глаголната форма unterstütze в 
конюнктив презенс с функцията „предаване на непряка реч“, т.е. на изказване 
на Путин:

Er […] unterstütze die Übergangsregierung.
Бълг. „Той […] подкрепял преходното правителство“.
Едно-единствено изречение в текста би могло да се отнесе към това 

изречение в лийда:

130 Нем. „Die Regierung in Moskau fürchtet, dass die russischsprachige Minderheit in der 
Ukraine künftig unterdrückt wird. Demonstrativ prüft sie die Kampfbereitschaft der Truppen“.
   При сравнение със съобщение за това събитие във „vesti.bg“ от 26.02. прави впечатление 
значително по-голямата степен на информативност на заглавието и лийда в българската 
онлайн медия: „Путин разпореди проверка на бойната готовност // Русия взима мерки 
за гарантиране на сигурността на съоръженията и арсеналите на Черноморския й флот 
в Украйна, заяви министърът на отбраната Сергей Шойгу“ [вж. http://www.vesti.bg 3].
131 Нем. „Ukraine bezichtigt Russland “militärischer Invasion”“.
132 Пълният текст на лийда в оригинал гласи: „Auf der Halbinsel Krim sollen 2.000 russis-
che Soldaten gelandet sein. Der ukrainische Präsident warnt Russland vor einer Annexion. Die 
Ukraine beschwert sich bei der UN“.
133 Нем. „Zuvor hatten ukrainische Behörden berichtet, auf dem Autonomen Gebiet seien 13 
russische Militärmaschinen vom Typ Iljuschin Il-76 mit insgesamt rund 2.000 Soldaten gelan-
det“.
   Българската информация по случая гласи: „Високопоставен представител на новите 
украински власти заяви, че Крим е подложен на въоръжена инвазия от страна на Русия. 
По думите му, близо 2000 руски войници са били транспортирани по въздуха в столицата 
на украинската автономна република Симферопол“ [вж. http://btvnovinite.bg].
134 Нем. „Putin will weitere Eskalation verhindern // Wladimir Putin ist Befürchtungen eines 
Eingreifens Russlands in der Ukraine entgegengetreten. Er wolle eine Deeskalation der Lage 
und unterstütze die Übergangsregierung“ (28.02.).
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Der britische Premier teilte mit […]. Es sei auch über Finanzhilfen für die 
Übergangsregierung in Kiew gesprochen worden.

Бълг. „Британският премиер съобщи […] Били говорили също за финансови 
помощи за преходното правителство в Киев“.

Съдържанието на изречението в текста – предвид сходната семантика 
на глагола unterstützen ‘подкрепям, подпомагам’ и производното Hilfe ‘помощ’ 
от глагола helfen ‘помагам’, както с оглед и на пълното повторение Übergang-
sregierung – може да се отнесе към съдържанието на горепосоченото частично 
изречение в лийда (unterstütze die Übergangsregierung), но не се припокрива 
с него. С други думи, в текста липва информация относно заявеното в лийда 
твърдение, че Путин подкрепя преходното правителство.

Това несъответствие е отбелязано в пост след статията, чийто автор 
заявява за „старателния прочит на текста“ и пита: защо? Самият пост е под 
заглавие  „Блага вест или мърлява журналистика?“ 135 А може би – отново опит 
за манипулативно въздействие при невнимателен, респ. „мърляв“ прочит?

Една илюстрация за перманентното присъствие на темата през следващите 
месеци в немските медии е „Агресията на Москва“ (17.07.), едно от заглавията 
във „faz.net“ в контекста на взривяването на малайзийския самолет над Донецка 
област. Поясненията в лийда се отнасят до „натрупващи се индикации за пряко 
военно участие на Русия във войната в Източна Украйна“ 136.

(4) „Пропаганда на Русия – лъжецът Путин“
Темата за пропагандните манипулации на руското правителство е заявена 

в „zeit.de“ за пръв път в края на февруари в заглавието „Проблемът на Путин с 
пропагандата“ 137 в рубриката „Конфликтът в Крим“, в контекста на появата на 
„учтивите зелени човечета“ на полуострова. След информацията за отричане 
от страна на Путин за намерения за военна интервенция на Русия в лийда се 
изказва предположение, че той все пак би могъл да се окаже „под натиска на 
собствената си политика от последните седмици“ 138. Следният цитат от текста 
пояснява естеството на тази политика и причината за такъв евентуален  натиск: 

135 Текстът на поста гласи: „Gute Nachricht oder schlampiger Journalismus? In der Über-
schrift des Artikels heißt es, Putin unterstütze die Übergangsregierung. Das wäre eine gute 
Nachricht, wenn sie stimmt. Aber warum findet sich dann im eigentlichen Artikeltext keine 
derartige Aussage? Ich habe den Text des Artikels sorgfältig gelesen, aber die Behauptung, 
Putin sei bereit die Übergangsregierung zu unterstützen oder auch nur zu akzeptieren findet 
sich ausschliesslich in der Einleitung. Warum?“
136 Нем. „Moskaus Aggression // Die Hinweise mehren sich, dass Russland am Krieg im Osten 
der Ukraine militärisch direkt beteiligt ist“ (17.07.).
   Други такива заглавия са „Polen warnt vor Moskaus “beispielloser Aggression”“ (10.09.) 
[http://www.welt.de 1]; „So wappnet sich die Nato gegen Moskaus Aggression“ (01.12.) [http://
www.welt.de 2].
137 Нем. „Krim-Konflikt Putins Problem mit der Propaganda“ (28.02.).
138 Нем. „Wird Russland zum Schutz der Krim in der Ukraine eingreifen? Präsident Putin 
verneint das. Allerdings könnte ihn seine Politik der letzten Wochen noch unter Druck setzen“.
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„От седмици насам руските телевизионни зрители биват бомбардирани със 
сравнения с нацизма и исторически паралели на сподвижниците на Хитлер в 
Украйна. Привържениците на Путин биха се запитали при ненамеса от руска 
страна, защо Русия не предприема нищо, ако в Киев в момента наистина са на 
власт неонацисти“ 139.

Илюстрация за перманентното присъствие на тази тема в немските медии 
през следващите месеци са няколко заглавия във „faz.net“, вече в контекста след 
взривяването на малайзийския самолет в Източна Украйна:

• 19.07. „Нападението е най-добрата защита“, в рубрика „Руската пропаганда 
след свалянето на самолета“
В лийда става дума за „конспиративни теории, с които хората на Путин 

захранват родната публика чрез държавните медии“ 140.
• 22.06. „Лъжите на Путин“, в рубрика „Кремъл и истината“

Лийдът гласи: „Руският президент лъже, та се къса. И дори го признава. 
Понеже в света на Владимир Путин лъженето е признак на силата“ 141.

• 23.07. „Взривената достоверност на Путин“, в рубрика „Въздушната 
война на Изток“
В лийда се казва: „Сепаратистите в Източна Украйна стрелят по всичко, 

което се движи в небето. Руският президент не ги и спира“ 142. Съответното място 
в текста гласи, че „никой вече не вярва и на приказката, която той разказваше още 
за Крим“, обаче на него „не му пука“ и оставя стрелците „да взривяват всичко, 
което попадне пред ракетите им, също и отломките от неговия международен 
имидж и от неговата достоверност“ 143.

• 27.07. „На Путин краката са къси“
Заглавието е очевидна словесна игра въз основа на популярната 

пословица „на лъжата краката са къси“ (нем. Lügen haben kurze Beine) 144. В лийда 

139 Нем. „Seit Wochen werden russische Fernsehzuschauer mit Nazi-Vergleichen und his-
torischen Verweisen auf die Hitler-Kollaborateure in der Ukraine bombardiert. Putins An-
hänger dürften sich bei ausbleibendem Eingreifen fragen, warum Russland nichts unternimmt, 
wenn in Kiew doch tatsächlich nun Neonazis regierten“.
140 Нем. „Russische Propaganda nach Flugzeugabschuss Angriff ist die beste Verteidigung 
// Nach dem Flugzeugabschuss im Osten der Ukraine setzt der Kreml in seiner Propaganda 
auf Attacke. Putins Leute füttern das heimische Publikum über die Staatsmedien mit Ver-
schwörungstheorien“ (19.07.).
141 Нем. „Der Kreml und die Wahrheit Putins Lügen // Der russische Präsident lügt, dass sich 
die Balken biegen. Und er gibt es sogar zu. Denn in Wladimir Putins Welt ist Lügen ein Zeichen 
der Stärke“ (22.06.).
142 Нем. „Luftkrieg im Osten Putins pulverisierte Glaubwürdigkeit // Die Separatisten in der 
Ostukraine schießen auf alles, was sich am Himmel bewegt. Der russische Präsident hindert 
sie auch daran nicht“ (23.07.).
143 Нем. „Auch dieses Märchen, das er schon über die Krim erzählte, nimmt ihm keiner mehr 
ab. Dem Kremlchef ist das egal. Die Schützen dürfen alles pulverisieren, was ihnen vor die 
Rakete kommt, auch die Reste seines internationalen Ansehens und seiner Glaubwürdigkeit“.
144 „Putins kurze Beine“
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отново става дума за подкрепата за сепаратистите от страна на Путин „с всички 
средства“ – това са „бойци, танкове, пари... и лъжи“ 145.

• 17.11. „По всички канали“, в рубрика „Лъжите на Кремъл“
Елиптичното заглавие загатва темата за медийната манипулация на 

руското правителство чрез руските телевизионни предаватели.
В лийда възобновявания за Kanäle са хиперонимът Medien-, първата 

съставна част на сложната дума Medienmacht („мощ на медиите“, респ. „медийна 
мощ“) и синонимът Fernsehsender („телевизионни предаватели“).

В първото изречение на лийда пропагандата на руското правителство 
е представена чрез оценъчна лексика („изключителна“), а широкият размах на 
неговите лъжи, внушаващи чувство на страх и дори параноя – чрез лексика с 
отрицателна конотация („паралелен свят, в който Русия е изложена на нападение 
от Запада“).

Във второто изречение на лийда чувството на страх е експлицирано 
с фразата „първични страхове“, а посланието в заглавието за повсеместна 
манипулация, на което служи неопределителното местоимение „всички“ 
(alle), все пак е релативирано, като е избягната логично очакваната употреба на 
определителен член: „Телевизионни предаватели подклаждат първични страхове 
и се превръщат в част от оръжейния арсенал в украинския конфликт“ 146.

(5) „Мегаломанът Путин“
Темата обхваща две статии от „zeit.de“ в навечерието на Зимните 

олимпийски игри в Сочи (07.02.–23.02.).
Заглавието от 05.02. гласи „Царят играе на Олимпия“ 147; лийдът информира 

за „великолепни сгради, стъклени дворци, разкошни улици“, отговарящи на 
„представата на Путин за всемогъща държава“, а в подтекста се съдържа внушение 
за облагодетелстване на олигарси, близки до Путин, от тази „мега-инсценировка“ 148.

Един форумен пост след статията изразява мнение за едностранчивостта 
на тази информация: „Критиката относно този мега-проект е справедлива. Но 
трябва да кажем и това, че руснаците подкрепиха тази олимпиада в тази форма“ 149.

Второто заглавие, „Предупреждения за тероризъм засенчват игрите на 
Путин“ (06.02.) 150, свидетелства за това, че „[п]реди началото на олимпийските 

145 Нем. „Der russische Präsident hilft den Separatisten in der Ukraine mit all seinen Mitteln. 
Dazu gehören Kämpfer, Panzer, Geld – und Lügen […]“.
146 Нем. „Die Lügen des Kreml Auf allen Kanälen // Der Kreml nutzt seine enorme Medi-
enmacht, um eine Parallelwelt aufzubauen, in der Russland einem Angriff aus dem Westen 
ausgesetzt ist. Fernsehsender schüren Urängste und werden zum Teil des Waffenarsenals im 
Ukraine-Konflikt“ (17.11.).
147 Нем. „Der Zar spielt Olympia“.
148  Нем. „Prunkbauten, Glaspaläste, Prachtstraßen – das passt zu Wladimir Putins Vorstellung 
vom omnipotenten Staat. Die Mega-Inszenierung nützt aber auch Freunden des Präsidenten“.
149 Нем. „Die Kritik an diesem Megaprojekt und seinen Kosten ist berechtigt. Allerdings muss 
man auch dazu sagen, dass die Russen diese Olympiade in dieser Form unterstützten“.
150 Нем. „Terrorwarnungen überschatten Putins Spiele“.
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игри основната тема на коментарите не са спортистите и спортните събития, 
а сигурността по време на игрите“ [http://bg.wikipedia.org]. В заглавието 
изразът „игрите на Путин“ (Putins Spiele) отново имплицира внушението за 
мегаломанията на Путин.

Това не остава незабелязано от немските читатели, както е видно от 
следния коментар: „Фразата игрите на Путин изказва повече, отколкото е 
необходимо [т.е. е прекалена]. Та чии игри бяха тези в Лондон или в Мюнхен 
например“ 151.

3. САЩ
Предвид общо седемте заглавия в списъка на „zeit.de“ за февруари, 

съдържащи САЩ и Обама, се налага изводът, че информациите там за 
американската политика са твърде оскъдни (за разлика от тези за руската 
политика и Путин). Материалите под тези седем заглавия се отнасят към четири 
теми: 1. Предвиждане на финансова помощ за Украйна; 2. Обвинение към 
Янукович за насилие; 3. Предупреждение към Русия относно вмешателство в 
Крим; 4. „Скандалът около “Fuck the EU”“.

(1) „Предвиждане на финансова помощ за Украйна“
Статията „ЕС и САЩ планират помощ за Украйна“ 152 (03.04.) е хро-

нологично първата – и единствената в списъка на „zeit.de“ от февруари – статия 
на тази тема. Лийдът след заглавието пояснява, че помощният пакет е предвиден 
„за едно преходно правителство“ 153.

(2) „Обвинения към Янукович за насилие“
Единствената статия по тази тема под заглавие „Парламентаристи 

от САЩ държат Янукович отговорен за насилието“ датира от 11.02. Лийдът 
информира за реакцията на Белия дом към двете страни на украинския конфликт: 
„окуражаване на украинците в борбата за демокрация и „заплаха със санкции 
към правителството в Киев“ 154.

(3) „Предупреждение към Русия относно вмешателство в Крим“
Тази тема също се съдържа в една-единствена февруарска статия в 

„zeit.de“ и се появява в контекста на съобщенията за „зелените човечета“: 
„Обама предупреждава Русия относно интервенция в Крим“. Потвърждение 
за „предупреждението“ на президента на САЩ в лийда е цитатът на неговите 
думи „висока цена“, която би платила Русия за накърняване на границите, т.е. на 

151 Нем. „[...] Die Bezeichnung - Putiǹ s Spiele - sagt ein übriges aus. Wessen Spiele waren es 
denn in London oder München zum Beispiel [...]“.
152 Нем. „EU und USA planen Hilfe für die Ukraine“.
153 Нем. „Die EU und die USA stellen der Ukraine ein Hilfspaket in Aussicht. Es soll eine 
Übergangsregierung unterstützen [...]“ (03.02.).
154 Нем. „US-Parlamentarier machen Janukowitsch für Gewalt verantwortlich“ // Das US-
Repräsentantenhaus hat die Ukrainer im Kampf für mehr Demokratie bestärkt. In einer Reso-
lution drohen die Parlamentarier der Regierung in Kiew mit Sanktionen“ (11.02.).
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суверенитета на Украйна.155 
Показателно за настроенията във форумните постове след тази статия е 

следното изказване: „Едно нещо ми изглежда очевидно: нито Путин, нито Обама 
искат война. Поне на сегашния етап. […] Може би ще дойде денят, когато ще 
се покаже, че Обама все пак не съвсем неправилно е получил своята Нобелова 
награда за мир“ 156.

(4) „Скандалът около “Fuck the EU”“
Единствената тема с продължение е „скандалът около “Fuck the EU”“ 157 

от 06.02.-07.02., към която се отнасят 4 заглавия.
Прави впечатление, че в самото първо поред заглавие, „Дипломатка 

от САЩ се изказва отрицателно за ЕС“ (06.02.), съобщаващо за „фала“ на 
държавната секретарка на САЩ Виктория Нюланд, липсва цитатът на нейната 
фраза Fuck the EU от подслушан и разпространен в Youtube личен телефонен 
разговор с Джефри Пайет, посланика на САЩ в Киев.

Изразът се появява едва в лийда като пояснение относно „отрицателното 
изказване“, а веднага след това следва неговото омаловажаване чрез информации 
за извинението на Нюланд към ЕС и за обвинението от страна на САЩ към 
Русия заради огласяването на въпросната фраза 158.

Обвинението на САЩ към Русия във връзка със скандала около 
фразата Fuck the EU, споменато в лийда след първото заглавие, е възобновено и 
експлицирано във второто заглавие, датиращо от следващия ден (07.02.) 159, когато 
са публикувани още две статии по темата: „Проблемът не е “Fuck the EU“ 160 и 
„Нюланд е обидила ЕС по телефон, който няма система за кодиране на речта“ 161. 
От тези заглавия се създава впечатление за изместване на темата.

155 Нем. „Obama warnt Russland vor Krim-Intervention // US-Präsident Barack Obama hat 
Russland gemahnt, die Souveränität der Ukraine zu achten. Eine Grenzverletzung hätte einen 
“hohen Preis”“ (28.08.).
156 Нем. „Eines scheint mir offensichtlich: Weder Putin noch Obama wollen Krieg. Zumind-
est im jetzigen Stadium. [...] Vielleicht kommt noch der Tag, wo sich zeigt, daß Obama seinen 
Friedens-Nobel-Preis doch nicht ganz zu Unrecht erhalten hat“.
157 Вж. “Майната му на ЕС” в http://www.mediapool.bg/podslushani-diplomaticheski-razgo-
vori-pokazaha-borbata-za-vliyanie-v-ukraina-news216540.html.
158 Нем. „US-Diplomatin äußert sich abfällig über EU // “Fuck the EU”: Staatssekretärin Nu-
land hat sich für ihre Aussage zum europäischen Ukraine-Kurs entschuldigt. Die USA werfen 
Russland die Veröffentlichung des Zitats vor“ (06.07.).
159 Нем. „USA geben Russland Schuld an “Fuck the EU”-Eklat“ (07.02.).
160 Нем. „“Fuck the EU” ist nicht das Problem“ (07.02.).
161 Нем. „Nuland beleidigte EU über unverschlüsseltes Handy“ (07.02.).
   Подобно съобщение под заглавие „Дипломатите в САЩ разговарят с телефони, уязвими 
за подслушване“ (08.02.) се среща и в българските медии: „По време на служебните 
разговори служителите на Държавния департамент на САЩ ползват телефони, които 
нямат система за кодиране на речта, призна говорителката на ведомството Джен Псаки 
пред журналисти“ [http://bg.bukvar.mk].

Антоанета Димитрова - Отражение на конфликта...



72

„Скандалната фраза“ на Нюланд в разговора ѝ с Пайет е определена в 
статиите в „zeit.de“ „политически коректно“ с неутрална лексика – „изказването“ 
(die Aussage162; die Äußerung), с метафората „вербален провал/фал“ (verbale[r] Aus-
rutscher163) и с евфемистичните парафрази „вербален изблик“ (verbale[r] Ausfall), 
„вербално излизане извън релсите“ (verbale Entgleisung)164. Всъщност явно се 
касае за псевдоругатня, респ. псевдопсувня165, изказана в състояние на афект, а не 
за същинска ругатня/псувня, с която се цели обида, унижаване, накърняване на 
достойнството и пр. на обекта, към който е насочена. Поради честото формално 
съвпадение на тези два различни по характер речеви акта решаващ фактор за 
определяне на дадено изказване като същинска ругатня или като псевдоругатня 
е ситуативният контекст. В случая става дума за „Западната политика спрямо 
Украйна“ 166, предизвикала гнева на държавната секретарка на САЩ, т.е. налице 
е псевдоругатня в афектирано състояние. Именно формалното съвпадение на 
тази псевдоругатня със същинската ругатня fuck the..., за съжаление, твърде 
оскърбителна, прави възможно такова преиначено тълкуване.

От немските форумни публикации проличават разнопосочни настроения 
– недоволство, гняв, обида, дори злорадство поради паралела със скандала около 
подслушването на канцлера Ангела Меркел от американските тайни служби и 
пр., много често обаче е проявено разбиране за една чисто човешка емоционална 
реакция.

Близо осем месеца по-късно, на 23.10., във „faz.net“ се появява статията 
„Събуди се, Европа!“ от Джордж Сорос, който – очевидно също като Нюланд 
в началото на февруари – изпитва недоволство от „мудните и нерешителните 
действия на ЕС в украинската криза“: този път става дума за „отстъплението 
пред агресията на Путин“, за която „държавите членки на ЕС и техните граждани 
биха могли да се разкайват горчиво в бъдеще“ 167.

162 Вж. http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/ukraine-nuland-eu.
163 Вж. http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/ukraine-nuland-eu.
    Справка: „Ausrutscher – спорт. неочакван провал, лошо представяне на елитен, 
любим спортист“ [Arnaudov et al. 1984 I, 174].
164 Вж. http://www.zeit.de/politik/2014-02/merkel-kritik-nuland-fuck-the-eu-aussage.
165 Мацией Гроховски определя този речев акт като „семантично празно проклятие“ 
[Grochowski 2002: 17, цит. по Методиева 2014].
166 „Doch jenseits von derben Sprüchen zeigt sie Probleme der westlichen Ukraine-Politik 
auf.“
167 „Aufgewacht, Europa! // Europa agiert in der Krise um die Ukraine zögerlich und un-
entschlossen. Doch das Zurückweichen vor Putins Aggression könnten die Staaten der EU 
und ihre Bürger noch bitter bereuen“ (23.10.).
   Статията е поместена със съкращения и в българското интернет пространство [вж. 
http://www.voice-bg.com].
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4. ЕС
„Следователно страховете на Запада от възраждане на една руска империя 

приличат на страховете на Русия от разширяване на НАТО. Страховете на двете страни 
проецират миналото в бъдещето.“ [Дмитрий Тренин, руски политолог] 168

Извън реакциите на ЕС, споменати при разглеждането на темите за 
Украйна, Русия и САЩ, позицията на ЕС към двете страни в руско-украинския 
конфликт може да се представи по-изчерпателно с оглед на още шест материала 
в „zeit.de“ от февруари и две статии във „faz.net“ от май по следните две теми: 1. 
Позиция на ЕС спрямо Украйна; 2. Позиция на ЕС спрямо Русия.

(1) „Позиция на ЕС спрямо Украйна“
Темата за позицията на ЕС спрямо Украйна обхваща следните подтеми: ЕС 

и правителството на Янукович; дипломатически действия на ЕС за разрешаване 
на украинския конфликт; ЕС и преходното украинско правителство;

ЕС и правителството на Янукович
Показателно за „нерешителната“ позиция на ЕС спрямо правителството 

на Янукович е удължаването на срока за налагане на санкции срещу него, за 
което информира статия от 10.02. – за разлика от по-остро изразената позиция 
на Белия дом от следващия ден (вж. по-горе). Лийдът информира за „заплахи 
със санкции, но не и ултиматум“ от страна на външните министри на страните 
членки на ЕС 169.

В контекста на кървавата баня на Майдана в „zeit.de“ се появява интервю 
от Тереза Дап с Евалд Бьолке, специалист по въпросите на Източна Европа, 
под заглавие „Санкциите ще засилят ескалацията“ (20.02.). В лийда е загатната 
причината за тази „нерешителна“ позиция: заплахите със санкции от страна 
на ЕС към правителството на Янукович, в случай, че не престанат насилията, 
според Бьолке, ще засегнат най-вече населението на Украйна170.

По думите на Бьолке в интервюто става дума за олигархична структура 
в Украйна, където „са смесени политика и икономика“, и затова персонални 
санкции срещу олигарси от обкръжението на Янукович биха се отразили зле 
на много отрасли на икономиката. Специалистът смята, че Янукович не може 
да „омекне“, защото: „Ако сега си подвие опашката, ще загуби лицето си на 
политическа фигура. В Украйна имат такъв израз: би станал поп – за човек, 
който много говори, но нищо не върши.“ Друга причина за удължения срок 

168 Нем. „Die Angst des Westens vor dem Wiederaufbau eines russischen Reiches ähnelt also 
der russischen Angst vor der Nato-Erweiterung: Beide Ängste projizieren die Vergangenheit in 
die Zukunft“ [в текста на статията в „zeit.de“ „Mit Putin weiß man, was man hat“ от 06.02.].
169 Нем. „EU gibt Janukowitsch eine Schonfrist // Die EU-Außenminister drohen der ukrai-
nischen Regierung mit Sanktionen, verzichten aber auf ein Ultimatum. Die Außenbeauftragte 
Ashton soll wieder vermitteln“ (10.02.).
170 „Sanktionen treiben die Eskalation voran // Die EU hat mit Sanktionen gegen die Ukraine 
gedroht, sollte die Gewalt nicht enden. Doch leiden würde die Bevölkerung, sagt Osteuropa-
Experte Ewald Böhlke“ (20.02.).
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за налагане на санкции, посочена от Бьолке, е, че те „още повече ще засилят 
недоверието между правителство и опозиция и ще доведат и двете страни до 
още по-голямо втвърдяване на линията“, т.е. до „още по-голяма ескалация“ 171.

Дипломатически действия на ЕС за разрешаване на украинския конфликт
По тази тема беше открит единствено коментарът на Щефен Доберт 

„Късната сила на ЕС“ (21.02.) от „мястото на събитието“ – Киев, относно „твърде 
късните действия“ на външните министри от ЕС, благодарение на които все 
пак е постигнат „истински компромис“ и са предотвратени нови актове на 
насилие“ 172. Всъщност става дума за Франк-Валтер Щайнмайер, Лоран Фабиус 
и Радослав Шикорски, външните министри на Германия, Франция и Полша, т.е. 
на три от държавите членки на ЕС, което се разбира вече от самия текст, но в 
лийда отново чрез манипулативната употреба на метонимия от вида totum pro 
parte се внушава, че компромисът се дължи на дейността на всичките външни 
министри на страните членки на ЕС.

ЕС и преходното украинско правителство
Тази тема с продължение се съдържа в две статии в „zeit.de“ от 25.02.: 

„ЕС сега носи отговорност за Украйна“ и „Западът поставя условия на Украйна 
за отпускане на финансови помощи“. От лийдовете след заглавията се разбира, 
че тази отговорност се състои в „посочване на път към Европа“ за Украйна, а 
условието за финансовото подпомагане е провеждането на реформи173. Още в текста 
на първата статия става дума за „дълбоки/радикални реформи в икономиката“ 
(tiefgreifende Wirtschaftsreformen), а във втората статия е цитиран Михаел Рот, 
държавният министър за Европа във ФМВнР на Германия: „Предпоставка за 
помощите са политическа стабилност и преходно правителство, с което да се 
разработи план за подпомагане и развитие“ 174.

171 Нем. „ZEIT ONLINE: Wird Janukowitsch denn überhaupt einlenken?
   Böhlke: Das kann er gar nicht. Wenn er jetzt klein beigibt, verliert er sein Gesicht als 
politischer Macher. In der Ukraine gibt es dafür einen Ausdruck: Er würde zum Pfarrer. Zu 
einem, der viel redet, aber nichts macht. Sanktionen verstärken das Misstrauen zwischen Re-
gierung und Opposition noch. Sie bringen beide Seiten dazu, ihre Linie noch härter zu fahren.
    ZEIT ONLINE: Also würde der Druck von außen nicht zur Entspannung führen?
    Böhlke: Im Gegenteil – Sanktionen treiben die Eskalation voran“.
172 Нем. „Die späte Stärke der EU // In Kiew gibt es einen echten Kompromiss, dank der EU-
Außenminister. Ihr Handeln kam viel zu spät, aber vielleicht noch rechtzeitig, um weitere 
Gewalttaten zu verhindern“ (21.02.).
173 Нем. „Die EU trägt nun Verantwortung für die Ukraine // Das Engagement in der Ukraine 
könnte einen Neustart in der europäischen Außenpolitik markieren. Vor allem aber muss die 
EU dem Land jetzt einen Weg nach Europa aufzeigen“ (25.02);
   „Westen stellt Bedingungen für Finanzhilfe an die Ukraine // Geld aus der EU und den 
USA für die Ukraine soll es nur gegen Reformen geben. Das Parlament zeigt sich handlung-
swillig, bald soll ein Ministerpräsident gewählt werden“ (25.02).
174 Нем. „“Voraussetzung für Hilfen ist politische Stabilität und eine Übergangsregierung, 
mit der man verbindlich einen Hilfs- und Stabilisierungsplan entwickeln kann”, sagte der für 
Europaangelegenheiten zuständige Staatsminister Michael Roth (SPD)“.
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(2) „Позиция на ЕС спрямо Русия“
Позицията на ЕС спрямо руската политика не е експлицирана в заглавията 

от февруарския списък в „zeit.de“, но във „faz.net“, в контекста на майските 
преговори за мирно уреждане на източноукраинския конфликт, се срещат две 
статии, които оставят впечатление за известно „смекчаване“ на черните краски в 
черно-белия рисунък на руско-украинския конфликт:

• 14.05. „Не само Русия носи вина за кризата“
В лийда са предадени думите на германския вицеканцлер Зигмар Габриел: 

„ЕС също направи грешки в Украйна“ 175. Статията е публикувана в контекста на 
състоялата се в Киев Първа кръгла маса за национално единство в Украйна176.

• 21.05. „ван Ромпой: ЕС не храни геополитически амбиции“
От лийда разбираме, че с изказването си Херман  ван Ромпой, президентът 

на Съвета на Европейския съюз, „иска да успокои Русия“ 177. Статията е 
публикувана в контекста на състоялата се в Донецк Трета кръгла маса за 
национално единство в Украйна.

5. Германия
„Във взривоопасната криза около бъдещето на Украйна са видни две неща: какво 

може да направи Европа в беда и какво всъщност означават речите за нарасналата 
отговорност на Германия.“ 178

Заглавието на коментара от Кристоф фон Маршал „Германия трябва 
да поеме инициативата“ 179 от 03.02.2014 г., както и фразата „нарасналата 
отговорност“ в горния цитат от статията за посещението на германския външен 
министър Франк-Валтер Щайнмайер в САЩ от 27.02.2014 г. ясно сигнализират 
активната и отговорна позиция, която заема Германия в разрешаването на 
украинския конфликт през февруари 2014 г.

Информациите в „zeit.de“ от февруари относно действията на Германия 
по време на украинската криза се свеждат до следните две теми: 1. Действия на 
германския канцлер; 2. Действия на германския външен министър.

(1) „Действия на германския канцлер“
Тук се отнасят две заглавия:

175 „Nicht nur Russland trägt Schuld an der Krise // Auch die EU habe in der Ukraine Fehler 
begangen, sagt Vizekanzler Gabriel. [...]“ (14.05.).
176 Интервюто на вицеканцлера на Германия пред „Rheinische Post“ е отразено и в 
българските онлайн медии [вж. http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4081742].
177 Нем. „Van Rompuy: EU hegt keinerlei geopolitische Ambitionen // EU-Ratspräsident Van 
Rompuy will Russland beruhigen. [...]“ (21.05.).
178 „In der hochexplosiven Krise um die Zukunft der Ukraine zeigt sich zweierlei: was Europa 
in der Not vermag und was die Reden über Deutschlands gewachsene Verantwortung eigen-
tlich bedeuten“ [в текста на „Verantwortung bemisst sich nicht in Truppenstärke“ (27.02.), 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/steinmeier-ukraine-aussenpolitik].
179 „Deutschland muss die Initiative ergreifen“ (03.02.) [вж. http://www.zeit.de/politik/2014-02/
ukraine-deutschland-eu-hilfe].
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• 07.02. „Канцлерката нарича думите на Нюланд “абсолютно неприемливи“ 180 
Новината е в контекста на скандала около подслушаната псевдоругатня 

на държавната секретарка на САЩ [вж. по-горе]. Тази реакция обаче би могла да 
се изтълкува също така като следствие на въображаем катарзис – ако си спомним 
за скандала около подслушването на телефона на самата Меркел.

• 19.02. „Меркел и Оланд оповестяват санкции срещу Украйна“ 181

Статията е в контекста на Майданската касапница.
И в двата случая лийдовете информират за заявена нулева толерантност: 

„няма да търпи“ (will [...] nicht dulden182); „няма да търпят повече“ (wollen [...] nicht 
länger dulden183).

(2) Чудото Щайнмайер : „Действия на германския външен министър“
„Парадоксално! Новият външен министър се ползва с по-голяма популярност от 

канцлерката, при това той предявява непопулярни претенции. Предшественикът му 
Вестервеле правеше обратното и претърпя грандиозен провал.“ 185

„Непопулярните претенции“ в горецитирания лийд след заглавието 
„Чудото Щайнмайер“ са пояснени в самия текст на коментара. Става дума за 
едно от първите изказвания на външния министър след заемането на този пост, 
а именно: „за по-силно ангажиране на Германия в международни конфликти“. 
Причината за тази „засилена ангажираност“ се съдържа в думите на Щайнмайер: 
„С право от нас се очаква да се намесим“ 186.

Потвърждение на твърдението за високия рейтинг на Щайнмайер е 
следното изказване във форумен пост в „zeit.de“, в контекста на визитата в САЩ 
от 27.02.2014 г. В поста се казва, че германският външен министър е „явно най-
опитният и най-недогматичният дипломат, който имаме в момента. Добре е, че 
се ангажира. Сега би трябвало да отиде в най-скоро време в Москва, най-добре 
с госпожа Меркел, и с господин Путин да се опита да инициира мирно решение 
за Украйна“ 187.

180 Нем. „Die Kanzlerin nennt Nulands Worte “absolut inakzeptabel”“.
181 Нем. „Merkel und Hollande kündigen Sanktionen gegen Ukraine an“.
182 Нем. „Die Kanzlerin will den verbalen Ausfall der US-Diplomatin Nuland nicht dulden. [...]“
183 Нем. „Deutschland und Frankreich wollen die Gewalt in der Ukraine nicht länger dulden. [...]“.
184 Нем. „Das Steinmeier-Miraculum“, заглавие в „zeit.de“ от 07.02.2014 г. 
185 Нем. „Paradox! Der neue Außenminister ist beliebter als die Kanzlerin, dabei stellt er 
unpopuläre Forderungen. Vorgänger Westerwelle tat das Gegenteil und scheiterte grandios“ 
[лийд след заглавието „Das Steinmeier-Miraculum“ в „zeit.de“ от 07.02.2014 г.].
186 Нем. „Dabei war eine seiner ersten Amtshandlungen, sich für ein stärkeres Engagement 
Deutschlands in internationalen Konflikten auszusprechen: “Es wird zu Recht von uns er-
wartet, dass wir uns einmischen”, sagte Steinmeier“ [в текста под заглавие „Das Steinmeier-
Miraculum“ в „zeit.de“ от 07.02.2014 г.].
187 Нем. „Außenminister Steinmeier ist der mit Abstand erfahrenste und undogmatischtes Diplomat 
den wir z. Zt. haben. Gut das er sich kümmert. Er sollte vor allem bald nach Moskau reisen, am 
besten zusammen mit Frau Merkel, und versuchen mit Herrn Putin eine friedliche Lösung für die 
Ukraine auf den Weg zu bringen“ [в пост след статията „Verantwortung bemisst sich nicht...].
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Действията на Щайнмайер, за които съобщават февруарските 
информационни бюлетини в „zeit.de“, са следните: заплахи със санкции към 
правителството на Янукович; посредничество между Янукович и опозиционния 
лидер Кличко, в контекста на Майданските кръвопролития, с цел среща за мирно 
разрешаване на конфликта; посещения в Русия и САЩ.

Заплахи със санкции към правителството на Янукович
Тази тема е с продължение и обхваща три материала за периода 03.02.– 

05.02., които създават впечатление за известна непоследователност в позицията 
на външния министър:

• 03.02. „Щайнмайер заплашва Украйна със санкции“
Лийдът информира за „намерението за решителни действия“ на 

германския външен министър. С оглед на ситуацията, която по думите му е “много 
експлозивна” (“hoch brisant”), той „вече не изключва“ и прилагане на санкции.188 

• 04.02. „Украйна предупреждава Шайнмайер да се въздържа“ 189

• 05.02. „Щайнмайер не иска в момента да налага санкции срещу Украйна“
Лийдът информира за „релативиране“ на заявлението на външния 

министър за санкции срещу Украйна 190.
Посредничество за среща между Янукович и опозиционния лидер Кличко 
Тази тема се съдържа в новина под заглавие „Щайнмайер среща Янукович 

и Кличко“ (20.02.). От лийда разбираме за намерението на външния министър 
да инициира в Киев „политическо разрешаване на конфликта“, както и за 
обсъждане на санкции от страна на ЕС спрямо правителството на Янукович на 
един по-следващ етап 191.

Посещения
В Русия

За посещението на Щайнмайер в Москва от 13.02., т.е. непосредствено 
преди кулминацията на Майданската революция, информира заглавие от 
две елиптични въпросителни изречения в синтактичен паралелизъм. Поради 
липсата на инфинитив на пълнозначен глагол след модалния глагол „иска“ (will), 
употребен явно в смисъл на възнамерява, конструкцията би могла да се допълни 
с неутрална лексика с по-общо значение: „Какво възнамерява [да прави] Москва 
с Украйна? Какво възнамерява [да прави] Щайнмайер в Москва?“ 192

188 Нем. „Steinmeier droht Ukraine mit Sanktionen // Bundesaußenminister Steinmeier will 
entschieden gegenüber der ukrainischen Führung auftreten. Auch Sanktionen schließt er nicht 
mehr aus. Die Lage sei “hoch brisant”“ (03.02.).
189 Нем. „Ukraine mahnt Steinmeier zur Zurückhaltung“.
190 Нем. „Steinmeier will derzeit doch keine Sanktionen gegen die Ukraine // Außenminister 
Steinmeier hatte Kiew mit Sanktionen gedroht, nun lässt er relativieren: Von deutscher Seite 
wird es zunächst keine Strafmaßnahmen gegen Janukowitsch geben“ (05.02.).
191 Нем. „Steinmeier trifft Janukowitsch und Klitschko // Der Außenminister will in Kiew eine 
politische Lösung des Konflikts ausloten. Anschließend berät die EU über Sanktionen gegen 
die ukrainische Regierung. Mehr im Liveblog“ (20.02.).
192 Нем. „Was will Moskau mit der Ukraine? Was will Steinmeier in Moskau?“
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Лийдът „подсказва“ за дипломатическа мисия с цел изглаждане на 
отношенията между двете държави, защото „украинската криза направи Русия 
и Германия врагове“ 193.

В САЩ
Посещението на Щайнмайер в САЩ е тема с продължение, съдържаща 

се в две статии от 27.02., т.е. в дните след Майданския прелом: „Щайнмайер на 
“мисия Ново начало”“ 194 и „Отговорността не се измерва в силата на армията“ 195.

Лийдът след първото заглавие информира за похвалата, отправена от 
Кери, външния министър на САЩ, към неговия германски колега „за ролята на 
сътрудник в Украйна“ 196.

В текста на втората статия е обяснен смисълът, вложен в понятието 
отговорност в заглавието: „Отговорност означава непрекъснато да наблюдаваш 
и да си там, където си нужен“ 197.

Заключение
Анализът на ексцерпирания материал от двете немски онлайн медии по 

темата за украинската криза и руско-украинския конфликт води до заключението 
за преобладаване на следните манипулативни похвати и езиково-стилистични 
средства за изразяване на оценъчност:

• внушаване на достоверност – най-вече чрез позоваване на авторитетен 
източник;

• премълчаване, респ. „смитане под килима“, на неудобни факти, 
невербални и/или вербални действия – чрез „нулева лексика“, т.е. 
отсъствие на информация или названия на лица, свързани с такива 
действия;

• омаловажаване/неглижиране на немаловажен проблем или нелицеприятни 
действия  чрез неутрална лексика, словосъчетания с по-общо значение, 
евфемистични парафрази;

• преувеличаване чрез метонимии от вида totum pro parte;
• „етикетиране“/стигматизиране на противника чрез клишета в 

черно-бял рисунък, пейоративна лексика, респ. оценъчна лексика с 
отрицателна конотация, елиптични заглавия, позволяващи нееднозначна 
интерпретация;

• лансиране на обезпокоителни предположения за агресия чрез оценъчна 
лексика с отрицателна конотация, условно наклонение (Konjunktiv);

193 Нем. „Die Krise in der Ukraine hat Russland und Deutschland zu Gegnern gemacht“.
194 Нем. „Steinmeier auf “Mission Neuanfang”“.
195 Нем. „Verantwortung bemisst sich nicht in Truppenstärke“.
196 Нем. „US-Außenminister Kerry lobte seinen deutschen Kollegen für dessen Vermittler-Rolle in 
der Ukraine“.
197 Нем. „Verantwortung bedeutet, unaufhörlich hinzusehen und da zu sein, wenn man gebraucht 
wird“.
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198 Нем. „Das ganze konfrontative Geschwätz EU-Russland muss beendet werden. Wir haben 
nur im miteinander eine gute Zukunft“ [в пост след статията „Verantwortung bemisst sich 
nicht...].
199 В руски форумен пост към видеопредаването на мъжката щафета по биатлон от 
08.01.2015 г. [вж. https://www.youtube.com/watch?v=8HrKf8xiXFU].

• селективно, респ. едностранчиво акцентуване върху определен аспект 
при отразяване на дадено събитие;

• изместване на темата;
• преиначаване чрез превратно представяне на причинно-следствени 

връзки, немаловажни несъответствия между информацията в текста 
и твърденията в заглавието, респ. лийда (макар и рядко), липса на 
информация в текста относно заявено в лийда твърдение (макар и рядко).
Разгледаните езикови свидетелства налагат впечатлението за значително 

припокриване на позициите в двете медии по въпроса за руско-украинския 
конфликт.

От направените справки в българското медийно пространство относно 
събитията, представени в двете немски медии, проличава вариращата на 
моменти степен на информативност спрямо тази на немските текстове: понякога 
се наблюдава по-висока, а понякога – по-ниска степен на информативност. Прави 
впечатление също така по-голямата директност на изказването, често пъти 
чрез по-груба лексика (нещо типично впрочем за похватите на съвременната 
българска журналистика).

От множеството форумни публикации след материалите в двете немски 
онлайн медии – въпреки целия разнобой на изказаните мнения – изкристализира 
общото впечатление за доминиране на посланието за взаимно разбирателство, 
показателно за което е следното изказване:

„На целия този конфронтативен брътвеж на тема ЕС-Русия трябва да се сложи 
край. Единствено съвместно ние имаме добро бъдеще“ 198.

Подобно е посланието в един руски форумен коментар към спортно 
видеопредаване:

„Какая красота – никакой политики, никакой войны, никаких интриг, Яценюков, 
Порошенко и Турчиновых! Все адекватные радостные, сильные и счастливые 
люди! 199 

Би било добре политици и журналисти да надзъртат по-често във 
форумите и да се позамислят над такива послания.
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200 Нем. „Eskalation in Odessa Wie im Krieg // Die Lage in der Ukraine wird immer drama-
tischer – vor allem in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Kiew-treue und prorussische 
Demonstranten liefern sich Straßenschlachten, es gibt zahlreiche Tote“.
201 Нем. „Eskalation in der Ukraine Die Lage im Osten der Ukraine eskaliert immer weiter“.
202 Нем. „Dutzende Tote bei Feuer in Gewerkschaftsgebäude in Odessa // Die Lage in der 
Ukraine wird immer dramatischer: Bei einem Brand in Odessa sterben 31 Menschen. Auch 
in anderen Städten gibt es Berichte über Tote. Ukrainische Truppen setzten ihre Offensive am 
Samstagmorgen fort. Moskau wirft der Regierung in Kiew „kriminelle Verantwortungslosig-
keit“ vor“.
203 Нем. „Tote in Odessa // Im bislang von Kämpfen verschonten Odessa starben am Freitag 
mindestens 42 Menschen bei Straßenschlachten und beim Brand eines Gewerkschaftsgebäudes. 
Dorthin hatten sich prorussische Demonstranten zurückgezogen. Am Samstag legten Passanten 
Blumen vor dem ausgebrannten Gebäude nieder“.
204 Нем. „Konflikt in der Ukraine eskaliert Kein kurzlebiger Aufstand, ein Krieg // In mehreren 
Städten in der Ostukraine ist es wieder zu Kämpfen zwischen ukrainischen Soldaten und prorus-
sischen Separatisten gekommen. Der verheerende Brand in Odessa soll untersucht werden“.
205 Нем. „Moskau gibt Kiew Schuld an Straßenschlachten // Der Kreml hat die Regierung in 
Kiew für die zahlreichen Toten in der Hafenstadt Odessa verantwortlich gemacht. Die ukrainis-
che Armee weitet unterdessen ihre Operationen in Kramatorsk gegen prorussische Milizen aus“.

Приложение 1. Заглавия и лийдове във „faz.net“ от периода 02.-03.05.2014 г. в 
контекста на палежа на сградата на областния съвет на профсъюзите в Одеса 
(02.05.)

1. 02.05. Ескалация в Одеса Като във война // Ситуацията в Украйна става все по-
драматична – преди всичко в черноморския пристанищен град Одеса. Верни на 
Киев и проруски демонстранти си устройват улични боеве, има много мъртви/
загинали 200. 

2. 02.05. Ескалация в Украйна Положението в Източна Украйна продължава да 
ескалира201.

3. 03.05. Десетки мъртви/загинали при пожар в профсъюзна сграда в Одеса // 
Ситуацията в Украйна става все по-драматична: при пожар в профсъюзна сграда 
в Одеса умират/загиват 31 човека. Има съобщения за загинали и в други градове. 
Украински подразделения продължиха в събота сутринта офанзивата си. Москва 
упреква правителството в Киев в „престъпна безотговорност“ 202.

4. 03.05. Загинали в Одеса // В град Одеса, досега пощаден от сблъсъци, в петък са 
загинали най-малко 42 души в улични боеве и при пожар в профсъюзна сграда. 
Там се били оттеглили проруски демонстранти. В събота минувачи положиха 
цветя пред опожарената сграда 203.

5. 03.05. Конфликтът в Украйна ескалира Не краткотрайно въстание, а война // 
В редица градове в Източна Украйна отново се е стигнало до сражения между 
украински войници и проруски сепаратисти. Опустошителният пожар в Одеса 
подлежи на разследване 204.

6. 03.05. Москва обвинява Киев за уличните боеве // Кремъл държи отговорно 
правителството в Киев за многото загинали в пристанищния град Одеса. 
Междувременно украинската армия разгръща операциите си в Краматорск срещу 
проруското опълчение 205.
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Приложение 2. Заглавия и лийдове в „zeit.de“ от периода 02.-03.05.2014 г. в 
контекста на палежа на сградата на областния съвет на профсъюзите в Одеса 
(02.05.)

1. 02.05. Пред Словянск освободителите стоят на дъжда 206.
2. 02.05. [тема с продължение] Меркел и Обама свързват нови санкции [срещу Русия] 

с избора на Украйна 207.
3. 02.05. Единство в Розовата градина на Белия дом208 [за посещението на Меркел в 

САЩ].
4. 02.05. Украйна-Live-Blog Много загинали при украинска офанзива в Източна 

Украйна 209.
5. 03.05. [тема с продължение] Сепаратистите освобождават военни наблюдатели210.
6. 03.05. Путим може да се намесва много добре – когато поиска211 [за освобождаването 

на наблюдателите].
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2  Георгиев, Л. Петко Ю. Тодоров. Монография. София, 1963, с.127

ЗА НЯКОИ ЛИТЕРАТУРНИ ДИФУЗИИ В ИДИЛИИТЕ НА 
ПЕТКО ТОДОРОВ И ЙОХАНЕС ШЛАФ

Милена Димитрова

ON THE LITERARY DIFFUSION IN THE IDYLLS OF 
PETKO TODOROV AND JOHANNES  SCHLAF

Milena Dimitrova

Abstract: The present study examines the problem of the influence of  Jo-
hannes  Schlaf on the creative individuality of Petko Todorov. The research shows 
that  the similarity  between the works of both authors is not only “external” or just on 
“title level”. It is found also in the specific unclear genre and in the decoration  of the 
text with poetic indicators, as well as in the use of constructional  methods, inherent 
in poetry.  Idylls of Petko Todorov and Schlaf find their dialogue core on the plot level.

Key words: poetry, fiction, music, genre duality, weak plot, Johannes  Schlaf, 
Petko Todorov

Настоящото изследване разглежда проблема за влиянието на Йоханес 
Шлаф върху творческата индивидуалност на Петко Тодоров. Интересът е про-
диктуван от факта, че този паралел е отбелязван от литературната критика, но 
съвсем периферно. Работата има за цел да докаже, че сходството между произ-
веденията не е само „външно” 1 или само „на ниво заглавие” 2. То се дължи по-
скоро на модернисткото разбиране за „разказване”, което се постига чрез прео-
доляване на литературните конвенции и локализиране на творбите в сферата 
на граничността. В идилиите на П.Тодоров и Шлаф се наблюдава перманентно 
приближаване и отблъскване, противодействие и привличане между граници-
те на приказно и идилично, на фолклорно и модерно; взаимопроникване между 
лирика и проза, изразено преди всичко в жанровата размитост и слабата сюжет-
ност, в присъствието на лирически индикатори и на отделни композиционни 
похвати, типични за поезията. 

Първият въпрос, който възниква, е дали Петко Тодоров следва някакви 
точно определени литературни стереотипи, или, поставяйки си нелеката задача 
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да реформира жанра идилия, създава произведения със собствена, индивидуал-
на, различна от моделите на предходниците си жанрова модификация. В статия-
та „Модерното повествование в идилиите на П. Тодоров”  С. Сивриев отбелязва, 
че дори ако  П. Тодоров следва някакви образци, то те не са от българската по-
вествователна традиция [вж. Сивриев 2009].

Тогава нека търсенето да се насочи натам, където авторът създава  иди-
лиите си – в Германия. Около 1900 г. Петко Тодоров е студент в Берлин. Там той 
се запознава с немския преводач от български език Георг Адам, с когото поддър-
жа добри приятелски  отношения и който го въвежда в литературния кръжок 
„Die Kommenden” („Идващите”) – Берлин. Кръгът, известен като народностен 
литературен клуб, е основан през 1900 г. от Лудвиг Якобовски. Членовете му са 
не само поети, а и хора на изкуството изобщо. Събират се вечер в берлинското 
кафе “Nollendorf-Casino” на Nollendorfplatz. П. Тодоров посещава сбирките на 
този кръжок и се запознава с повечето от представителите му: Йоханес Шлаф, 
Арно Холц, Хайман Флаум, Брюдер Харт, Елзе Ласкер, Самуел Люблински, Бру-
но Вилле, Стефан Цвайг, Клара Вибиг и др. Обикновено творбите на поетите се 
публикуват в списание „Die Gesellschaft” 3. По това време палитрата на худо-
жествената словесност у нас и в Западна Европа е доста цветна, нюансирана е от 
различни литературни течения, чиито граници понякога са доста приблизител-
ни. Време, в което „преходът от натурализъм към импресионизъм е много логи-
чен и плавен” и „при всички постнатуралистични течения се наблюдава някаква 
вътрешна връзка с натурализма – или като противопоставяне, или като продъл-
жение на някои от чертите на натурализма” 4. Импресионизмът става първото от 
взаимно преплитащите се течения на модернизма в края на XIX и началото на 
XX в. и поставя началото на някои от по-късните направления като сецесион, 
неоромантизъм, символизъм.

Що се отнася до естетическите позиции на „Die Kommenden”, те са по-
влияни от субективния идеализъм и от естетическия формализъм и се основават 
върху естетиката на немските философи идеалисти Фолкелт, Грос, Ланге, Липс 
и др. Въпреки афиширания афинитет към натурализма и импресионизма малци-
на от гореспоменатите творци, членове на „Die Kommenden”, могат еднозначно 
и без колебание да бъдат съотнесени с едното или другото течение. Например 
идеологът на натурализма в Германия Арно Холц през втория период от творче-
ския си път се счита за типичен импресионист. 

Централна фигура в немския кръг „Die Kommenden” е неговият лидер 
Йоханес Шлаф (1862–1941 г.) – преводач, драматург, автор на романи, разкази, 

3 В списание „Die Gesellschaft” излиза първият разказ на П. Тодоров в духа на 
индивидуализма „Певец”. Идилията е преведена на немски от Г. Адам по настояване 
на Л. Якобовски. Освен художествените текстове на П. Тодоров списанието предлага 
на немските читатели и критика за българския творец, както и информация за някои 
български списания, например за сп. „Съвременен преглед”.
4  Димова, Ана. Импресионизъм и превод. Велико Търново, 1995, с.14
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идилии. Като преводач той способства за разпространението на произведенията 
на Емил Верхарн и Емил Зола. Превежда на немски език творбите на американ-
ския автор Уолт Уитмън, в които линията на народното творчество е много ясна. 
Литературните достойнства на Шлаф са предимно в иновациите на диалогич-
ния „consequents натурализъм", литературния импресионизъм, психологизма, 
любовта към природата.

Началото на импресионистичния емоционален език и на мистиката на 
природата Йоханес Шлаф поставя със „скиците” в първата си антология „In 
Dingsda” („Оттук-оттам” // „Това-онова”) , 1892 г. – цикъл от 14 „разказа”: „Abseits” 
(„Отстрани”// „Встрани”), „Rendezvous” („Срещи”), „Die Rezension” („Рецензия-
та”), „Einsamkeit” („Самота”), „Lektüre” („Прочит”), „Feierabend”  („Край на ра-
ботния ден”), „Siesta” („Сиеста”// „Следобедна почивка”), „Kirchgang” („Ходене 
на черква”), „Helle Nacht” („Светла нощ”), „Dämmerstunde” („Часът на здрача”), 
„Zwischen Papieren” („Между книжата”), „Nach einem Begräbnis” („След едно по-
гребение”), „Im Wind” („На вятъра”), „Abschied” („Сбогуване”). 

Този „импресионалистичен  натурализъм” достига своя връх в кни-
гата „Frühling” 5 („Пролет”, 1896), състояща се от 15 „стихотворения в проза”: 
„Frühling” („Пролет”), „Zwielicht” („Здрач”), „Das Lied” („Песента”), „Schönheit” 
(„Красота”), „Am Graben” („В трапа”), „Im Haidekraut” („В Бурена”), „Unter 
den tiefen dunklen Wolken” („Под ниските тъмни облаци”), „Die Vehikel” („Ко-
лесниците”), „Andacht” („Благоговение”), „Der Tod” („Смъртта”), „Das dunkle 
Tor” („Тъмните двери”), „Was es doch ist!” („Но що е то!”), „Glück” („Щастие”), 
„Mondlicht” („Лунна Светлина”), „Nachthimmel” („Нощно небе”). 

За настоящото изследване бяха избрани именно тези творби на Йоханес 
Шлаф, тъй като импресионистичното в стила им се изразява в множество общи 
белези, а и това са единствените творби на Шлаф (до този момент – 1900 г.), чия-
то рецепция би могла да окаже влияние върху реконструктивните намерения на 
П. Тодоров относно жанровия модел на идилията. Това са шедьоври, непознати 
за българския читател, но за тяхната художествена стойност може да се съди 
дори само по тиража им – 60 000. Тираж – гарант за успех по онова време. 

Въпреки че е трудно да се посочи кои точно междутекстови връзки са 
съзнателно направени и кои не, могат да бъдат потърсени контактните зони 
между българските и чуждите текстове предимно на ниво номинации и жанро-
ва раздвоеност.

Сравняваните произведения – идилиите на П. Тодоров и на Й. Шлаф – 
възникват почти по едно и също време и оформят своеобразната мода на то-
гавашните поетически търсения. Творбите могат да се четат както поотделно, 

5 Всички преводи, свързани със сборника „Frühling” (на заглавия и художествен текс), 
са по Чавдар Мутафов; вж. Чавдар Мутафов = Йоханес Шлаф. Пролет. София Слънце, 
[1919]. (в библиографското описание на Народната библиотека за година на издаване е 
посочена годината, в която книгата е зачислена към библиотеката). Превод на „In Dings-
da” не беше открит.
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като самостоятелни „разкази”, така и като едно неразривно цяло, като цикъл 
със строга композиция, т.е. редом с относителната автономност се наблюдава и 
тенденция към комплексност – факт, декориран в стила на импресионизма. В та-
къв случай съвсем логично е „Abseits” да е в началото, а „Abschied” в края (този 
момент се споменава само попътно тук и няма да бъде дискутиран обстойно, 
тъй като не е конкретен обект на изследването), както и „Орисници” да открива 
сборника „Идилии”, а „Слънчова женитба” да го закрива. 

Резонността на търсения диалог се потвърждава и от заглавията на иди-
лиите. И при двамата автори те са изградени предимно от атрибутивни експли-
кати, функциониращи като смислотворни семи в творбите. Наблюдават се някои 
дословни лексикосемантични съвпадения (или близки паралели), срв.:

Йоханес Шлаф Петко Тодоров
„Rendezvous” („Срещи”) „Среща”
„Das Lied” („Песента”) „Песен”, „Певец”, „Една песен”
„Andacht” („Благоговение”) „Молба”
„Im Wind” („На вятъра”) „Нощен вихър”
„Am Graben” („В трапа”) „Самотен гроб”
„Im Haidekraut” („В Бурена”) „Под липата”
„Glück” („Щастие”) „Радост”

  
Около 50% от заглавията в двата немски сборника и в „Идилии” са изгра-

дени от номинативни форми, при които липсва определителен член. Това грави-
тиране около нечленувани субстантиви в заглавията и в самите текстове е сред-
ство за стилизирането им и създава потенциал за универсализиращи контексти, 
полагащи историите в ситуации, надхвърлящи частната конкретика.

Вторият показател за близост между авторите може да се потърси в спе-
цифичната жанрова раздвоеност на произведенията, характерна за импресионис-
тичната литература и едновременно с това индикатор за настъпващите тран-
сформационни процеси в прозата от края на XIX в. Разказите на Й. Шлаф и на 
П. Тодоров са едни от първите сигнали за промените в „класическото” епическо 
повествование, за взаимодействието и взаимопроникването между лирическо и 
епическо. Писани във време на преход, време на промяна, тези произведения са 
свидетелство, че „старите литературни форми са изчерпали възможностите си и 
художниците търсят нови изразни средства” 6. 

Творбите на П. Тодоров и на Й. Шлаф са написани в проза, но поради на-
личието на някои лирически показатели (фонетични и лексикални повторения, 
реторични въпроси, възклицателни изречения, ритмика и др.) спокойно биха 
могли да бъдат жанрово определени и като „разкази с лирически характер”, като 

6 Пак там, с.15
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„стихотворения в проза”. Тогавашната критика използва различни начини за на-
зоваване на жанровия им статут. За Пенчо Славейков идилиите на П. Тодоров са 
„стихове в проза” 7, а за д-р К. Кръстев  –  „песни”, „обширна лирическа поема” 8. 
В писмата на П. Тодоров по същия повод се срещат следните жанрови определи-
тели: „малък очерк” 9, „картинки” 10, „поема или идилия… приказка” 11. Поетиче-
ският модел на идилиите, създадени от Шлаф, също кара читателя да възприема 
произведенията му като „стихотворения в проза”. Тук хоризонтът на жанровия 
определител се разширява до: „нещица”, „скици”, „картинки”, „разкази” и т. н. 

Очевидно предпочитанията на авторите не са толкова жанрови, защото 
не спазват традиционната жанрова семантика. И двамата поети създават проза, 
която не се подчинява на традиционните правила. И с това тя е различна и ин-
дивидуална. 

Жанровата амбивалентност на творбите е заложена не само в терминоло-
гично противоречивите им назовавания, но и в текстовата тъкан, декорирана с 
поетически индикатори. 

Тъй като проблемът, свързан с рецепцията на Петко-Тодоровите идилии 
като песни, е тематизиран от критиката12 (доказването на песенното начало и 
извеждането на всички лирически маркери не е водеща задача на изследването, а 
само отправна точка), ще бъдат посочени само няколко примера от българските 
разкази.

В идилията „Орисници” например благодарение на умелата алитерация 
на звука „с” отчетливо се усещат природни звуци, преплитащи се с тих смях и 
тайнствен шепот:

+Едвам на чукаря тинтявата приведе стрък да разсмива свенлива мо-
мина сълза… 
Взеха преднина звездите – срамежливи, спогледат, усмихнат се като 
току-що промомени девойки.
[…] сякаш досетил насън отрока се сепна.

Умело използваният асонанс създава усещането за песенен ритъм в ми-
норно-елегична тоналност, както и за постигане на вътрешна рима:

7  Славейков, П. Съчинения. Т. 2. Критика. Очерци. София, 1966, с. 346
8  Кръстев, Кр. Христо Ботйов. П. П. Славейков. Петко Тодоров. Пейо К. Яворов. София, 
1917, с. 111
9 Тодоров,  П. Събрани съчинения, Т. IV. Писма. София, 1981, с. 34
10 Пак там, с. 16
11 Пак там, с. 468
12 Опираме се на: Лукова, К. Петко Ю. Тодоров – концептуализация на междужанровите 
пространства; Кръстев , Кр. Христо Ботйов. П. П. Славейков. Петко Тодоров. Пейо К. 
Яворов; Славейков, П. Съчинения. Т. 2. Критика; Тиханов, Г.  Жанровото съзнание на 
кръга „Мисъл”. София, 1998.
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 …бледен месец се наведе замислен в небото…13                     
Зора зори, скача; облаци – мъгли – промъкна се, надзърна….и като се 
стъписа срещу Грозданкини двори, там се забрави.14                                                                                  

Звученето на идилиите следва музикалния ритъм, изпълняващ сюжетни, 
композиционни, характерологични и експресивни функции. Написани в проза, 
идилиите на П. Тодоров постигат вътрешен ритъм и чрез повторения на лекси-
кално ниво:

Три години блян бленува витата лоза; три години как е оживял на сърце 
й дъбът и по него мир не знай. […] ни на привет отвръща, ни на милувка 
се усмихва…15

Колко пъти е срещала Динка, колко пъти по лозята му се е молила за 
зелени орехи…16

Следвайки народната поетика, П. Тодоров създава определен музикален 
напев и чрез връзка на ритъма с дължината на синтактичните цялости, т. е. изре-
ченията са изградени от синтактични цялости, съдържащи приблизително равен 
брой срички. За демонстрация на тази особеност даваме пример с втория абзац 
на „Орисници”, който е съставен от следните композити:

първо  изречение:  6, 10, 6 срички 
второ  изречение: 10, 9, 11, 12, 6 срички 
трето изречение: 11, 7, 11 срички
четвърто изречение: 8, 10, 13 срички 
пето изречение: 12 срички 
шесто изречение: 5, 10, 9, 13 срички
седмо изречение: 5, 9, 5, 7 срички 
осмо изречение: 12, 11, 6 срички 
Могат да се скицират и някои същностни белези на немските текстове с 

оглед на тяхната  релевантност за лиризация.
Сборниците „In Dingsda” и „Frühling” конструират импресионистични 

картини, в които приоритетно остава да властва чувството. Прочитът на иди-
лиите дава основание за разглеждането им като стихотворно-прозаични фраг-
менти, разкази за душата, които се характеризират с подчертана съзерцателност 
и философска вглъбеност. Ще бъдат посочени само няколко примера, макар че 
илюстрации на явлението се откриват във всички текстове.

В „Unter den tiefen dunklen Wolken” например трикратната анафора на 
Morgen („Утре”) провокира читателя да търси зад прозаичната маска друга жа-
нрова идентичност:
13 Тодоров П. Събрани съчинения. Т I. Идилии. София, 1979, с.19.
14 Пак там, с. 45.
15 Пак там, с. 21.
16 Пак там, с. 29.
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Morgen, morgen verbrausen die wilden Stürme!
Morgen, morgen hab ich dich!
Morgen jauchzt dein goldiges Gelächter über die Wel ...17

А чрез повторения на фонетично и лексикално ниво във „Frühling” се 
постига определен ритъм на фразата, както и определена доминанта в емоцио-
налната атмосфера:

Frühling! Frühling! Ewiger Frühling! Licht, das sich entflammt, hinein, 
hinein in ewig weichendes Dunkel!
Hier, hier, in mir, dort, irgendwo krümmt es sich in süßer, banger Werdequal 
in nun schlechter Hülle neuen Wundern neuer Offenbarungen entgegen. 
Sonne! Sonne! Sonne!
Meine Blicke haften in dem weiten Blau, mit Sehnsucht, mit Sehnsucht …18

В „Zwielicht” Шлаф налага светоусещането, а не светоразбирането на ге-
роя чрез интензивна чувствителност на описанията, необичайна концентрация 
на настроението. А чрез редуване на еднакви по дължина фрази, чрез повтаряне 
на сходни ситуации, изобразяване на чувства и тяхната градация, чрез количе-
ството и разположението на думите и словните ударения във фразите и особено 
чрез синтаксиса се създава своеобразен ритъм на прозата, срв.:

Nächtig ist es überall und überall nur tausend irrende, grausige Fragen.
Ach, ich kenne unsre Erlösung! 
Denn ich sehe ein Licht, ein fernes Licht, und höre einen Ton, von fern einen 
feinen, süßen Ton.
Irgendwo seh ich ein Licht, irgendwo hör ich einen Ton, und irgendwo grollt 
ein Wille. 
O, ich kenne unsre Erlösung!
Hier glimmt das Licht! In mir! In dir! 
Wenn wir wollen, hellt es alle Nächte und gebiert Millionen freudiger Farben 
und Formen.
Hier lebt der Ton! In mir! In dir!
Wenn wir wollen, so jauchzt er ungeahnte, nie gehörte Melodien. Hier 

17    Утре, утре ще профучат бесните бури!
      Утре, утре аз ще те имам!
      Утре ще възликува твоят златен смях над света…
18   Пролет! Пролет! Вечна пролет! Светлина, която се разпалва навътре, навътре във 
вечно отстъпващия мрак!
       Тук, тук, в мен, там, някъде се гърчи то в сладка и смутена мъка за битие, в покварена 
вече черупка, към нови чудеса и  нови  откровения.
       Слънце! Слънце! Слънце!
       Моят поглед се впива в далечната синева в притома, в притома…



92 Граници и войни

grollt der Wille! 
In mir! In dir! 19

Очевидно става въпрос за проза, която не разказва, а внушава мисли и 
настроения, провокира съзнанието на читателя. Лирическата идентичност на 
творбите се определя и от по-слабата информационност на фона на честа много-
значност, логическа смътност и противоречивост, малък обем на творбите, зна-
чителна семантична замъгленост на изказа.

Разгледаният корпус от текстове дава основание творбите на Шлаф жанро-
во да се определят като лирически импресии, в които интимните човешки чувства 
и изживявания са представени като неотделима част от хармонията в природата. 

Освен търсене на песенното начало текстовете дават повод за декодиране 
и на идиличното. Маркер за това е пространствената ситуираност на героите в 
близост до природата и присъствието на декоративните елементи като цяло. От 
разказите на П. Тодоров и Й. Шлаф лъха мирис на горски цветя, а в целостта на 
творбите има нещо приказно и романтично. Едно от условията за постигане на 
декоративна изобразителност при П. Тодоров е постоянната персонификация. 
Този художествен похват очертава външния – фолклорния пласт20 в идилиите 
на П. Тодоров.

Нехае зелен бряст, протяга клони към тополини крехки грани. Като че 
не смее да го погледне тополата, а все кърши вейки и навожда върше 
свенливо по цял ден.21   

В идилиите на Шлаф пространството е изпълнено със светлина, многоц-
ветност на преливащи се багри, аромати, звуци, моментни усещания, безпосоч-
но движение. В „Am Graben” Азът е между билки и незабравки, сред хубава мека 
трева, сред цветя и бели звезди в златисто трептене. А в „Im Haidekraut” героят 
е на скалата, високо над тъмните гори, върху затоплените скали, сред цвърчене 

19  Мръкнало е навсякъде, и навсякъде само хиляди блуждаещи жестоки въпроси.
    Ах, аз познавам нашето изкупление!
     Че виждам една светлина, една далечна светлина – и чувам един звук, от далеко, един 
нежен, сладък звук.
    Някъде виждам една светлина, някъде чувам един звук и някъде тътне една воля. 
    О, аз познавам нашето изкупление!
    Тук тлее светлината! В мен! В теб! 
    Ако ние поискаме, тя ще проясни всичките нощи и ще роди милиони радостни багри 
и форми.
    Тук живее звукът! В мен! В теб! 
    Ако ние поискаме, той ще възкликне незнайни, нечувани мелодии. 
    Тук тътне волята! В мен! В теб!
20 В идилиите на П.Тодоров се очертават два пласта: първи – външен (фолклорен) и 
втори – вътрешен (философски).
21 Тодоров П. Събрани съчинения. Т I. Идилии. София, 1979, с.45
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на птици и разнасящи се аромати. В импресията „Frühling” героят лежи сред 
тревата, на слънце,  наоколо – жълти лютичета, червен киселец. А високо в сине-
вата – чучулиги, калугерици, свраки, кукувици, скорци и чинки, чайки и славеи. 
Тези реалии започват да говорят, описват вълнението на героя вместо авторовия 
глас, въплъщават вътрешния живот на персонажа. Шлаф „рисува” със звуци-
те на природата, създава картини от тонове и настроения. От стария реализъм 
(последователността, реда, разбирането) се ражда „нов натурализъм” (хаос от 
детайли, импресии, без каузални връзки). 

Ако при П. Тодоров декоративните фрагменти се врязват в текста, като по 
този начин „прекъсват периодично разгръщащия се мотив и разчленяват текста 
на еквивалентни сегменти” 22, то в сборника „Frühling” интензивната декоратив-
ност, настойчиво търсената „поезия на цветята” е по-скоро сюжетна символика. 
Декоративността и при двамата автори прибавя конотации за нежност и въл-
нение. Всеки един декоративен елемент подкрепя вербално светоусещането на 
героя, разкрива духовните копнежи на душата. 

… никой не иска да наруши радостта и величието на празника. Във вед-
рата утрина също тъй благоухаеха и червените поляни от шибой, и из-
правените по завоите като кипариси храсти кичест босилек и с росен 
лъх погалваха сърцето на стария раб.23                          
… в гъстите дипли на зеленината се загуби стройния стан на стволяс-
ти дървеса, златни клосье вретениха по ниви, разпери се над угари зелен 
мисир.24                  
… окумени са задрямали стрехи и дървеса […] самотно нататък през 
широка мера се мярка посърнала дъбравата – тучната трева, по коя-
то от тъмни зори до късна вечер блееха руди агънца, е завила снежна 
покривка; пусти са гнездата, из които ранобудни птички подкършаха 
волни песни, стърчат ошмулени шубърците…25    
                                                             

По протежение на целия текст в разказа „Frühling” упорито се изгражда 
семантичната парадигма „пролет” чрез непрекъснатото редуване на елементите 
цветя, птички, песни, музика, светлина, свобода, любов (вербални съответствия 
на художествените изображения на импресионистичната живопис). Тази пара-
дигма е и предикативно маркирана: чувствам, усмихвам се, блещука, трепти, 
пърха, вибрира, ликува, радва се, свири, цъфти, обагря и др. 

Въпреки че са написани в проза, все пак някои от немските текстове оста-
ват по-близки до духа на идилията, докато П. Тодоров успява да се освободи от 
традиционната семантика на понятията идилично и прозаично.

22  Лукова, К. Петко Ю. Тодоров – концептуализация на междужанровите пространства. 
София, 1999, с.126
23  Тодоров П. Събрани съчинения. Т I. Идилии. София, 1979, с.215.
24  Пак там, с. 438.
25  Пак там, с. 482.
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Контактното диалогово ядро във връзката Йоханес Шлаф – Петко То-
доров се долавя в „жанровата размитост”, в дифузията между лирика и проза, в 
невъзможността творбите да получат точна жанрова легитимация. Те могат да 
бъдат определени еднакво успешно като разкази, идилии, импресии, песни, ски-
ци, фрагменти, дневникови записки, стихотворения в проза, нещица, картини, 
очерци  и т. н.

Освен в жанровата размитост  допирните точки между идилиите на Пе-
тко Тодоров и на Йоханес Шлаф се откриват в слабата им или почти пренебрег-
ната сюжетност. В идилиите „Орисници”, „Сенокос”, „Нощен вихър”, „Когато 
кокичето цъфне”, „Над черкова” (в тази идилия сюжетът започва и свършва още 
с първия абзац: „Всички знаят – раздели ги черкова на младини”), „Овчари”, 
„Радост” и др.  наративът е почти изчистен от събитийност, от развитие на ху-
дожественото действие. Ако има някакво действие, то е в мислите на героя, в 
желанията, в мечтите, в поривите, в настроението, в преживяванията. Липсата 
на събитийност маркира творбите като импресии с лирическо начало, с непо-
средствени впечатления и с чистота на човешките чувства.

Що се отнася до „Am Graben”, „Im Haidekraut”, „Unter den tiefen dunklen 
Wolken”, „Das dunkle Tor”, „Mondlicht”, „Nachthimmel” и др. липсата на център 
на действието, на събитийност и развитие в определена посока е тенденция, осо-
бено показателна за прозата на Шлаф и изобщо за немската импресионистична 
литература от края на XIX в. Но затова пък пейзажът забележително плътно 
следва нюансите на душевното състояние на героя. Основен инструмент на по-
вествователното действие става вътрешният живот на личността. 

Едно мъчително мисловно движение е действието в „Das Lied”. Това 
„стихотворение” изразява мрачната лудост на една душа, нейните страхове и 
лутания, за да достигне до извода, че „всичко това” е нейната нищожност, гор-
дост и достойнство, а нощта е смъртта ѝ, дългото ѝ умиране. В тази борба със 
самия себе си обаче може да се гмурне само храбрата, гордата, силната и неза-
висимата личност. 

Единственото движение в „Am Graben” пък е движението на погледа, же-
ланието, мечтанието. В „Die Vehikel” чрез образа на героя, ситуиран в центъра 
на света като наблюдател, Шлаф внушава една устойчива особеност на текста 
– играта на смисъла, която зависи от читателската интерпретация. Копнежите 
на героя в „Andacht” придобиват статут на молитва. Лишена от събитийност е 
и импресията „Mondlicht”, с подзаглавие „Една фантазия”, която реконструира 
мотива за спомена-мечта. 

Импресиите на Шлаф не обясняват, не анализират, а представят минало-
то като поредица от картини и чувства, не изобразяват предметите, а емоциите, 
които те предизвикват. По думите на автора (в предговора на „Това-онова”– 1912 
г., трето издание; първото издание на книгата е от 1892 г.), запознавайки се с не-
говите идилии, читателят осъществява една „разходка” из „добрите стари дни” 
на селската провинция Саксония и нейните многобройни, скрити забележител-
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ности в природата, пренася се в „света от онова време”. Но важното в случая 
е не какво вижда героят в старовремска Саксония. Същинският обект на изо-
бражение не е предметният свят, а чувствата, впечатленията, които той създава 
у възприемащия. Тези немски текстове са вербалният еквивалент на импреси-
онистичната живопис – вместо с четка и бои те рисуват с думи трептенията на 
въздуха в лятната жега, прозиращите през мъглата сгради и мостове, отблясъци-
те на уличните фенери нощем и  т. н.

Принадлежащи към различни култури, но обединени от страстта към ли-
тературата, П. Тодоров и Й. Шлаф напускат полето на традиционното епическо 
повествование, за да потънат в глъбините и тайните на човешката душа и да 
изразят нейните полети и копнежи. 

В идилията „Zwielicht” героят на пръв поглед е потопен в една идилична 
атмосфера. Но хармонията между човека и природата е привидна. Личността 
възприема външния свят с вътрешни очи. Това е една нова чувствителност, коя-
то пробива границата към вътрешната страна на живота. Природата, описана в 
текста, е външното, обвивката, политурата, защото отвътре, в сърцевината на 
самата идилия стои нещо друго – конфликтът, разочарованието, душевната бор-
ба, копнежът, хилядите Warum?, Wohin?, Wenn?, Wie? 26, за да се роди в цялото 
това страдание последната и най-възвишена песен. Но тази песен не е за небето 
и загадките, а за откритата близост между хората.

Интересно е да се проследят крушенията на душата и у героя в „Abseits”. 
Докато стои на моста на Потсдам, у героя се поражда едно изгарящо желание – 
да напусне градския живот, да си почине, да пуши сред селските райони, да ста-
ва сутрин със слънцето, да гази през зелените хълмове, през влажните полета, да 
лежи в тревата, взирайки се в синьото небе, и да не мисли за нищо. И така, Азът 
решава да посети родното си място, своето родно „гнездо” (гнездото дом е прос-
транствен знак на тръгването и завръщането, на усетената близост и отчужда-
ването – динамично повтарящи се състояния и на Петко-Тодоровия несретник). 
Един ден героят е отново на желаното място, сред червените надничащи покри-
ви, зелените градини, тъмните гори и ослепителното слънце. Тук персонажът се 
чувства прекрасно. Израз на удовлетворението и бушуващото щастие в гърди-
те му са многократните възклицания: O, Morgenluft! O, Waldesduft! O, güldener 
Sonnenstrahl! 27.  Но в този идиличен момент изведнъж настроението се променя; 
като че ли чак сега героят проглежда, за да види, че онова, за което е мечтал 15 
години, го няма. Появяват се познатите екзистенциални понятия: ужас, страх, 
съм, съществуване, нищо. Поколенията са се променили. Забравени са имената. 
Никой не се обръща. По пътеката, в магазинчето има само някакви чужди лица. 
Няма ги вече познатите и приятелите. Нито един! Само спомени и няколко гро-
ба! (А персонажът от „Das Lied” възкликва: Аз съм нищо, нищо и всичко). Нищо-

26 Защо? Накъде? Кога? Как?
27 О, сутрешен въздух! О, планинско ухание! О, слънчев лъч!
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то се превръща в другото име на изгубените корени, на липсващата почва под 
краката, на отхвърлянето, безприютността, несретническата орис на човека. Чак 
сега героят ще усети, че наоколо е не просто тихо, а мъртвешки тихо, че къщите 
сякаш са се смалили и са абсурдно малки. На мястото на мечтания свеж горски 
аромат идва миризмата на плесен и мухъл. Горещата тишина на обедното слън-
це се прорязва от пискливия звук на ръждясалата желязна порта. Необяснимо 
чувство обзема героя, неизпитано до този момент. Екзистенциалният дискурс 
за самотата на човека се довежда до върхов момент. Бездомният човек, несрет-
никът напуска града, хората, семейството, желаейки едно привидно, спокойно 
съществуване, далеч от безсмисленото ежедневие, в близост до природата, за да 
се върне отново там, откъдето е тръгнал. „Разказът” може да бъде четен и като 
вечното пътуване в търсене на собственото Аз.

За двамата автори душевното битие на героите е по-важно от самото слу-
чване и събитията са по-скоро задвижвани от вътрешния монолог на персонажа, 
отколкото от неговите действия. Истинската история в тези разкази се оказва 
душевната история на героя.

За да докажем това, нека съсредоточим вниманието си върху един разказ 
на Шлаф – „Мари” 28 в съпоставка с българската идилия „Сенокос”, представяща 
Мита, най-малката щерка на дядо Милко. Немският текст представя двете сестри 
Хедуиг и Мари. Годеникът на Хедуиг, от чието име се води повествованието, ги 
възприема по последния начин – Хедуиг е русокоса красавица, „малък слънчев 
лъч”, „чуруликаща птичка”, а нейната сестра е чернокоса, отблъскваща, грозна, 
„вещица”. Авторът рисува как Хедуиг се разхожда из градината заедно със своя 
годеник, а над тях блести луната. Двамата вървят бавно, с лице един към друг, 
шепнат си ласкаво. Героят е щастлив и диша свободно в близост до любимата си. 
Кога се нарушава това идилично състояние на персонажа? Ако в „Сенокос” това е 
моментът, в който Мита се оглежда във водата и вижда красотата си, то в „Мари” 
това е внезапното красиво пеене. Годеникът на Хедуиг чува дълбок алтов глас. В 
този момент го връхлита непонятно интимно и страстно чувство: „Той не знаеше 
какво го удари//го връхлетя. Това е нещо друго, нещо по-дълбоко, по-красиво. Той 
не можеше да го изкаже, не знаеше дали разбира…”. Гласът, който събужда у 
него неподозирани страсти, неизказани желания, любовен копнеж, не е гласът на 
неговата любима Хедуиг, а на грозната Мари. Колко пъти Мита е срещала Динко, 
но едва след вглеждането в реката „не смей очи към него да вдигне”. Колко често 
годеникът на Хедуиг е говорил с Мари, но чак сега вижда нейната красота. Мита 
открива своята зрялост. Годеникът на Хедуиг открива красотата на Мари.  И това 
са случките в двете идилии. Конфликт има, но той е пренесен в душата на героя. 
Резултатът – израстването на душата и откриването на любовта.

28 Между двата текста очевидно има доста общи моменти, за да бъдат подминати лековато. 
Този пример обаче показва, че ако в случая има влияние (а може да е и съвпадение), то не 
е по посока от Шлаф към П. Тодоров, а обратно, тъй като разказът „Мари” е написан през 
1921 г., пет години след смъртта на П. Тодоров.
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Следващия маркер за междутекстова връзка откриваме в композицион-
ната постройка на творбите. С кръгова композиция се открояват идилиите „Ори-
сници”, „Радост”, „Сенокос”, „Овчари”, „Мечкар”, „Над черкова”, „Една”, „При-
казка” и др. С „постройка”, имитираща ефекта на кръга, е още първата „идилия” 
от „In Dingsda” – „Abseits”. В края на разказа героят се връща там, откъдето е 
тръгнал – в града с белите електрически луни, с широките улици, с великоле-
пието на безбройните магазини, изтъкани от светлина, с движещите се коли и 
всички странни, неспокойни хора… В центъра на кръга остава идиличният свят 
на родното гнездо, свят, който поражда копнеж у героя, желание да се върне 
отново там. 

И Петко-Тодоровият несретник многократно ще се връща в своето „гнез-
до”, разкъсван от волни копнежи, за да се потопи в този безпокоен и безмилостен 
вихър. Въпреки че желае да се върне в Стърмен, Бойко е обзет от  тежка душевна 
борба. „Къде ще върви?”. Така и героят от „Abseits” се лута из лабиринтите на 
своята душа, питайки се какво го привлича натам, що за копнеж е това, копнеж 
за какво – Die Sehnsucht? Wonach? 

 „Am Graben” започва и завършва с мечтаното „тук”, без това наречие за 
място да е географски конкретизирано. „Тук” е едно късче от безкрайната земя, 
което побира в себе си началото, покоя и завършването, което е всичко и нищо, 
в което Аз-ът вижда очите на любимата. Фантазията „Mondlicht” започва с оп-
исание на стаята, в която е ситуиран героят и в която наднича голямата кръгла 
луна, и завършва отново с тази стая, превърнала се в края на „песента” в „нашия 
Родос” 29.

Кръгова композиция се наблюдава и в „Zwielicht”. Първото и последно-
то изречение на „разказа” директно насочват към заглавието, което не просто 
експлицира това преходно състояние от денонощния цикъл. Прокрадването на 
първата утринна светлина над високите до небето стени е символ на смътно-
то, все още неизбистрено, мечтателно, трепетно-тревожно състояние на душата. 
Светлината заобгражда като в обръч онова, което остава вътре – сън-бълнуване 
на съмняващия се, страдащ, копнеещ  Аз.

Следващият общ момент е използването на едни от основните принципи 
на романтическата поетика – на контраста и антитезата. Подобни противопоста-
вяния се наблюдават на микро- и макрониво. Ето няколко примера: 

Das ist mein ewiges Ende und mein ewiger Anfang.30 
Dunkle Gestalten gegen den hellen Himmel hin.31 

28  Родос е най-големият от Додеканезките острови и най-източният от големите острови 
на Гърция в Егейско море. В пристанището на града се издига Родоският колос – бронзова 
статуя на бога на слънцето Хелиос.
30  Това е моят вечен край и моето вечно начало.” - „Das Lied”
31  Тъмни фигури срещу ясното небе” - „Feierabend”
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Weiß, schneeweiß die Kalkwände. Und der Turm, mit den schmalen schwarzen 
Lüken.32 
Du meine glückliche, unglückselige Liebe! 33

Innen und außen: kaum sind sie zu scheiden.34 
Контрастни семантични единици (системноезикови или контекстови ан-

тоними) се наблюдават в почти всички идилии и на П.Тодоров. Ето само три 
примера от „Орисници”:

И небо, и земя от край до край с ум да обходи….
Дай му крепки крила на духа: в миналото да се връща, в бъдещето да 
прехвръква.
И на небото да сеща пак земята.
                

На принципа на контраста е построена песента „Glück”. Заглавието се 
оказва смислоносещата сема, която перманентно се актуализира, като по този 
начин се гради художественото движение в цялата творба. Текстът може да бъде 
разделен на три приблизително равни по обем части, във всяка от които е офор-
мена по една парадигма, противоположна по настроение на предходната:

Първи абзац Щастие – златни блянове, сини далечини, помръква//пробуж-
да, царство, мир;

Втори абзац Нещастие – тъмни гласове, неудовлетворена неволя, неспра-
ведливост;

Трети абзац Щастие – мъдро щастие, кротки часове, сбъдване на вечно-
то, единственото.

   
Първата и третата парадигма маркират кръговата повторителност на 

творбата и изграждат обща, по-голяма парадигма (номинирана още чрез загла-
вието) – на щастието. Подобен текстостроителен модел на обръщане чрез перму-
тация на маркерите открива К. Лукова в „Борба” на П. Тодоров 35.

Пространственият модел на „Zwielicht” също е симетричен. Изграждат 
се пространствени отношения, показатели на основната смислоопределяща 
опозиция Любов – Смърт. Срещу пространството на Любовта, маркирано ле-
ксикално чрез употребата на утрин, светлина, небе, звезди, воля, спокойствие, 
мир, спасение, копнеж, пробудена птица се структурира симетрично, но с про-
тивоположна знаковост, пространството на Смъртта: самотна нощ, страх, 

32 Бяло, снежнобяло като варовикови стени. И кулата, с тесни черни празнини//дупки” - 
„Rendezvous”
33 Ти моя щастлива, нещастна любов!” - „Die Rezension”
34 Отвътре и вън: едва могат да се различат те - „Andacht”
35 Лукова, К. Петко Ю. Тодоров – концептуализация на междужанровите пространства. 
София, 1999, с.32.
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ужас, омраза, глупави маски. Динамичната вертикална опозиция долу – горе, 
събираща буквални и символични значения, се прояснява от своите простран-
ствени определители. Маркери на вертикалното движение нагоре са: „високи 
до небето стени”, „трите звезди”, „нечувани висини”, „нагоре във висините”, 
„горе в широкия здрач” – алюзия за вечния човешки стремеж към съвършенство 
и хармония.  А изразите „тук, тук долу”, „монотонно редуване”, „долу в дъл-
бините”, „бледи пространства”, „пустош” насочват към профанното елегично 
пространство на несретата. 

Подобен принцип на структуриране се наблюдава и в последния абзац на 
„Орисници”, където се оформят отново две семантично противоположни пара-
дигми. Първата, изградена от елементи, носители на известна динамика: „полъ-
хна”, „приведе”, а втората – от генериращи покой / тишина изрази – „безмълвно 
се спотаиха”, „задрямаха”.

Ето още един пример за употреба на антономии на макрониво. Целият 
сюжет на идилията „Радост” е организиран около непрекъснатото надпреварва-
не, съревнование, от неспирната борба между семантично противоположните, 
емоционално нюансирани  парадигми – на Радостта, подкрепяща смисъла на 
заглавието, и на Тъгата. Ще дадем пример с втори и четвърти абзац на текста: 

Втори абзац:
Радост Тъга

копнеж, бленува, оживял на сърце, 
трепне, зашепне, милувки, слънце се 
заразтапя, вечерна зара

намусен, мълчи, в мрътвината, пле-
щи, прокоби

Четвърти абзац:
Радост Тъга

песни, веселба, разпери клони, разкър-
ши грани, слънчев зрак

забрави, кълнеше, затули, бял свят да 
не види, крея, съхна, сянка от нея не 
остана, сълзи, заплака, тъмни нощи, 
прокуден харамия

Корпусът от разгледаните текстове дава основание за извода, че П. То-
доров следва литературната мода и влиянието на своя учител, автора на иди-
лии Йоханес Шлаф, главно в езиково, лексикално и жанрово отношение. Осво-
бождава се от традиционната семантика на понятията идилично и прозаично. В 
текстовете и на двамата автори е много крехка границата между поезия, проза, 
музика, песен. Езикът е емоционален, стилизиран. Прозата е индивидуална по 
жанр, силно лиризирана, ритмична, с преобладаващ субективизъм в предста-
вянето на съответния проблем, без демонстрация на социална ангажираност, 
чужда на обществените движения и политическите борби. 
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Идилиите на П. Тодоров и на  Й. Шлаф намират своето диалогово ядро и 
на ниво сюжет – в представянето на впечатления, в изразяването на глъбините 
на човешката душа, в предразполагането към размисъл. И двамата автори не се 
стремят към огледална репрезентация на действителността (въпреки близостта 
на персонажа със селото и природата), а се вглеждат в  копнежите и лутанията на 
човешката душа. Изразителността, силното емоционално въздействие, лаконич-
ността, яркостта на описанията, доминирането на емоционалния компонент над 
изобразително-повествователния характеризират текстовете като лиризирана 
проза със слаба или почти пренебрегната сюжетност.

Може да се смята, че до голяма степен общите елементи между авторите 
се дължат не само на сходната им художествена и нравствена индивидуалност, 
но и на факта, че поетите творят във време, когато императив на творчеството 
стават оригиналността, новаторството, различието от предходниците. Творбите 
на П. Тодоров и Й. Шлаф са плод на оформилата се в края на XIX в. нова творче-
ска нагласа, която разбира призванието на изкуството като автономна дейност, 
откъсната от обществената поръчка. Тази нова естетическа позиция е свързана с 
налагането на нов тип духовни ценности, на нов тип художествено въздействие, 
а съответно и на нов тип възприятие. 
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ПРЕДЧУВСТВИЕ  ЗА  ВОЙНА
Дневниците на Кирил Христов – том Х-и *

Магдалена Костадинова

PREMONITIONS OF WAR
Cyril Christov’s diaries – 10th volume 

Magdalena Kostadinova

Abstract: The article focuses on issues of nationalism and the attitude to the 
foreigners and it tries to provoke reevaluation of the past and analogies with modern life.

     Diaries as texts are close to the modern humanitarian practice: they contain 
a number of short stories, which similarly to the contemporary reflexive prose are an 
argument to a thesis; as documents of everyday life they successfully serve the needs 
and fashionable tendencies in historiography.

     This research studies the Diaries as an interdisciplinary text where Cyril 
Christov with his high erudition makes multidirectional significant generalizations 
from his personal observations.

Key words: diary, Cyril Christov, Germany, history, nationalism, war

„Аз виждам потоци от кърви. Жестокостта и чове-
коненавистничеството на този народ са тъй големи, че (...) 
когато утре се опълчи пак против цял свят, няма окото му да 
мигне да изтрови в няколко часа грамадни градове и в няколко 
дена цели народи.”

    Кирил Христов, „Време и съвременници”, т. Х

 Немците са този народ, който ще пролее „потоци от кърви”. А пророче-
ските думи в дневника на Кирил Христов са реакция на видяното в Германия 
през 20-те години на ХХ век.

 Дневниците на Кирил Христов имат заглавие „Време и съвременници”, 
разделени са на 11 тома и обхващат повече от 30 години. Намерението си да 
започне голяма автобиографична творба авторът заявява през 1905 г. в писма 
до проф. Шишманов. Записва в продължение на десетилетия – чак до края на 
1940 година. Пространният текст от около 2000 страници се колебае жанрово 
между дневник и мемоар. На места е типичен дневник – с датиране и лаконични 

* Статията се публикува под знака на 140 годишнината от рождението на Кирил Христов.
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актуални впечатления, другаде е с белезите на мемоар – обърнат към миналото, 
обстоятелствен и аналитичен. Знае се, че авторът се е връщал многократно към 
този текст – прередактирал е ранните си записки, печатал е избрани места, из-
дал е като отделни книги няколко тематични цялости от него; в проектите си за 
събрани съчинения е отредил важно място на дневник в 11 (или, друг път казва, 
в 15) тома.

 Грижата за публикуването на Дневника може да се обясни с честолюби-
вото му намерение да „заклейми” определени лица, които са му причинявали 
„терзания”, но и с убеждението, че всеки народ трябва да има памет за големите 
събития и големите личности в историята си. В статията си „Дневници и мемо-
ари”, печатана през 1926 г. първо в чешки вестник, а после и у нас, той обяснява 
липсата на такива български книги с неукрепналата ни държавност: „...както 
младите хора, така и младите народи живеят само с настоящето и вниманието 
им е повече заето с бъдещето, отколкото с миналото” [Христов т.ІV, 1967:619].  
Надеждата му е, че скоро писателите и надарените с писателска дарба държав-
ници ще променят нещата.

 Том Х-и от Дневниците описва престоя на Кирил Христов в Германия от 
1922 до 1930 година. Причина за емиграцията е конфликтът му с македонските 
организации в България. Поводът е дребен – една обидна за македонците епиг-
рама, писана при това много по-рано, още през 1903 г. Последиците, обаче, са се-
риозни. Поетът е обиден от включването на цялата тогавашна преса в нападките 
срещу него, чувства се преследван, а заради няколкото скорошни политически 
убийства не изключва и покушение над  живота си. През септември 1922 г. той 
напуска България.

 Че Кирил Христов ще емигрира тъкмо в Германия, е нещо предвидимо 
и не учудва никого. Той вече е бил там преди войната, през 1906-1907 година, и 
многократно е изразявал възторзите си от тази страна. Писал е патетични сти-
хове за нея. Коментират се най-често тези от одата му „Германия”:

   „Германио, едничка си под свода!
   Вей своите свободни знамена!
   Де минеш – там ний чакаме възхода
   на нова мощ, на нова светлина!”

 Пак в същото стихотворение поетът много пъти директно заявява лю-
бовта си към всичко немско: „Обичам светлите ти идеали!”, „Обичам равнини-
те ти безкрайни!”, „Обичам синовете твои честни!” и т. н. В България неговото 
германофилство му е създало врагове, но пък, смята той, в Германия ще бъде 
посрещнат като свой.

 Том Х-и от Дневника започва със записка, датирана: „Параход „Карл Луд-
виг”, 2 септември 1922”. Още с пътуването по Дунава и с първите срещи на нем-
ска земя у българския писател се появяват и първите съмнения в предишните му 
оценки за немците. Или твърде много ги е идеализирал, или тези хора са се про-
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менили след войната. Учуден, даже потресен от новото лице на Германия, Ки-
рил Христов започва внимателно да наблюдава нещата край себе си. Със своята 
изключителна мнителност и с присъщата си проницателност той вижда много. 
Записва делнични впечатления, дребни случки, водени от него или дочути раз-
говори, самоанализи и по-общи разсъждения. Значителни събития по това време 
в Германия (1922-1923-1924 г...), според  него, не стават. Но това, за което говори 
Дневникът, изобщо не може да се сведе само до частни преживявания. Наблюде-
нията на един от първите поети на България, един високоинтелигентен  човек, 
който умее да забелязва същественото в ситуациите, а умее и да ги описва, имат 
не само литературна, но и историческа стойност. Това са свидетелства, конкретни 
и лични, които маркират социални нагласи, посочват повтарящи се психически 
състояния, търсят връзки с миналото и споделят предчувствия за бъдещето. Съ-
временните модерни историци ги наричат просто „човешки разкази” и твърдят, че 
точно тези човешки разкази обясняват събитията по-добре от големите идеологи-
чески построения на позитивистичния тип история. Те представят „всекидневния 
опит” и регистрират важните социално-психически процеси, които ще подготвят 
и мотивират събитийната история. Този нов тип история, наричат я социална или 
история на времето, е всъщност връщане към корените на историографията. Така 
е започнала пътя си европейската история – като сбор от наративи за случки и 
съдби. Така направена, тя е част от реториката и системата на морала. Запазва 
опита като лично преживяване и го запазва чрез разказа за конкретни лица. За нея 
Вера Мутафчиева, историк по образование и писател по призвание, казва: „Там е 
тайната: от подножието на историята се вижда всичко. То изглежда безкрайно по-
истинско отколкото ако се изпъчиш на някой връх и хвърлиш общ поглед върху 
географията – плоска, без физиономия.” [Мутафчиева 2001:171]. Тази, станала днес 
отново актуална, социална история не е диахронна. Тя е реконструктивна, описва 
структури и е по-скоро статична. Разчита на тъй наречените синхронни фактори 
– на сведения за манталитетите, ритуалите, езиковите отношения, сведения за за-
платите, цените, пътищата, пресата и т.н.

 След близо век от създаването си текстът на Кирил Христов се оказва 
изключително съзвучен с тази историографска тенденция. Имаме всички осно-
вания да кажем, че в том Х-и той изследва манталитета на немците след Първата 
световна война. Не защото си е поставил такава цел, а защото иска да проумее 
промяната в тях, която го засяга лично. 

 Много дълго писателят, дошъл след 16 години отново в Германия, отказ-
ва да чуе оплакванията на българските студенти от отношението към тях и да 
признае очевидни неща. Страхувайки се от разочарования, за да крепи вярата си, 
той се хваща за съвсем дребни неща: радва се на немското дете, което събира по-
мощи, но с достойнство отказва да вземе по-голяма от обичайната сума, любува 
се на пощенския щемпел, в който, за разлика от българския, се чете всяка буква, 
трогнат е дори от ролката тоалетна хартия във влака. Тези неща му напомнят за 
предишната добра и подредена Германия. Разочарован от славянството, огорчен 
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от сънародниците си, той изповядва: „...ако намразя немеца, опустошава ми се 
душата, изгаря последната ми вяра в човека” [с. 639] 1. Но съпротивата му срещу 
повсеместната ксенофобия на немците не може да трае дълго. И Кирил Христов 
започва на много страници да споделя огорченията си, своя  „всекидневен опит”. 
Описал е случки с хора от различни възрасти и социално положение, високо об-
разовани и не толкова. Реакциите им поразително си приличат. Всички те нена-
виждат чужденците. Преди да ги обвини, авторът търси оправдание за поведени-
ето им в току-що отминалата война и пише: „Аз разбирам душевното състояние 
на немския народ и уважавам неговата мъка...”. Но го учудва прекомерната и 
несдържана враждебност към всички чужденци, без изключение. „Омразата на 
немците към чужденците напомня едновремешните римляни, които разделиха 
човечеството на римляни и – варвари. В презрението, с което се изговаря думата 
Auslander (чужденец), се видимо съдържа понятието варварин” [с. 632-633]. Тъй 
като чужденците в Германия през 20-те години рядко се отличават от немците по 
външен вид и обноски, езикът става най-важният белег за другост. Абсолютно е 
забранено да се говори чужд език на обществени места. А е и опасно... „За едно 
merci и за един pardon можете да отнесете славен бой” [с. 632]. Авторът разказва 
и коментира поредица от случки: стари, почтени на вид хора, дочули на улицата 
чужда реч, „ ви фиксират с такава злоба, на каквато никога не съм вярвал, че е 
способен немецът.” [с. 638]; децата „с необикновена за едно детско лице и един 
детски поглед омраза” крещят подир всеки чужденец: Auslander! Auslander!

 В ревността на немеца към езика му Кирил Христов открива и повод за 
ирония. Защото навсякъде в Германия ще се намерят хиляди фамилни имена със 
славянска етимология – „имена, принадлежащи често на бесни славяноедци”. С 
един такъв, млад лекар „с чисто полското име Яблонски”, му се налага да поспори.

 В тезата си за асимилираните в Германия славяни и за доброто, което не-
мецът е получил от тях, Христов е много последователен. И навярно е прав. За-
щото в езика – казва един модерен историк – винаги се съдържат „повече или по-
малко от нещата, които се съдържат в действителната история” [Козелек 2002:16].

  Като писател, а донякъде и като социолог Кирил Христов подхваща 
следното разсъждение: „Първите хора, с които се влиза в контакт в една нова 
страна, са, не ще съмнение, търговците, продавачите; първите ни отношения 
в една нова среда са отношения на вземане-даване. И аз останах смаян от две 
неща: нескриваната омраза на немеца към чужденеца, без разлика, и стремлени-
ето му на всяка цена да му вземе повече” [с. 620]. Следват примери: за стоката, 
купена на двойно по-висока цена от обявената на витрината, за прескъпия плат, 
който шивачът му предлага, за подобна ситуация в книжарницата, макар лю-
безният книжар да го знае като апологет на Германия; включително и случай с 

1 Тук и нататък цифрата в скоби след цитата означава страницата от т.5 на изданието: 
Кирил Христов, Съчинения в пет тома, изд. Български писател, С., 1967. От същия том, 
без посочване на страница, са и по-малките цитати в текста.
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професор, който му взема четири пъти по-висока цена за медицинска услуга. Ос-
вен че споделя лично преживяното, авторът преразказва неволите на български 
студенти, коментира случайни разговори (напр. как млад финландец се оплаква, 
че го обират на всяка крачка) и т. н.

 Тази нетолерантност и дискриминация по отношение на чужденците е 
превърната от немците в държавна политика. Документирана е в разпореждания 
за цените. В края на 1922 г. чужденците в Германия са длъжни да заявят на ги-
шето, на което ще купуват билети, националната си принадлежност и да платят 
„двойна цена в баните, петорна в театрите и десеторна в музеите”. Плащат се, 
естествено, и специални такси в университетите. А личния си опит Кирил Хри-
стов отразява саркастично така: „Като акт на голямо снизхождение в Гьотевата 
къща във Ваймар ми взеха само петорно вместо десеторно”.

 Има, разбира се, пряка връзка между икономическото състояние на Гер-
мания и политиката към чужденците. Първата световна война, знае се, завърш-
ва трагично за немците. Те губят големи територии (включително Елзас и Ло-
тарингия), не осъществяват амбициите си спрямо Австрия и Судетска област, 
дават 1 800 000 жертви, плащат тежки репарации. Но именно заради големия 
си икономически дефицит, разсъждава авторът на Дневника, Германия трябва 
да внимава с чужденците – те могат да вземат ответни мерки спрямо немците 
в своите страни. А се развращава и немският търговец – ако днес той вземе 2-3 
пъти по-голяма цена от купувача-чужденец, утре ще я поиска и от немеца.

 Много разколебан в достойнствата на немците, Кирил Христов им при-
знава едно – „немската гениалност е целесъобразността, която носи печалби”. Не 
„полет на духа”, какъвто, казва, имат „френци, италианци, руси, поляци”. Съв-
сем не! А именно целесъобразност. Общите за всички немци надежди за реванш 
и обсебилата ги тотално омраза към чужденците създават онова единение на 
духа, което пък се оказва целесъобразно за късното и драматичното формиране 
на германската нация. Оправдана или не, но реваншистката патетика се е пре-
върнала в нещо като национална идея, спойка не само за различните социални 
слоеве на обществото, но и за груповите различия между саксонци, прусаци, 
баварци...За да се стигне, знае се, до девиза: „Един народ, един райх, един фю-
рер!”. Германците, такива, каквито ги вижда Кирил Христов през 20-те години, 
обединени от реваншистки амбиции, са страшни. Приличат му на вързан звяр, 
който се дразни дори от това, че са се натрупали да го гледат. И предупреждава: 
„Народи, пазете се да не се откъсне...”. 

 Авторът на „Време и съвременници” е най-силен, когато описва след-
военните промени в духовността на немците. При престоя си в Германия пре-
ди войната, 1906-1907 г. (т. ІІІ от Дневника), той е написал много похвали за 
практичния и подреден немец, който обаче не може и „три дни без изкуство”. А 
„Дойчланд, Дойчланд, юбер алес...”, наречен „гордият стих на германския наро-
ден химн”, е изтълкуван като преклонение „пред всичко, което се издига макар 
на милиметър над обикновеното”. И доколкото Кирил Христов винаги се е смя-
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тал за част от българския и от европейския елит, такъв манталитет му допада. 
Шестнайсет години по-късно обаче, в новата следвоенна ситуация, мнението му 
за химна е диаметрално противоположно. „Германио, Германио, над всичко в 
света...” е стих, който – твърди сега той –  „сполучливо резюмира немското без-
умие”. И следват всекидневните примери: химнът се свири и пее непрекъснато 
– всяка вечер, по няколко пъти, във всеки локал; всички присъстващи трябва 
да станат на крака, а ако някой си позволи да остане седнал, намират се добро-
волци, които или ще го набият, или ще го предадат на полицията като „опасен 
човек”. В тази атмосфера не би трябвало да изглежда странно нито разпореж-
дането в Йенския университет чужденците да не сядат на предните редове в 
аудиториите, нито заповедта на един немски студент, изказана високо и рязко: 
„Чужденецо, отстъпете ми мястото си!”. Разказан е и случай с един „особено 
приятен професор”, математик, който споделя с автора на Дневника гнева си от 
френско шовинистично стихотворение за деца, насочено срещу немците; възму-
щава се от френската „система на подстрекателство” в училищата, но не вижда 
съвсем нищо осъдително в обругаването на чужденци в Германия. Оглеждайки 
немското общество във всичките му прослойки и възрасти, авторът на Дневника 
не подминава дори половете. Жената в Германия е „пò човек от мъжа” – казва 
той. Следва обаче едно горчиво „но...” и пояснение, че, например, тръгнат ли 
няколко момичета на излет, те непременно ще вземат със себе си знаме, ще пеят 
патриотични песни и ще „тупат краката по войнишки”.

 Заобиколен от толкова много национализъм, Кирил Христов е склонен 
да погледне по нов начин на немското изкуство, да преосмисли културното вли-
яние на  Германия и приноса ѝ за света – и за самия себе си, и заради другите. 
За Шилер, Гьоте, Хайне, Ленау, от които не може да се отрече, той намира, доста 
трудно, измъчено и странно обяснение. Нарича го свое откритие и настоява да го 
„патентова”. Формулирано е така: „...В немското изкуство има много идеализъм 
не защото в тоя народ наистина го има, а тъкмо обратното: защото до такава 
степен го няма, че той иде у избраниците на немския народ като настоятелна, 
неминуема реакция” [с. 648]. Само в избраниците на този народ, и то само като 
компенсация, като запълване на  духовни липси, може да се появи идеализъм, 
простор и красота. Или, другото му обяснение за идеализма в немското изку-
ство – доколкото го има, той е плод на капките славянска кръв. Иначе „душата 
на немеца е студена и тежка като ония замъци, с които е тъй богата земята му”.

 Разбира се, че Кирил Христов е твърде краен в тази си оценка. Но и да 
се твърди, че „той стоварва греховете на немския империализъм върху „немския 
характер и германския народ” [Куюмджиев 1966:67], както соцкритиката обяс-
нява тези страници, също би било неправилно. Тъкмо защото е много честолю-
бив и мнителен, Христов е добър психолог. Впечатлителен е, приема болезнено 
и дребните конфликти в ежедневието, натоварва ги със смисъл, тълкува ги като 
социално значими.  
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Живеейки сред немците, още в първите 2-3 години някогашният германо-
фил успява да натрупа негативна енергия. Съвсем в началото, при пристигането 
си в Германия през есента на 1922 г., той е премислял изгодите на позицията си и 
спрямо немците, и спрямо българите. Бил е убеден, че обективността му е гаран-
тирана – след като е чужденец в Германия и далеч от своите. Но нещата, явно, 
са се променили. Озовава се вътре в ситуацията, преживява я като участник, а 
не като страничен наблюдател. Въвлечен в емоционалните вихри на следвоенна 
Германия, писателят драматично и тотално преосмисля отношението си и към 
своите, и към чуждите. „Немците фалшифицират и науката, и историята си.” – 
казва сега той. Говори за грамадна литература върху това, че Коперник не бил 
поляк, а немец; че и откривателят на кинематографа не е французинът Люмиер, 
а немец. Изобщо, че всяко голямо постижение в науката е непременно немско. 
Като човек на словото той си дава сметка и за манипулативното поведение на 
пресата. Ако вестникът информира за някакво чуждо откритие, обикновено не 
отбелязва народността на автора; читателят, то се знае, ще предположи, че е 
немец. Всички славяни (поляци, чехи, югославяни, българи) минават под един 
знаменател – „ония там, които трябва да бъдат ненавиждани”. Нито по време на 
войната, нито пък след това на средните германци им става ясно, че България  е 
била тяхна съюзница и че тя, наред с тях, губи територии и плаща репарации.

Дълбоко разочарован в хората от своята гилдия, хората на словото, Ки-
рил Христов стига до следния странен извод – „че ще бъде добре за света да се 
поотърве малко от влиянието на немската книга”. И още нещо, съвсем изненад-
ващо – че „словото на латинските и славянските народи би донесло нова свежест 
на измореното човечество” [с. 649].

Това, очевидно, е един друг Кирил Христов. Критиците му винаги са каз-
вали, че е себичен и често променя мненията си. Дневникът обаче не оставя 
впечатление, че промяната е настъпила бързо и лесно. Има мъчителна раздяла с 
един идеал – идеал за държавна уредба, за човешки бит и за изкуство; има труд-
но преодолима емоционална амплитуда – от безрезервното приемане на всичко 
немско, през колебанията и до отрицанието. Предвидени са и реакциите в Бъл-
гария, „злорадия смях” там: „Нека, сине майчин! Тъй ти се пада! Да разбереш 
колко си бил заблуден, когато си писал оди за германците!” [с. 650].

Но тук всъщност става дума за друго. Важна е не метаморфозата на един 
български интелектуалец, а сериозността на причините, които са я породили. 
Стотици дребни неща в този текст създават плашещата картина на един все по-
агресивен реваншизъм. Някои места в Дневника издават отчаянието, даже па-
никата на автора пред идващата беда: „Не, този народ ще докара света до нова 
катастрофа и чак тогава, може би, ще бъде обуздан” [с. 653]. Читателят на том 
Х-и също е принуден да преосмисли рутинното си знание за Втората световна 
война. В познатите исторически описания на този период доминира фигурата 
на Хитлер. Той и неговата национал-социалистическа партия водят Германия 
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към погром. Погледната обаче отблизо, отвътре и чрез делника си, Германия 
е друга. Излиза, че много преди Хитлер тя е била готова за събитията, които 
ще произтекат. И реваншистките амбиции, и идеите за немското превъзходство 
са битували дълго сред немците преди да се намерят личностите, които да ги 
огласят публично и формализират. Такова гледище не оневинява Хитлер, само 
го прави по-малко значим. Но остава открит въпросът за вината. Остава също – 
вечно нерешена – дилемата на историците: масите ли правят големите събития, 
или личностите.

Текстът на Кирил Христов, при цялата си граничност и полифункционал-
ност, е литература. Но много поучителна за историците литература.
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ТЕОЛОГИЯ, МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА КИРИЛ ХРИСТОВ *

Сава Сивриев

CYRIL CHRISTOV’S EXISTENTIAL SOLUTIONS

Sava Sivriev

Abstract: Cyril Christov’s lyrics are labelled hedonistic, erotic in Bulgarian 
Literary studies. The poet is called sick of life, and with many synonyms, but it should 
be noted that the texts that carry these moods and senses are just a few among the 
impressive volume of poet’s lyrical legacy. The extraordinary, scandalous, provocative 
message shook the public taste through these texts in the 90s of the 19th century and 
is probably the reason why it was accepted as iconic and the rest of Cyril Christov’s 
poetic corpus was almost ignored. His hedonistic philosophy is a result of his existential 
drama in the search for the meaning of life. This drama is demonstrated in many 
texts written before the so-called hedonistic lyrics. It starts with the severance of his 
relations with society, whose weltanschauung is very different from the beloved poet 
mentality, his loneliness in the world of others, and his understanding of how futile it 
is to serve culture. The era of the late 19th - early 20th century offered theocentric 
solutions for the meaning of life, the same as until mid-19th century. It did not offer a 
sense for public service as it has done during the Bulgarian National Awakening. Late 
19th - early 20th century was a time of existential drama, individualism, pessimism, 
sadness, loneliness, an era when everyone addressed the meaning of life individually. 
Following many public mortifications and awareness of the futility of creativity Cyril 
Christov offers to master and experience eternity through moments of beauty and 
exhilaration of life as possible wisdom.

Key words: beloved, individualism, pessimism, sadness, loneliness, 
intoxication, poetry, the drama of existence, society, culture

* Статията се публикува под знака на 140 годишнината от рождението на Кирил Христов.
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В „Избрани стихотворения“ от 1903 г. Кирил Христов печата една дълга 
творба със заглавието „Поет“. Тя е посветена „Г-ну Ив. Вазову“ и след заглавието 
следва цитат от Августин Блажени: „От животното до човек е по-близо, отколкото 
от човек до човек“ 1. Текстът на „Поет“ е печатан за първи път в сп. „Българска 
сбирка“ (1902 г., кн. 7). В „Избрани стихотворения“ (1903 г.) е редактиран. Иван 
Вазов, автор на предговора към „Избрани стихотворения“ (1903 г.), приема 
текста с възхита, и в отговор пише писмо на Кирил Христов: „Едвам сега видях 
новата книжка на Б ъ л г.  с б и р к а. Хиляди, хиляди благодарности, любезний 
бай Христов, за посветеното мене стихотворение и за оценката на П ъ с т ъ р          
с в я т – и двете пропити с такава пламенна задушевност, дишущи в лиризма си 
с толкова топли чувства и симпатии към мене, от което дълбоко съм покъртен.

Стискам Ви силно и с признателност ръката. Не можете си въобрази 
каква цена имат за мене тия неща, писани от В а с“ [Вазов 1979: 265].

Предговорът на Иван Вазов, както се знае, е причината за отговор, също 
чрез предговор, на Пенчо Славейков – към „Стихотворения“ (1904 г.) на Пейо 
Яворов.

За част от „Избрани стихотворения“ на Кирил Христов Иван Вазов пише, 
че „...в тия песни вее талазът на песимизма, суров, необуздан, часто демонически 
поривист“. А за поета: „Силен със съзнанието на онова, което той струва, окръжен 
от леденяющата апатия на едно общество, оплуло в материализъм, неспособно 
или нежелающе да сгрее високите пориви; [...] всичко това извиква у поета горчиви 
и величествени избухвания от гняв. Тоя гняв се изразява в куп песни, редки по 
силата на сатирическия си лъх, дето злъчката и язвителността се равняват само с 
духовитостта и тънката наблюдателност на един бистър ум с философска подплата. 
[...] В тоя певец на любовта и деликатните ощущения се съвмещава такъв рязък 
сатирик! [...] Тия язвителни сатири [...] се чредуват с прелестни картинки, тънко и 
майсторски срисувани, от покойния или буен живот на природата, в който поетът 
намира тайнствен отзвук на своята душа. [...] Какъв орлов полет на духа!“

И в заключение Иван Вазов пише: „Едното, което бих пожелал за младия 
поет, то е песимизмът му да се заменеше с повечко жизнерадостност, повечко 
ясност да озареше отзивчивата му душа. Нека черпи сила в хубавия си талант, 
нека вярата в призванието му поддържа у него куража, необходим при несгодните 
у нас условия за всеки служител на идеала...“

1 Същият цитат в: Христов, К. Съчинения в пет тома. Т. 1. Лирика. София, 1966, е: „От 
човек до животно е по-близко, отколкото от човек до човек“. От кой текст на Блажени 
Августин епископ Иппонски е цитатът, не е посочено. Както се знае, Кирил Христов 
редактира няколко пъти текстовете си. Така едни и същи творби, които представят образа 
му на поет така, както той съгражда този образ пред читателската публика, са с различен 
текст в: Христов, К. Избрани стихотворения. София, 1903; Христов, К. Антология. София, 
1922; Христов, К. Антология. София, 1944, и други издания на текстовете му. Ние се 
придържаме към изданието: Христов, К. Съчинения в пет тома. Т. 1 – 5. София, 1966 – 
1967, което счетохме за най-удачното текстово решение.
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И още нещо, което Вазов търси в 80-те години на XIX век и което вижда 
у Кирил Христов, е преживяване на естетиката на възможния свят: „Кирил 
Христов е поет по душа, по природа, по темперамент; поет по чудесното подаденè 
да владее до върховност формата с изяществото на образите и тайната на 
речта, с които поезията е само пълна поезия. Красотата на вътрешното 
съдържание в областта на изкуството иска и красотата на премяна (курсив 
мой – С. С.). Кирил Христов владее и двете“ [Вазов 1903: III – IX].

В очите на Вазов Кирил Христов е сатирик – сатирично е отношението 
му към обществото. После – той е песимист. Трето – той преживява, подобно на 
Вазов, природата и това преживяване на съвършеното е намерен смисъл, градивно, 
а не деструктивно емоционално и душевно състояние. И по разграничението на 
Пенчо Славейков – сган и народ – „сганта“  е не само чужда на Кирил Христов, 
а е и осмяна.

Кирил Христов не изживява така драматично и като екзистенциална 
драма онова, което изживяват Иван Вазов и Стоян Михайловски в разрива им със 
света и обществото. Неговото мислене е ситуирано над възможността за подобна 
драма, поне в началото, най-банално казано, на творческия му и житейски път.

Отношението на Кирил Христов към обществото, както Иван Вазов 
пише, е сатирично. Чрез смеха, според Анри Бергсон, се унищожават явленията 
във възможния свят, след като не сме успели да се справим с тях в реалния 
[Бергсон 1947 г.; Бергсон 1996 г.]. В края на „Кардашев на лов“ (1895 г.) на Иван 
Вазов заключението е, че: „Настоящето може да дава живот само на сатирата. 
Нека бъде сатирата!“

Приблизително в същото това време, след 1895 г., стихосбирките на 
Кирил Христов стават книжовно събитие. Към литературата от 90-те години се 
добавя и полето на смеховото.

Драмата на съществуването, така, както тя се чете у Иван Вазов и Стоян 
Михайловски, не е забравена. Лириката на Пейо Яворов и Димитър Бояджиев 
и на куп още творци, останали вън от литературния канон, животът и лириката 
на българските символисти изричат тази драма. Но чрез смеховото се търси, 
изглежда, точно това решение, което Анри Бергсон намира в смеха, за да бъде 
уравновесена менталната система. Иначе пътят само в посоката, в която върви 
Стоян Михайловски, изглежда като крайна цел, рисков за все пак естествения 
стремеж на човека към душевно здраве, равновесие и мир. 

„Сатирична“ лирика пише и Пенчо Славейков. Поведението му в 
обществото, иронията му в „На Острова на Блажените“ са обяснение за това, 
защо  обществото го прогонва от България. 

Онова, което е нàй за нетърпене и понасяне, е иронията. Тя, станала 
публичен разказ, обезсмисля  многогодишните усилия  на личността за престиж 
в обществото.  А  защо обществото и личността в него трупа земни богатства и 
слава, след като те с нищо не ще ползват човека във вечността, е усилие, което и 
културата не може да разбере.
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Кирил Христов е един от тези, които съграждат „сатиричната“, по думите 
на Вазов, менталност.

Въпреки „Предговор“-а на Иван Вазов обаче, д-р Кръстев създава друг 
публичен образ на Кирил Христов – „болен от живот“. Кирил Христов е „поетът 
на майски копнежи“ [Атанасов 1944]. За Кръстьо Куюмджиев: „…неговата 
поезия (Кирил Христов – бел. авт. – С.С.) беше изблик на сила, езически груба и 
некултивирана, наслаждаваща се на живота, на слънцето, на любовните милувки. 
Тоя красив варварин беше пиян от своите младини, той пръскаше жизненост 
около себе си, той беше „болен от живот“, както казваше за него д-р Кръстев, 
пролетен вихър, пролетна жажда на плътта за радост“ [Куюмджиев 1966: 7].

„Болестта от живот“ се чете само в няколко лирични текста на Кирил 
Христов. Причината за „болестта“ е философия за живота, която е изказана в 
„Певецо млад, прахосваш дивна младост“. Текстът ще бъде коментиран. Кой 
знае защо, или именно точно поради така изречената философия за живота, 
„любовната лирика“ на Кирил Христов събира вниманието на критическия 
прочит.

В „Предговор“-а си Иван Вазов също не подминава този момент: „той 
(Кирил Христов – бел. авт. – С. С.), както е и естествено, най-напред ни зачудва 
с поток страстни звукове на любовта, на сладостите, разочарованията ѝ, 
вълненията ѝ“ [Вазов 1903: IV – V].

Но не остава само с тази бележка. Вазов вижда и другите страни от 
неговата поезия.

Самият Кирил Христов пише за „Избрани стихотворения“ (1903): 
„всичко, което съм изхвърлил..., а то е повече от половината, смятам, че страда 
именно от този недостатък: голяма непосредственост, с която е свързан известен 
хаос, известна невъзможност да се постигне хармония“.  И още: „в ранни 
младини, не ще съмнение, главните струни от които съм изтръгвал звукове, са 
били струните на пола. Обаче аз далеч не смятам, подобно на мнозина наши 
критици, които е занимавало моето изкуство, че това са – и то именно в оня им 
юношески вид – моите най-ценни стихотворения. За жалост повечето от тях не 
чинат нищо и са отдавна парясани. По-късно същите тия мотиви можех да дам 
в една несравнено по-префинена форма, като символ и настроения. Обаче тия 
неща (голяма част от „Тихи песни“, после „Царски сонети“) съвсем още не са 
забелязани от критиката“ [Арнаудов 1965].

От това негово признание става ясно, че той усърдно се стреми да излезе 
вън от създадения от литературната критика и повтарян от читающата публика, 
публичен образ. Но автоматизмът на възприятието, оказва се, е по-силен и от 
авторовото намерение и деятелност, за които свидетелстват „Тихи песни“ и 
„Царски сонети“ по коментираното признание на Кирил Христов пред проф. 
Михаил Арнаудов – на същите мотиви да даде „по-префинена форма, като 
символ и настроения“.
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Това публично лице обаче на Кирил Христов не е било създадено.
В читателската представа той остава хедонист, виталист и пр., и пр. – 

нещо, което е само малка част от него.      
Кои са тези сатири на Кирил Христов, които Иван Вазов сочи? 
Това са: „Станси“, „Сонет“ („Щастлив е, кой мърцина не умира...“), „Аз 

казвал съм си“, „Призраци“, „Игра на мъртвите“, „Съдба“, „Поети, мъдреци 
– на пръсти ги броиме...“, „Орала мухата на вола на рогата“. За Иван Вазов 
„Тая сатирическа жилка у Кирила най-изразително изпъква в много игривата 
и духовитата група епиграми: „Ч е м е р и к а“ [Вазов 1903: IV-V]. Към този 
корпус могат да се добавят и още текстове: „Пред гроба на Алека Константинов“, 
„Реквием“ („П. Р. Славейкову“), „Не винаги човешките деяния...“, „Ти казваш 
ми: Недей напред се взира“, които изразяват продължаващо неприемане на 
външният свят.

Словото „сатира“, с което Вазов е назовал тази част от текстовете на 
Кирил Христов, само донякъде може да се отнесе към тях. Останалата част от 
значението му е по-скоро метафора, отколкото реален смисъл. Поради това, че в 
част от тези текстове няма смях. Те са твърде тъжна констатация за онова, което, 
в очите на пишещия автор и лиричен аз, е общество и народ. Кирил Христов 
вижда отвъд обществото. Изживява спецификата, меко казано, на манталитета и 
общата психика на българския народ.

Ако се съди по текстовете – в 90-те години на XIX век се води разговор за 
това, що е български народ. Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Антон Страшимиров, 
Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, Мърквичка, Емануил Манолов, Добри 
Христов, Елин Пелин и пр., и пр. чрез текстове създават представа за 
възвишеността на народната душа.

  В „Станси“ представата на Кирил Христов за българския народ е друга 
и невъзвишена. Тази представа го кара да не търси пътища за идентичност с 
общността, а пътища за свой смисъл и свой начин на живот. Истина за индивида, 
която е смисъл в мисленето чрез култура на 90-те години.

Текстът на „Станси“ е с редакции. Редакциите показват едно повече 
или по-малко смекчено отношение на пишещия към онова, което той пише. В 
приетия за работа текст – редакционен вариант на „Станси“ – е със структура на 
възможен разговор със събеседник. Този „ти“, към който се обръща говорещият, 
е неопределен и колебаещ се между някой друг и разговор със самия себе си. 
„Тоз народ“ за говорещия е „малодушно, подло, рабско племе“. Вярата в него, 
ако може да се говори за сатира, е причина за саркастичното мислене и говорене: 
„та още ли ти вярваш в тоз народ“. За него, за народа, според говорещия, няма 
надежда да заживее разумен живот и „хубав път нагоре да поеме?“ 2.

2  Във варианта, отпечатан в сп. „Мисъл“, 1897, кн. 2, с. 111, вторите два стиха от първата 
строфа са: „че то ще найде (рабското племе – бел. авт. – С. С.) най-подире брод, / че ще 
заякне, че ще се съвземе!“Интересен е диалогичният контекст, в който е написан „На Тук      
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И още нещо – за говорещия народът е „...мъртвец, / изровен, пак погребан 
за да бъде“. И за да стане още по-ясно мисленето за народа като цяло, следва 
още една строфа: „Печална неговата бе съдба; / да изгори във неразумна сила“. 
Вариантът в сп. „Мисъл“ на тези два стиха е: „Не, нему и арменската съдба / 
не би му вляла капка свяст, ни сила!“ Вариантът на последните два стиха в сп. 
„Мисъл“: „Не, него и гръмовната тръба / на Страшний Съд дори не би свестила“ 
са по-ясни от варианта в: Христов, К. Събрани съчинения в пет тома. Т. 1. Лирика. 
София, 1966, „Станси“, с. 125: „Защо ли и гръмовната тръба / на страшний съд го 
нявга би свестила“.

Според правилата на културата, във времето, в което излизат съчиненията 
на Кирил Христов, във втората половина на ХХ век, „Страшний Съд“ е изписан с 
малки букви. Така образът, обозначен с тези графеми, не е много ясен.

Страшният Съд в „Станси“ следва да е в библейското му значение, 
а гръмовната тръба – според значението ѝ в „Откровението на св. Иоанна 
Богослова“.

И тръбата на Страшния Съд като образ, взет от Библията и употребен 
тук, вън от контекста си, с хиперболиката и с нечуваемостта си, най-вече за тези, 
за които този тръбен звук е предназначен, изразява мисълта за безнадеждността 
на усилието да се открие смисъл в посвещение и жертва на своя живот, заради 
народния живот и идеали.

Критичното, да го наречем така, осъзнаване на народа се чете, както 
се знае, още в „История славяноболгарская“ на преп. Паисий. Св. Софроний 
Епископ Врачански, Кирил Пейчинович питат в поученията си българите, защо 
са посинели и потемнели от пиянство. Петко Р. Славейков в много текстове казва 
за българите неща, сходни на: „не сме народ, не сме народ, а мърша...“. У Христо 
Ботев представата за народа също не е блестяща. За разлика от сътворените 
чрез стихове иконни изображения на Васил Левски или Хаджи Димитър. Пейо 
Яворов безуспешно прави опит да намери смисъл в народните борби или идеали, 
но резултатът от това търсене е „Нощ“ и „Хайдушки копнения“. Тези текстове 
са все израз на криза в опита да се намери ценност, утеха и смисъл на служение. 
Народният дух, представен или от Пенчо Славейков – по един, или от Тодор 
Влайков – по друг начин, е нещо, което е желано, възможно, но съществуващо в 
пространствата на интенционалните светове.

Текстът на Кирил Христов явно събужда полемично мислене, защото в 
периодиката от онова време нему, на Кирил Христов, се отговаря, също с текст, 
но с оптимистична визия за българския народ:

Така! Таз вяра крепне, големее
и ви упътва в житейската борба
(в която поета да влезе не смее!)
и на борците дава да летят крила!
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О не! Не е мъртвец тоз труп, що дава
блага и щастие, вдъхновенйе за песни,
не е той ни гнил, ни подъл – че не става,
а е безсилен ощ под алчните врази!
 
Не всякога водата застояла е мирна – 
дохожда най-насетне час,
събарят се прегради, разбесняла,
кат ураган отнася всичко тя тогаз!
 
Пазете се, о вий, кои не смейте
отблизо да допрете окований роб.
Надгробната му песен като пейте,
да не потънете случайно в някой гроб.

Авторът е анонимен. Текстът е печатан в сп. „Наш живот“, бр. 9, 
6.10.1899 г.3 

В сп. „Мисъл“, год. VIII, 1898, кн. 7, с. 535-536, Пейо Яворов печата „На 
един песимист“ 4. Текстът е отговор на същите въпроси, измъчващи и Кирил 
Христов.

През Възраждането народът не прегръща горещо нито националната 
идея, нито идеите за революция.

3 Тук се цитира по: Христов, К. Събрани съчинения в пет тома. Том 1. Лирика. София, 
1966, с. 586-587. Липсата на умения в поезията на анонимния автор е очевидна.
4  Интересен е диалогичният контекст, в който е написан „На един песимист“. По споме-“. По споме-. По споме-
ните на Н. Найденов: „Беше през пролетта на 1896. През великденската ваканция често 
правехме излети до Марица. При стария мост имаше малка воденица, заобиколена от 
стари върби и ракитаци. Там се разискваха оживено въпроси из социализма, пеехме бун-
товни песни, декламирахме руски революционни стихове. Яворов беше винаги бодър, 
весел, жизнерадостен. Негов контраст беше най-близкият му другар Пейо Гарвалов. Буен, 
възторжен, но почти винаги замислен и в основата на душата си – песимист. Високо бла-
городна душа, той страдаше много от неправдите на околната действителност. Спомням 
си един спор между Яворов и Гарвалов под онези стари върби при Марица. Някой от нас 
бе декламирал Ботевата „Борба“. Гарвалов повтори мрачно първите стихове. После заго-“. Гарвалов повтори мрачно първите стихове. После заго-. Гарвалов повтори мрачно първите стихове. После заго-
вори каква голяма пропаст съществува между нашите идеали и възможността за тяхното 
реализиране. Той говореше за апатията на народа, за невежеството, дори за враждеб-
ното му отношение към новите идеи (курсив мой – С. С.). Яворов се противопостави 
енергично. Избухна другарски спор, в който и двамата проявиха горещината на темпе-
раментите си. Спомням си, че когато по-късно прочетох „На един песимист“, изведнъж 
в паметта ми изплува тоя спор, в който Яворов не само беше застъпил същите мисли, но 
дори беше говорил със същите думи. За всички другари, които бяхме присъствали на тоя 
спор, връзката с него на стихотворението „На един песимист“ беше несъмнена.“ (Найде-
нова, Г. П. К. Яворов. София, 1957, с. 368-369.)
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А в края на XIX век – нито сиромахомилските, народническите и още по-
малко – социалистическите идеи.

Тeзи идеи изглеждат като „кръпка“ към общонародния живот. 
Изповядващите разни идеологически парадигми остават сами в словесните си, 
книжовни и идейни пространства. 

През Възраждането народът реагира положително само на онова, от 
което има полза – училищната идея, идеята за независима българска Църква. 

По време на войните от 1912-1913, 1915-1918 година – на идеята за 
национално обединение.

Във Възрожденско време посвещаването и служението на род и Отечество 
е имало смисъл – било като гражданско служение – каквото е служението на 
Петко Р. Славейков. Или като революционно служение и жертва, образци на които 
са Васил Левски, Христо Ботев и много още деятели на Високото възраждане. 
Служението, въпреки апатията, според гледната точка на посвещаващите се, но 
разумност, според гледната точка на народа, е имало смисъл и значение, било е 
цел в живота на личността.

След Възраждането, ако различният от народа, интелектуалецът, 
мислителят и пр. следва подобно поведение, се обрича да е обществена 
маргиналия. В пространството на обществено служение влиза  по един начин 
Пейо Яворов, по друг – Тодор Влайков, но и двамата изживяват разочарование и 
самотата от безсмислеността на идеологическите си намерения.

От друга страна, „Станси“ е само част от сходен по смисъл текстови корпус. 

Не особено убедително е обяснението за това мислене на Кирил Христов в бележките 
към „Събрани съчинения“, Т. 1, Лирика, София, 1966 5. Там към този корпус са 
посочени също: „Поклон, поклон“ и „Не винаги човешките деяния“ в „Песни и 
въздишки“ (1896 г.), „Недейте вярва вий, че всеки може“ във „Вечерни сенки“ (1899 
г.), „Запев“, „Празникът на роба“, „Сонет“ („Честит е, кой мърцина не умира…“) в 
„На кръстопът“ (1901 г.), „Дългът“ в „Избрани стихотворения“ (1903 г.). Подобни по 
смисъл текстове се сочат и във „Вълнолом“ (1937 г.), и в „Последни пожари“ (1944 г.).

5 Авторът на бележките не е подписан. Съставители и редактори на изданието са Свет-
ла Гюрова и Кръстьо Куюмджиев. Обяснението е следното: „Крайно субективен, К. Хр. 
е склонен да абсолютизира случайни факти. Горестите, неуспехите, трудностите го на-
стройват срещу света; поетът анатемосва всичко и всички, за да почувства много скоро 
след това потребност от единение с хората и света. Презрението към тълпата и презрени-
ето към управниците у К. Хр. има един и същи психологически корен – безразличие към 
творчеството му или към личността (курсив мой – С. С.).“ (Христов, К. Събрани съчи-
нения в пет тома. Т. 1. Лирика. София, 1966, с. 587.) Авторът на тази бележка не е видял 
или не е могъл във времето на 60-те години от миналия век да покаже системния разрив 
на творците с общество и народ. Кризата на ценности, не само национални, но и общо-
европейски, чиито причини са дълбоки и, според нас, както вече това бе отбелязвано, са 
в това, че за ценност се приема антропоцентризмът. Един антропоцентризъм – този на 
Възраждането, се заменя с друг – на новото време, като се мисли, че това е решение за 
човешкото съществуване.



118 Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването

Ако подобни текстове се четат и в късните негови стихосбирки, то явно е, 
че този проблем Кирил Христов решава до края на дните си.

Във всеки случай, колкото и вдъхновяващ да е призивът в „Не винаги в 
човешките деяния...“, в края на текста другите да са наречени „братя“: „Не, братя... 
/ Да си дадем ръка и към доброто / на бъдещий живот да полетим!“. Времето е с 
име: „тоя век ужасен“. Подобно по смисъл име се чете и във „Философически и 
сатирически сонети“ на Стоян Михайловски.

В „Запев“ на Кирил Христов потресът на певеца е от употребата на 
текстовете му в низова културна ситуация: „Певец през шумен и вонещ пазар 
минава. / И чува сред разбъркана пъдарска врява, / най-милата му песен някой 
че запява“.

Голяма част от смисъла тук е вън от текста. Явно е, че изкуството, 
поезията в представата на говорещия лиричен аз се прави от избраника и се 
прави за високата култура.

Впрочем „Поет“, посветен Г-ну Ив. Вазову, поетизира именно темата за 
избраника и тълпата. Между тях няма нищо общо. Тълпата е все една: 

            Вървят, изглеждат се, бърборят – стари, млади;
            подсмърчат, хилят се, и все гълчат, гълчат...
            Чуй тоя шум и гам из улици и сгради!
            Виж шарени тълпи – виж що безгрижен свят!

            И след половина век туй всичко ще се срине
            във черната земя! Друг свят ще загъмжи
            по тия улици след петдесет години
            и други пакости, интриги и лъжи...
            .......................................
            

Кому говори лирическият аз? На своя идеален двойник, на читателя, на 
поета? Трудно е да се определи. Лирическият аз е ситуиран вън от времето, вън 
от обществото, вън от тълпата, от нейните тъги, радости, шум и живот. Той е 
наблюдател на този тук живот, в който той, лирическият аз, няма участие.

Във втората част на този дълъг текст избраникът е видян и представен от 
лирическия аз чрез очите на тълпата. За нея той е мъртвец:

        
            Що дири тоз мъртвец? Защо се той навира
            във всяка къща пак – и книга, и глава?
            Какво, че бил поет, че имал звънка лира?
            Нали е прах? Защо подига пак мълва?

            Ний нови имаме – мислители, поети –
            що си ти? Имаме ний славни имена!
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          Недей напразно им стърча зад гърбовете!
          Хай в гроба! Ти не знайш тез нови времена!

След което в още дванадесет строфи се описва посвещението, 
служението, чрез слово на избраника, въпреки мислите на тълпата за него. На 
същата тази тълпа, разроена вече в множество конкретни образи на възрасти, 
типове, индивидуалности, индивидуални ситуации и пр., чрез които и в които се 
осъществява прагматиката на поетовото слово. Избраникът живее чрез словото 
си в ума и сърцата на множеството, възприеман по разни начини, при разни 
случаи, поводи и причини.

Кирил Христов  поетизира  една много интересна рецептивна ситуация – 
останалият насаме с поетовото слово читател прави с това слово онова, което му 
позволява неговият познавателен хоризонт. Прави с поетовото слово и с текста, в  
мислите си  и във възможните светове, които създава чрез своите мисли, каквото 
му се поиска – според произвола на рецептивната си воля. Читателят е свободен, 
според ограничените си представи, да принизи словото на избраника. Да го чете, 
както реши. Или да го тълкува,  както  пожелае. Тази свобода над словото е 
реална и парадоксална читателска практика – да приемеш по свой начин онова, 
което няма как да приемеш чрез представата и изразяването на избраника. И да 
направиш произвола на волята си обществено достояние. И:

 
        Ала затуй – търпи сега безброй обиди!
        Поет си ти! – търпи лишенйя и беди!
        Носи безропотно ти цели пирамиди
        глупашки клевети! – и твърд, и горд бъди!

        Безсмъртйе ще рече: ругайте, позорете!
        Ругайте: завистта не може повали
        та, коя вас, прах за ветровете,
        от тоз безсмъртен мъж кат чумави дели!

        Ругайте! – той все пак твори усърдно, честно,
        със ясновидещ вор, далеко прикован;
        ни бедност ще го спре, нито ръмжене бесно
        ни сган завистници – нищожна, тъпа сган.

        Той знай, че няма тук обида по-обидна
        от некадърността: той чуй рева ѝ див!
        Що? Участта му е от царска по-завидна:
        и в гроба си да е от живите по-жив.

И нещо много важно:
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        Ил ще забрави той на смъртния си одър,
        че е безсилен и най-хитрият му враг;
        че и подир смъртта, и в гроба млад и бодър
        ще бъде той; подир години – същий пак?

        А с що би могли таз награда да сравните;
        предсмъртний страшен час да знайш, че, и кат прах,        
        ти ще живейш във сърцата и душите,
        ти като господар ще властвуваш във тях? (курсив мой – С. С.)

Което пряко въвежда в семантичното поле „живот след смъртта“, така 
усърдно съграждано чрез „Мисъл“.

И още, ако трябва да се продължи с тази „рецептивна“ нагласа – 
негативизмът към словото на избраника се съгражда не само от низовото, 
обикновеното, но и от високото, оставено като книжовен знак, четене на 
поетовото слово от „наставници безброй“, „Лесинговци“, „безчет драскачи“. И 
което е особено важно – всяко начало на три от строфите на тази четвърта част 
на „Поет“ започва с: „и тъжно ми е мен“. Тъгата, която изживява лирическият 
аз, иде поради общественото поведение на другите – високи и низови четци, 
от липсата на техен морален и нравствен статус, от липсата на възвишена 
емоционалност и признаване на труда на избраника, тям посветил се, впрочем 
на служение чрез словото. 

Текстът и поетовото слово оживяват чрез четене, но в случая тук не е 
дума за оживяване, а за умъртвяване на поетовото слово чрез четене. За едно 
постоянно низово и високо умъртвяване на словото на избраника. 

Това е акт на убийство, който няма как да бъде наказан. Част от актовете 
в отношенията между човеците, които никой не санкционира – освен съвестта 
на убиващия, но явно е, че тук тя не проработва. 

Това е част от онези всекидневни убийства, за които земна отговорност 
няма, и четящите са свободни в произвола на волята и емоциите. А волята и 
емоциите непрекъснато деструктират. Рушат. Това обществено поведение запълва 
общественото пространство с емоции на злоба, отрицание и непризнаване. 
Сътворява емоционално поле, което говорещият съпреживява като свое. Оттук 
идва и тъгата му:

       И тъжно ми е мен, кат гледам да налитат
       върху избраника наставници безброй –
       все „Лесинговци“… Тук го из засада сритат,
       там псуват, клеветят... Трън във очи е той.

       И тъжно ми е мен за тез безчет драскачи –
       мушички с по едно крилце, – кои без жал
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       смъртта и времето – великите метачи – 
       ще сринат утре ощ във градския канал.

       И тъжно ми е мен за таз тълпа, която
       на незачитане усърдно учат те –
       и в заблуждения държат я, докогато
       смъртта намеси се и всички измете.

Тъгата иде от света. И всъщност друго няма в това обществено поле и в 
менталната наситеност на „таз тълпа“, освен смърт. Тя пребивава в смъртта, 
глуха за словото на избраника и за неговия героичен акт. Това е една нова 
героика, да просвети, извиси, издигне чрез слово другите.

Избраникът е новият културен герой в тази, сътворявана чрез култура, 
нова емоционална, ментална реалност, която иде на мястото на националната 
идея и митология, изместила от своя страна религиозното православно мислене 
и поведение в българското обществено пространство във времето след средата 
на XIX век. Антропоцентризмът предполага това поведение на избраника 
– служение чрез слово на другите като последна утеха за света, човека, за 
„таз тълпа“. Утехата чрез слово обаче се поглъща от мрака на тълпата и така 
разстоянието между нея и избраника расте с всяко ново слово към нея. Расте и 
самотата му. А онова, което познава „таз тълпа“, е смъртта:

        Кат есенни мухи на легиони цели
        мрат всеки ден край нас безбройни същества,
        мрат, чезнат – и кат че съвсем не са живели.
        Родило се, умре – що повеч от това?

И това е онова, което е. Освен героиката на това служение, друга връзка  
с този външен свят избраникът няма. А и няма смисъл да има. „Поет“ завършва 
със следната строфа – отправена към онзи от таз тълпа, или към цялата тълпа, 
който или която така и няма да чуе, но въпреки това, словото към него е извикано. 
Краят е вик, в буквалния смисъл на думата, – към другите и към нечуващите. 
Нов героичен жест, останал самотен:

         Де ти е мястото? Ти можеш ли научи
         що значи скромност, ред, граждански дълг свещен,
         та въз избраниците кат побесняло куче,
         да не налиташ до последния си ден?

Е, това са категории: скромност, ред, граждански дълг свещен, чрез 
които таз тълпа не живее. И пребиваването в нейните мисловни пространства 
за поета е немислимо. Това налага и търсене на други екзистенциални решения, 



122 Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването

в културата, без съмнение, но вън от света на другите, и решения най-вече за 
самия себе си.

Тази прагматика на изкуството се чете в естетическите представи и 
на Пенчо Славейков. Както се знае, и нему „фасулковците“ на ума предлагат 
достатъчно неприятни преживявания.

Сходно преживяване е изказано и в „Запев“: „Притули се за миг певецът в 
пъстрий свят. / Изгледа той зачуден тоз пазарски смет / и се затири като подплашен 
напред“. Преживяното говорещият лиричен аз, затова тук името му изглежда 
да е именно говорещ, изказва не като свое преживяно, а като наблюдавано, и 
доколкото в следващите стихове има и сюжет, то гледната му точка е сходна 
с гледната точка в прозата – на всевиждащия и всезнаещ разказвач. По този 
начин, чрез тази гледна точка, той отстранява от себе си преживяваното от него, 
показвайки случилото се с него като видяно. И така, чрез техника на писане той 
запазва себе си. 

Във всеки случай едно е съвсем ясно – певецът и тълпата обитават 
два съвсем различни свята. Съвместяването им и да е радост за низовото, за 
високото е причина за страдание, което продължава до края на „Запев“: „Йощ 
миг – в сърце тъжовно болка не личи...“. Тази несъвместимост, изказана по друг 
начин и драматизирана вътре в текста, се чете и в коментираните вече стихове 
на Иван Вазов и Стоян Михайловски. Тя е общо място в лириката от края на 
XIX – началото на XX век.

Името на другите е „роби“, „повилнелий роб“ в „Празникът на роба“ 
(1901г.), „сган“ („сган пъпли околвръст“, „отвред е рукнала към подновений храм 
/ сганта на робите, до вчера плахи, бледни. / Те сбират се, къде недавно в тоя час 
/ при Бога идеше сган друга, горда, сита / и тежко стъпваше, готова за намаз...“). 
Първото заглавие – „Тържеството на роба“ (сп. „Общо дело“, год. I, 1901, кн. 21-
22, с. 314) изглежда по-сполучливо с оглед на прякото назоваване на смисъла в 
текста. Тържество – в света вън от говорещия аз, и не само несъпричастност, но 
и трагично преживяване на разбраната илюзия на другите за тържество, което 
говорещият преживява.

Тази ситуация е общо място в българската лирика и след Кирил Христов. 
Достатъчен е година по-рано печатаният в сп. „Мисъл“ „Великден“ (1900 г.) на 
Пейо Яворов, с който текст „Празникът на роба“ кореспондира и със звуковите 
си образи – всяка строфа започва с „Гърмят камбаните“. Тези звукови образи се 
четат във Вазовата лирика от 80-те години на XIX век. Сходни текстове са малко 
по-късно писаният „Маска“ или „Миг“ на Дебелянов, в които още по-ясно се 
чете самотата и най-вече отделеността на говорещия сред празниците, веселието 
и емоциите на другите. Тази именно отделеност, неучастие в емоциите на 
групата, неприемането им като свои, неизживяването им и още нещо – не само 
вътрешната съпротива срещу тях, но и каменната ирония към тази емоционалност 
и мислене на групата, наречена роб, сган, е онова, което изживява говорещият в 
текста. Тържеството на една сган е заменило тържествата на друга, отминала в 
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историята, сган. На мястото на един храм е издигнат друг. Някогашните роби са 
станали сегашни ликуващи.

Навярно поради демонстрираното чрез няколко стихотворения житейско 
лекомислие, което много повече е близо до жеста и позата, които ще впечатлят, 
отколкото да е действително мислене, Кирил Христов не се възприема като 
сериозен мислител. А той е точно такъв. И точно в това време той не намира 
никакъв смисъл в онази менталност и поведение, което може да се нарече и 
обществен идеал, за да ги преживее като свои.

Михаил Арнаудов е проявил видимо много добро разбиране, за да 
направи дебел том за него – „Кирил Христов. Човекът и писателят“, София, 1967 
г. Любопитното е, че своята гледна точка и застиналост в емоция и мислене в 
„Празникът на роба“, на тъжна почуда от ставащото, говорещият предава чрез 
оживяващите от словото му олющени образи на светци по стените на храма:

                                     ...В окъртени  дувари  
           един до други са надникнали светци –
           с разбити носове, с очукани венци,  
           захласнати Бог знай в кои години стари...
           О, как учудени те гледат божий ден 
           и повилнелий роб, що бие се в гърдите 
           и току блъска там чело о под свещен 
           с незнайни словеса на мрак и сън покрити.  

И ликуването, и молитвата на „волен роб“, подобно на тази епитетна 
конструкция, са абсурдни по своя смисъл. Затова и говорещият, гледащ и мислещ 
за всичко това, е вън от текста.

От друга страна, мисълта за ценността на общественото служение се 
чете в „Сонет“ („Честит е, кой мърцина не умира“). Текстът е посветен на Васил 
Априлов. Печатан е в Юбилейния сборник по случай 25-годишнината от първия 
випуск на Габровската Априловска гимназия, Пловдив, 1900 г. Но какво друго 
е служението с лирика, ако не обществено служение? В сонета са съпоставени 
двата избора – да служиш на обществото и изборът да служиш единствено на 
себе си. Честит е онзи, който е служил на другите: 

           кой може подвизи да завещай;
           честит е, кой на смъртний одър знай,
           че поменът му гроб се не събира
           .....
           честит е, свойто благо кой презира  
           за благото на родния си край. 

Тези са честитите и живели в смисъл. Другите:
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           Ала тежко̀ томува, кой за себе 
           живял е само; който ни в една 
           душа достоен помен не обсеби.

           Пред сетний миг той в страшна тъмнина 
           ще види, че смъртта ще го погребе
           не в гробница – под цяла планина!... 

Това мислене и тези ценности липсваха на тълпата в „Поет“. А какво 
друго е животът на Кирил Христов, освен посвещение с лирика на обществено 
служение.

Това е животът му. 
Лириката обаче е възможен, интенционален свят и градежът на образи 

в нея е реалност, различна от реалния живот и обществено служение на поета.
Не следва да бъде подминаван корпусът от текстове, в които, по думите 

на Вазов: „вее талазът на песимизма“. Скръбта, тъгата са общо емоционално 
място в лириката на Иван Вазов, Стоян Михайловски. 

Лирическите текстове на Кирил Христов, печатани в периодиката преди 
първата негова стихосбирка „Песни и въздишки“ (1896 г.), с изразените в тях 
настроения на скръб и тъга, се приобщават към това съществуващо вече лирично 
поле. 

В сп. „Мисъл“, год. V, 1895, кн. 1, Кирил Христов печата „Зимен мотив“. 
В антологията „Избрани стихотворения“ (1903 г.) текстът е поставен на второ 
място, след „Сонет“, в корпуса от текстове, писани, по подредбата на Кирил 
Христов, в 1894 г. 

        Безжизненост дълбока, сън, мъртвило...
        Нощи без месец, без звезди.
        Угасна слънцето сред облаците ледни.
        Не дишат земните гърди...

Дотук се чете пейзаж, съграден чрез пространствен и времеви топос. 
Логически акцентът е върху небето. То присъства в пейзажа с отсъствието си 
и няма име. Не е пряко назовано, а с друга предметност – месец, звезди: „нощи 
без месец, без звезди“. Заедно с това „нощи“ назовават и време. Също и образът: 
„угасна слънцето сред облаците ледни“, освен пространство, назовава и време.

Озаглавените в по-късната си редакция „Есенни мотиви“ на Пейо Яворов, 
писани в 1900 г., удивително приличат на този пейзаж.

Едновременността на време и пространство, като принцип, се повтаря 
и в едновременното, по два начина, присъствие на лирическия аз. Той е вън 
от текста. Преживява видяното и разказва за него. Тези две състояния вървят 
паралелно едно до друго – на емоция и на мисъл.
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Разказът добре се чете във втората строфа:

        Но не, ще бляснат пак нощите майски,
        Бог слънцето ще палне пак...
        В душа измъчена, в душа разбита –
        там само влада вечен мрак.

Двоичността, като начин на лирично изказване, е във втората строфа. 
Подобно на техническия похват във Вазовата лирика, тук е съградена възможна, 
бъдеща, не сегашна, но сигурна картина: „...ще бляснат пак нощите майски, / 
Бог слънцето ще палне пак...“ Раждането на света за светлината е външно, а не 
и за душата на говорещия. Тя е измъчена, разбита, във „вечен мрак“. Играта 
с времето и пространството тук става съвсем очевидна. Външната времево-
пространствена реалност се променя от тъмнина в светлина. Нея я огрява 
Бог. Вътрешната реалност на душата – не, за нея е вечността на тъмнината. 
Това, наистина драматично състояние – без вик и хиперболика на образи, за 
разлика от изказа в  Яворовата лирика, Кирил Христов изказва изключително 
ненатрапващо се. И то остава нечуто. 

Наистина, както Атанас Далчев твърди, Кирил Христов е един от 
петимата най-големи български поети: „наред с Ботев, Вазов, Пенчо Славейков 
и Яворов“ [Далчев 1980: 124].

Душата е измъчена, разбита, във вечен мрак. И това не изглежда да е 
жест, културна или литературна поза. Жестът и позата се набиват в очи по-скоро 
у кръга „Мисъл“. 

От друга страна – скръб, тъга, плач – като трайни душевни състояния 
– могат да се преживеят по този начин, ако мисленето е антропоцентрично. 
Скръбта, тъгата, плачът за теоцентричната представа за света и човека са други 
и за друго6.

В 1895 г. Кирил Христов печата също в сп. „Мисъл“, год. V, кн. 2, с. 188, и 
друг, сходен на „Зимен мотив“, текст – „Октава“.

Може да се каже, че 1895 г. е много важна за него, така както е важна 1900 
г. за Пейо Яворов. Чрез печатането почти във всяка книжка на сп. „Мисъл“ от 
тази година Кирил Христов съгражда в публичното пространство от това време 
образа си на поет. Същото се случва с Яворов в 1900 г. В антологията „Избрани 
стихотворения“ (1903 г.) „Октава“ е също сред текстовете, писани в 1894 г. Още 
тук може да се говори, че Кирил Христов много рано намира пораждащия модел, 
по който по-късно той прави текстове, поради което в т.нар. негова пейзажна 
лирика  лирическият аз изживява красотата или безразличието, или вечността. 
Пейзажът няма как да бъде някакъв, а е такъв  поради това, че говорещият го 
вижда по някакъв начин. От друга страна – пейзажът обикновено е в контраст с 
душевно състояние на говорещия.

6 Адам е страдал след падението си по изгубения дом. Преди – не.
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„Октава“ е говорене някому. Кому говори лирическият аз? На себе си и на 
възможния слушащ го. Че в пейзажа лирическият аз открива себе си, личи още 
от епитетите във втория стих:  

    
        В усоя прохладна, под бука кръстата, 
        на листец посърнал под тъжната песен… (курсив мой – С. С.) 

Още в самото начало детайлите в лириката на Кирил Христов са идеално 
изработени, ненатрапващи се, което предполага съзнание за писане и разговор 
за себе си с чувствителен, деликатен и внимателен читател. Детайлите са 
натоварени със смисъл. Душевно състояние или, още по-точно: резултатът от 
душевно състояние е пренесен, или чрез него е видян природен обект. Така 
чрез епитета се е получил метафоричен образ: листец посърнал чрез пренасяне, 
прехвърляне, виждане в началото на текста на природните реалии, а после този 
смисъл на тъга и скръб и самота пряко се изказва в края на текста – „И някаква 
химна кънти в самотата – под стъпките на жълтолистата есен“.

Самотата на лирическия аз е разположена между небето: „отгоре ми 
свети лазурът небесен“, и земята, с добавка на звукови образи: „под мене се пени 
и плиска реката“. Сред душевния отдих и мечтанието.

Това смесване на красота и самота, мъка, страдание, скръб у Кирил 
Христов е много любопитно като словесна картина: външният свят е в лазур, 
светлина, злато, вътрешният – в тъмнина.

В „Сън за щастие“ (1907 г.) могат да бъдат прочетени сходни картини.
Самотата и тъгата са състоянията, които изживява лирическият аз в 

ранната лирика на Кирил Христов. Тези състояния са поетизирани и в „Звукове“ 
на Вазов. Тук е дума за самота и тъга сред човеците. За самота сред природата. 
Това е трайното преживяване на света, показано от Кирил Христов чрез лирика 
в 90-те години на XIX век.

Изходът из самотата и тъгата в „Октава“ е чрез мечтанието, т.е. чрез 
създаването на паралелни на реалния свят светове на свобода и реалност на 
желаното. В онова време това състояние го наричат блян, бленуване. Чете се у 
Иван Вазов, който и пръв употребява думата блян. У Пенчо Славейков, Петко 
Тодоров, Димитър Бояджиев7.

У Яворов мечтанието е доведено до халюциниране, а в символистичните 
текстове, които ще се пишат само след десетина години, след първите печатани 
лирични творби на Кирил Христов, мечтанието е докрай усъвършенствано с 
бродене в сънища, в спомени, в отвъдното, в алкохола. Чрез усъвършенствана 
техника на образи. Чрез индивидуално избрани концептуални решения за себе си. 
Само да се избегне животът с другите, със света на човеците, който е непоносим 
и в който избраникът е сам. При Кирил Христов все още четем само мечтание и 
една, все пак поносима, самота, тъга, а оттук и душевна болка.
7 Той има текст със същото заглавие – „Октави“.
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В плана на поетичната техника за отбелязване е начинът, по който са 
представени тъгата и самотата, изживявани от лирическия аз във „Виелица“. 
Тъга и самота пряко не се изказват и това е особено важно, защото по този 
начин се отваря пространство отвъд текста. По начина на този строеж, те са 
в душевните дълбини на говорещия. Той не драматизира тези състояния. 
Напротив, те са изказани по същия начин, по който Кирил Христов съгражда 
природни картини – без натрапване на емоция, с привидно отсъствие на емоция, 
която е извън текста. Така смисловият обем на текста се разширява неимоверно. 
Нещо, което Яворов прави по обратен начин, в изобилие при това. Всичко е в 
текста – словесни жестове, крясък, драма и символика – за да бъде видяно и чуто 
онова, което той казва. Яворовата представа за читател видимо е по-онароднена. 
Съобразена с рецептивните възможности на, условно казано, масовия човек.

У Кирил Христов не е така. Той разчита на все пак по-ненародно, по-
немасово, а по-интелектуално четене, за да може четящият да съпреживее 
душевната тишина на говорещия чрез стихове. Това е може би едно съхранение 
на поетичното слово, осъзнавано като възвишено, от неправилните му прочити. 
Отношението му към четенето от другите на онова, което изрича избраникът, 
добре е показано в „Поет“.

Текстът е от две строфи. Първата е зимна картина:
     
         Из тъмни улици виелица се тири
         като че глутница, която плячка дири:
         ту вие стръмно, ту притихнала скимти,
         псе вярно сякаш пред залостени врати.

Чрез сравнения словото „виелица“ се обозначава по два начина: тя е и 
„глутница“, и „псе“. С допълнение на звукови образи: „ту вие стръмно“, „ту 
притихнала скимти“ 8. И със създаване на представа за движение в пространство: 
„из тъмни улици виелица се тири“, и за застиналост: „пред залостени врати“.

Във втората строфа е, условно казано, авторовото отсъствие. В нея 
лирическият аз не говори за себе си, а създава един възможен свят, блян, за 
възможния друг, за онзи, който би бил „честит“, с други думи – за всичко онова, 
което той не е и което той не изживява. Тази техника се чете във Вазовата 
лирика. Без това да е казано пряко – лирическият аз изживява всичко онова, 
което зимната картина навява и внушава като настроение – вой на глутница.

         Честит прибралий се, кой слуша тая лиха
         фъртуна в топъл кът, унесен в дрямка тиха;

8  Което се изразява и чрез звукопис – асонанс (И – 18 пъти, У – 4 пъти, Ъ – 2, срещу А – 7, 
Я – 4, Е – 6 пъти), консонанс (С – 6, З – 2 пъти; Р – 6, Л – 6 пъти), но и частични, привидни 
консонанси (ГЛ-ПЛ: глутница – плячка; СТР-ПР: стръмно – притихнала), при което се 
формира усещане за виене, за особено бучене и свистене.
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         а още по-честит е пътник окъснял,
         прозорче светнало пред бурята съзрял.

Честит, но възможният друг, за когото точно тези звукови образи не 
навяват самота, тъга и пр. неназовими душевни състояния. Или също възможният 
„пътник“ – скиталец – съзрял светлина в зимната буря.

Да, но това са възможните състояния на възможните други. Всичко 
това не се случва с говорещия в този текст. Какво се случва с него – е, това е 
предоставено да го реши четящият, чрез когото текстът оживява.

Да подмине или да съизживее, без драма и внушения, самотата и тъгата 
на говорещия. Лирическият аз търси съпричастност и я намира, но не у всекиго. 
А у онзи, който е с извисен интелект и чувствителност. Той, а не масовият човек, 
е душевно близкият и сроден на говорещия.

Чрез същата техника на зимна картина е съграден и „Самота“. Също от 
две строфи.

         Фучи фъртуната. Навънка зима люта
         с дълбоки преспи е затрупала света.
         Фучи фъртуната, нетърпеливо бута,
         кат пътник закъснял, залостени врата.

         Премръзнала е – хе, припира тя, не чака...
          Да ѝ отворя ли? Ще ли ми донесе
         от живи хора вест?... Открехвам; тя изплака
         и ввря се бедната като бездомно псе.

Говорещият изразява самотата си веднъж чрез заглавието на текста и 
втори път – чрез поместването си в тази зимна картина. Съградена е отново със 
звукови образи: „фучи фъртуната“ 9. Тя, зимната картина, видимо е паралелна, 
символизира, изразява или е образ на неговото душевно състояние. Продължила 
във времето самота е то: „Ще ли ми донесе / от живи хора вест?“ Въпросът е 
колкото разбираем, толкова и нелеп. Отправен към природна реалия, всичко 
се завърта отново и отново в един изживяван и преживяван кръг. Като още 
два образа се повтарят тук – на пътника – „пътник закъснял“, който събужда 
представи за скиталеца или е едно от имената на скиталеца, и на псе „бездомно“. 
Последната конструкция със сравнение е име: „бездомно псе“, на онова, което се 
пропуска от външното пространство във вътрешното – „фъртуната“, „бездомно 

9 Тук в първата строфа: алитерацията Ф в анафоричното: „Фучи фъртуната“. Консонанс 
(сонорните: Н – 8 пъти, Р – 6, Л – 6, М – 1; освен това: С – 5, и З – 4 пъти; но и по-неуловимо 
изразен: РТ – 2 пъти (фъртуната) – ПР (преспи) – ТР (затрупала) – РП (нетърпеливо) – ВР 
(врата). Във втора строфа: Р – 8 пъти, Н – 4, М – 4, Л – 3 пъти; и съчетанията: ПР – 2 пъти 
(премръзнала, припира) – ТКР (открехвам) – ВВР (ввря).
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псе“, „бедната“, а не „от живи хора вест“, и така душевното състояние на тази 
картина, условно казано, се изравнява – вътрешното пространство става като 
външното. Самотата е онова, което е. В което тъне душата. И в което няма драма 
или показ пред другите.

„Самота“ е в състава на антологията на Димитър Подвързачов и Димчо 
Дебелянов „Нашата поезия от Вазова насам“, София, 1910 г. И редакционните 
промени, любопитни впрочем, дават любопитна представа за движението на 
смисъла в текста10.

А в „Есенен мотив“ („Небето висне – сякаш клетва тежка...“ – в сп. 
„Искра“, 1901 г., кн. 3, с. 6) в буквалния смисъл се поетизира преживяването на 
смъртта. Смъртта, изразена чрез образи на есента, е общо място в българската 
лирика от началото на ХХ век до края на българския символизъм. Разбира се, 
топиката на есента се назовава и подрежда по различен начин, в зависимост 
от художествената концептуална система или идеостилистика на поетично 
говорене.

Текстът на Кирил Христов е от две строфи. Първата е пейзажна картина, 
втората, подобно на предишните текстове, е говорене на лирическия аз, по-точно 
– обръщение към възможните други.

Пейзажната картина е съградена от едно висящо небе: „небето висне“ 11, 
с обичайната за идеостилистиката на Кирил Христов сравнителна конструкция 
– „сякаш клетва тежка“. Без то да има тежестта, да притиска и смазва, както е у 

10 Първата редакция е със заглавие „Ревност“ (сп. „Наш живот“, год. I, 1901, кн. 3, с. 146). 
Втората строфа там е следната:

       Ст! Как жалко вихърът изплака
       и, бедний, сви се негде кат пребито псе...
       О, Боже... Клетнишко сърце дочака
       таз адска нощ безумйе да му донесе!

    „Адска нощ“ се чете, както се знае, много често у Яворов. „Клетнишко сърце“, 
„бедний“, „вихърът изплака“, „кат пребито псе“, „безумйе“ съграждат драматична 
картина, която може да се прочете и като мелодрама. Тази драматичност е отстранена 
от следващите редакции на текста.
    Следващата редакция – в „Избрани стихотворения“ (1903), на същия текст е озаглавен 
„Другарка“. Втората строфа там е:
 
        Премръзнала е тя, не ѝ се вече чака. 
        Да ѝ отворя ли? И тук е студ, но все
        ще бъдем двама ний. Открехвам. Тя изплака,
        и ввря се бедната като бездомно псе.

„Ще бъдем двама ний“ в случая демонстрира буквално самотата, което също е 
изоставено като текстово решение.
11 Така, както Николай Лилиев ще напише след време, че: „Луната висне като плод, / 
забравен в есенни градини, / и буди сънния живот / на туй, което в сън ще мине“.
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Яворовите небеса. Напротив, тук се отваря втора перспектива – към слънцето и 
светлината, в есента, която и уравновесява движенията в пейзажа:

         Небето висне – сякаш клетва тежка.
         Листата капят – есен ги пилей.
         А слънцето – като че за насмешка –
         за миг поне се дири да огрей.

Втората строфа е обръщението към неопределените други. Към тази 
група на „ние“, част от която е и говорещият за радост в скръбта. Светлината 
„върху грамади капнали листа“. Светлината върху светлата смърт и светла тъга. 
Бавното умиране12. Животът е светло умиране, като то е видяно и представено 
от лирическия аз спокойно и величествено13.

Преживяването на смъртта и „хладний гроб“ се чете и в „Mors ultima dea“ 
(сп. „Просвета“, год. II, 1903, кн. 8, с. 353) („Смъртта последна спътница“). Текстът 
кореспондира с последните текстове на Пенчо Славейков от „Сън за щастие“: 
„Веч на годините кервана превали…“, „Ще да замине от света една…“, „На мойте 
вейки плод, плод не един узря…“, „Самотен гроб в самотен кът…“; с образа на 
смъртта и гроба в „Нощ“ на Пейо Яворов. Съвсем ясен е смисълът в редакцията 
в „Избрани стихотворения“ (1903). Тук се чете по-скоро изживяване на една 
възможна картина – на свършващ жизнен път, на идващи старини, на дни – без 
радост („пресядат като залъци корави / осиротелите от радост дни“), недоверие, 
изживявано от другите, растяща самота в света, чувство на употребеност от 
другите („обраха ми – със хула, не с усмивка, – / що имах“). Единственото, което 
принадлежи само нему, е „спокойната във хладен гроб почивка“.

Смъртта, очакването на смъртта, смъртта като единствен изход от живота 
сред човеците, безрадостта и безсмислието на съществуването на избраника 
става общо място като мисъл и преживяване в българската лирика от началото 
на века.

Поради каква причина се сътворява това общо пространство на 
мисловност, е въпрос с разни възможни отговори. Едно обаче е сигурно, че 
в началото на века е видимо разграничението между повседневния човек и 
твореца. Впрочем това разграничение винаги е съществувало, но в предходните 
времена то не е придобивало драматични форми. Това са паралелни светове – 
един, в който обитава повседневният човек, друг – онзи, в който се е наел да 
живее избраният, създаващ книжовни дела. От гледната точка на вечността, а 
друга и не би могло да има, поради това, че вечността е и единствената реалност, 

12 Впрочем много често срещан мотив в текстове на автори от онова време, които са 
останали вън от литературния канон.
13 Същият мотив ще се прочете и в почти всички текстове на автори на българския 
символизъм, но представен като обреченост и предопределеност – в духа на 
символистичното мислене.
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в която живее човек още от зачеването си до смъртта си – по един начин, а след 
смъртта си – по друг начин, от тази гледна точка, от Теоцентрична гледна точка, 
от гледната точка на една християнска антропология, подобно разграничение е 
безсмислено поради това, че човек ще отговаря за делата си, независимо от това, 
какъв е бил той.

В началото на ХХ век обаче, менталното пространство е изместено 
и моделирано от гледната точка единствено на човешката правда и човешка 
истина не само в България, в гръцкия Изток, но и в латинския Запад – в Европа. 
Немалка част от човеците заживяват чрез представата за обществено и жизнено 
благополучие, чрез една масова представа, свеждаща се до изживяване и 
поглъщане на удоволствия, съпътстващи предимно материалния, телесния 
живот. Грижата за душата се забравя. От друга страна, политическите, 
историческите, гражданските идеи и културата са изместили вярата в 
периферията на общественото пространство. Обществото не чува даже и онова, 
което културата нарича духовност: „обраха ми – със хула, не с усмивка, – / що 
имах“. И съграждащият световете на културата преживява себе си като все по-
сам в света и сред човеците, в пространствата на словото. Страданието, тъгата, 
самотата в света на Кирил Христов все още са твърде хармонични. Той има 
още един изход, който ще бъде коментиран след малко и който, общо взето, го 
спасява от драмата на света, колкото и елементарен на пръв поглед да изглежда. 
Но ето пълния текст на „Mors ultima dea“, с редакцията в бележките към него:

         Преваля път, без време старини,
         не ще се много моят край забави.
         Пресядат като залъци корави
         осиротелите от радост дни.

         В очите недоверйе, вместо блясък
         на вяра в свои. Мъчно аз живях.
         И всеки стигнал от живота крясък
         превръща се на нова сянка в тях.

         Обраха ми – със хула, не с усмивка, –
         що имах. О, безрадостни дене...
         Едно не може никой ми отне;
         спокойната във хладний гроб почивка14.

14 В „Избрани стихотворения“ (1903 г.) текстът е със заглавие „Съдба“:
         Преваля пътят труден, чезне здравйе
         в борба със нужди; вяхнат младини.
         Пресядат като къшеи корави
         прекарани във труд за къшей дни.
         В очите ми – вместо безгрижний блясък
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В началото на века Кирил Христов печата „Елегия“ (сп. „Наш живот“, год. 
I, 1901, кн. 3, с. 146) – текст, който окончателно уяснява как той оценява външния 
нему свят. Животът на този свят. Неговото мислене. Тук другите не са именувани 
със словата „тълпа“, „сган“ и чрез пр. предохранителни езикови практики. Чрез 
слово говорещият се предпазва. Съгражда стена срещу възможното въздействие 
на онова, което е вън от него, върху самия него. Подобно на практиката за 
общуване чрез текст през Възраждането, говорещият се обръща към групата, 
племето, част от което е и той. Към това, което би следвало да е негова родова 
общност. Казано по един познат  начин – към народа.

Поради това и се четат реалии на общността. Говорещият принадлежи 
към „миналото наше“, „нашите деди“, син на тоз народ, значение, което е вън 
от текста, поради изречения стон на говорещия да бъде „син на друг народ“, „о, 
братя“, и свързаността му да е в „мир“, „обич“, „труд разумен сред вас“.

Всички тези градивни и събиращи в едно категории в текста са 
деструктирани. 

Положителните и градивни категории, видени в универсален план, и на 
предходната, възрожденска, но неназована тук култура са деструктирани и тази 

         на младост – недоверие и страх
         надничат; и в живота всеки крясък
         прибавя нова тъжна сянка в тях.
         Съдба жестока в поглед и в усмивка
         наложи скоро страшний си печат, – 
         По-скоро, Боже, хладен гроб, почивка!
         Та що очаквам ощ, когато даже
         най-близките ми, вместо да прострат
         ръка, посрещат ме със тласък вражи.
      Промените са съществени. В този вариант самотата е по-ярка и желанието за смърт, като 
решение за живота, е по-ясно и по-непосредствено изразено. Това беше и желанието на 
говорещия в сонетите на Стоян Михайловски – лека смърт, нирвана, смърт. Това желание 
и възможност у Кирил Христов е изказано с по-обикновени думи, без тази, условно да я 
наречем „космичност“ на изразяването, поетична реч и, да не избегнем клишето – поетичен 
дискурс, у Михайловски. Всички копнеят по смъртта. Поради което тя най-впечатляващо 
е поетизирана в „Смъртта“ на Пейо Яворов. Всичко това, разбира се, е само поетична 
визия и бленуване. Смъртта не решава никакъв човешки проблем. Напротив – след нея 
съществува всичката възможност участта на човека да стане необратимо безнадеждна. 
И още – смъртта няма защо да се желае, защото тя отнема окончателно времето за земно 
изправление чрез волята на човека. И най-накрая – не в човешки ръце е времето. Но като 
поетична визия пожелаването ѝ е вид хиперболика, с която се показва болката от живота 
и съществуването, такова, каквото то е в света и сред човеците в него. Болката у Стоян 
Михайловски е по-силно изречена.
   Тези, запечатани в лирика, преживявания не са самотни в българската поезия от 
началото на века. Същите по природа, те, с друг език, се изказват от Димчо Дебелянов, 
Николай Лилиев. Техните текстове, поради ограничено литературоведско мислене, 
са насилвани да бъдат представени единствено като символистични. Те са и това. Но 
свързаността им с българската традиция е най-естественият начин за разбирането им.
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деструкция не се чете само у Кирил Христов. Тя се извиква, буквално, като свой 
най-драматичен екзистенциален проблем в „Нощ“ на Пейо Яворов. 

Друга ведра категория – „Миналото наше“, е в съчетание с „нощта 
на миналото наше“. „Нашите деди“ – „живота варварски на нашите деди“. А 
настоящето – то „повече ме плаши / със свойте рабски нрави, кръвнини, беди“.

Следва да се отбележи, че за говорещия няма време15 – в нощта на 
миналото или в настоящето, в онова, което е живот на нашите деди или на 
неговите съвременници. Няма ги онези събития, чрез които обикновено се 
съгражда времето. Няма мир и обич, труд разумен и любов. Няма времето на 
храма. Храмовия свят живот. Доброто и светлината. Красотата и градежа. А 
варварски живот, робски нрави, кръвнини, беди.

Това не е време за него, а празно, изтрито място. Затова, подобно на 
поведението на Вазовия лиричен аз, лирическият аз и на Кирил Христов копнее 
по мига, „поне за миг едничък“ да изживее друга идентичност, друга реалност, 
в която има и време, и достойнство, и принадлежност към друг народ: „що е 
самичък на съдбините си върховен властелин“. Това иска говорещият – този миг 
на време и на ценност. Но мигът е само в плана на желаното. В бленуването по 
него. Или, точно казано – в избленуването му. 

И лирическият аз в лириката на Кирил Христов, и персонажите в 
българската лирика и проза от края на XIX – началото на XX век изживяват 
времето си в бленуване. В онова, което за тях е истинска реалност, различна от 
онази, в която те живеят, която не приемат и която за тях не съществува, освен 
като невреме и нереалност.

И онова, което говорещият иска, е да се почувства: „на друго време син 
– / син на друг народ“. Някога, в миналото („аз бях“), той най-искрено е искал в 
„мир и любов с труд разумен“ да е сред тях. В текста: „сред вас“. Да, това е било 
неговото най-искрено желание. Но печалното и елегично заключение е, че няма 
„храм за труд и за любов / във нашия живот безсмислен, празношумен“.

Ето и пълния текст на „Елегия“:

         Кога се взра в нощта на миналото наше,
         в живота варварски на нашите деди,
         ил в настоящето, що повече ме плаши
         със свойте робски нрави, кръвнини, беди,

15 Следва да се отбележи, че и в т.нар. любовна и пейзажна лирика на Кирил Христов 
няма време. Мигът при него е превърнат във вечност. Онова, което не става в текста на 
Николай Лилиев: „Възкръсват бавно в морна памет / случайно срещнати жени, / и като 
плиснали вълни / с незнайното зоват и мамят. / Те обещават в своя зов / да създадат от 
мига вечност, / но божията безсърдечност / не ме наказа със любов!“ – се случва с пълна 
сила в текстовете на Кирил Христов. Мигът се превръща във вечност и лирическият аз 
изживява само състоянията на вечността, които няма как да бъдат изживени в цялост – 
вечността не може да се обгърне и изживее.
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         о, как желая аз поне за миг едничък
         да се почувствам на друго време син –
         и син на друг народ: народ, що е самичък
         на съдбините си върховен властелин!
         Защото всякога, о, братя, бях готов
         аз с мир и обич да живея с труд разумен
         сред вас – но няма храм за труд и за любов
         във нашия живот безсмислен, празношумен!

 За отбелязване е, че Кирил Христов не променя текста на „Елегия“. 
Това е послание, което той твърдо отправя към своите „братя“, както той най-
искрено ще нарече другите. Но когато няма храм „за труд и за любов / във 
нашия живот безсмислен, празношумен!“ и „когато даже / най-близките ми, 
вместо да прострат / ръка, посрещат ме със тласък вражи“ („Съдба“), какъв 
трябва да е изборът за философия на съществуването? Явно, пътищата към 
другите, към света на своите за него е затворен. Той не може да стане като тях 
и да приеме за свой този наш живот „безсмислен, празношумен“, настоящето, 
което става минало и потъва в нощта на нищото, в онова, което за него не е 
време.

А в „Каук кадия не прави“ („Избрани стихотворения“, 1903 г.) четем 
още, че:

         Да, окол нас гъмжат тълпи рецидивисти,
         престъпници с ръце и съвести нечисти –
         почни с последний страж, свърши с държавний мъж:
         за първий двадесет присъди изведнъж
         издават се, но той обществен страж остава,
         а вторий се на съд народен озовава,
         че бил е с чужденци-обирници ортак... 
         Мошеникът у нас за нов живот байрак
         държи, убиецът у нас е мъж отличен
         (понякога дори учител е столичен...),
         но де е доблестта да се не хвърля прах
         в очите на света, да се признай без страх,
         че тез злодеи са живели между нази,
         че хиляди са те, че никой ги не мрази,
         че як, непобедим е техний легион,
         че здраво те крепят на злото мръсний трон,
         че управия зла у нас зли хора въди,
         че на общественен позор се само съди
         злодей неопитен?...
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                                       Напразно диря аз
         да спра тъжовен взор – да видя и у нас
         човешки образ благ. Излезте, походете
         по нашите улици, в лицата се повзрете:
         как мъчно можете намери образ вий,
         кой робска хитрина ил злоба да не крий!
         За толкоз пакост тук говорят ти лицата,
         така лъщи по тях на подлий роб душата,
         че ощ преди да е злодеят уличен
         на въже с радост би го видел покачен.

         Злодеи, съдници – туй хора се едни са:
         таз разница у нас на случая дължи се.
         ......................

         на диво общество безсмисленен урок!

Какво ли ново се е случило след сто години? 
Нищо ново. 
Нищо ново под слънцето. 
Лирическият аз на Кирил Христов трябва да намери екзистенциално 

решение за себе си в този свят. 
Той не тръгва към религиозно решение, както това прави Стоян 

Михайловски. Светът всякога е бил такъв, при това не само светът на българите 
и обществото на българите. Новото е, че лошотията на света се преживява и 
изразява като екзистенциална драма в българската лирика от края на XIX – 
началото на XX век, след която се търси свое, индивидуално решение. Най-
естественото решение за човека е да приеме нещата такива, каквито са, и човека 
– такъв, какъвто той е, и да търси тесния път за себе си чрез Църква и тайнства, 
към едно добро решение на своята участ във вечността. Поради това, че друго, 
освен вечност, на всеки роден не предстои и житейската сметка е добре да се 
направи с оглед на именно тази реалност, която няма как да бъде заобиколена. 
Всички експерименти тя да бъде подмината, заобиколена и пр.  са  безрезултатни. 
Злото така и ще бъде – до свършека на света. То съществува поради свободния 
избор на свободната воля на човеците, така че единствено от техния избор зависи 
дали човекът ще върви по широкия път на удоволствие, произвол на волята, или 
по тесния, нарамвайки кръста си. Избирайки злото, човек и зло получава в края 
на дните си. Бил е свободен – избрал е това тук, а не онова там, което е вечност 
на доброто.

Лирическият аз на Кирил Христов избира един своеобразен път, за 
който се чете в „Певецо млад, прахосваш дивна младост“. В „Трепети“ (1897 г.) 
заглавието е „Симфония“. В „Избрани стихотворения“ (1903 г.) „Певецо млад...“ 
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е включен след цикъла от сонети в стихосбирката. Те са писани в 1895 г. И у 
Кирил Христов всичко започва със сонета. „Избрани стихотворения“ (1903 г.) 
е антология, предшестваща „На Острова на Блажените“ на Пенчо Славейков, 
„Подир сенките на облаците“ на Пейо Яворов. С тази антология в края на XIX 
век Кирил Христов изгражда образа си на поет. 

Каква е тази нова философия за живота в текстовете на Кирил Христов, 
поетизирана и изказана в стихове от лирическия аз?

„Певецо млад...“ е равносметка на изминатия емоционален и житейски 
път. Нов избор за житейското време, което предстои пред лирическия аз. Нов 
избор за начин на живот. Нова философия за живота.

Подобни текстове се четат и у Иван Вазов – „Новонагласената гусла“ 
(„Пряпорец и гусла“, 1876 г.) и симетрично противоположният му по намиране 
на нов смисъл – „Общество и певец“ („Поля и гори“, 1884 г.). Четирите текста 
„Моите песни“ на Иван Вазов са също равносметки на изминат и предстоящ 
път, но вече на творчество, което ще остане в народната памет и в паметта на 
българската култура [вж. Сивриев 2012].

„Нощ“, „Песен на песента ми“ на Пейо Яворов също са равносметка на 
изминат път. И решения за нов житейски избор, поведение и философия за живота.

Ако припомним какъв е бил екзистенциалният избор в предишните 
две български култури – на Средновековието и на Възраждането, трябва да 
отбележим, че културата и времето на Средновековието текат най-бавно. Даже 
може да се каже, че в екзистенциален план в Средновековието няма време. 
Раждайки се, човекът заживява със и във вечността – в добрата или в лошата 
ѝ част. И ако има време – то е низ от духовни събития. А светското е онова, 
което се случва, което е преходно, отминаващо, което не е част от вечността, 
поради което е и вън от духовното време. И както се вижда, Византия я няма, но 
Църквата ѝ съществува.

Времето и културата на Възраждането текат сравнително бързо – има 
история, която се съгражда, етнос, който се събира в едно, просвещение, с което 
се въздига етносът. Това са все осъзнавани за важни и сакрални, създаващи вече 
времето, но не духовни, а светски събития.

Времето и културата на Възраждането не текат обаче толкова бързо и 
стремително, колкото  времето на новата българска култура и литература  в края 
на XIX – началото на XX век. Тогава, както се знае, паралелно съсъществуват и 
стремително се сменят културни парадигми. Така литературата на българския 
реализъм се гради паралелно с литературата на българския индивидуализъм. А 
в началото на XX век се съгражда българският символизъм.

Ако време няма, дотолкова, доколкото реално съществуваме във вечност, 
а за време се приемат низ от събития – време има тогава, когато сме свидетели 
или изживяваме множество, едно след друго следващи събития16. Тогава времето 

16 Нещо като времето в романите на Ф. М. Достоевски.
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тече стремително. Българската литература, като част от културата в края 
на XIX – началото на XX век, има това поведение и се стреми точно това да 
направи – да съгради колкото може повече културни събития. Да предложи разни 
екзистенциални решения за философия на съществуването.

Средновековният избор е само един – живот с Христос, с Църквата и с 
нейните тайнства.

Възрожденският – чрез националната идея. 
В новото време обаче подвижността на философия и представата за 

живот е твърде усърдна. Какво му е доброто на това – кой би могъл да каже? Но 
е допуснато да се случи. И случило се, явно в него има добро, или, подтиква с 
успеха – или повече с неуспеха си към избор на друго, защо не и предишно добро.

В „Певецо млад...“ лирическият аз води разговор с идеалния си двойник. 
Този разговор е прелюбопитен. За лирическия аз младостта е ценност сама по 
себе си, в друг смисъл – ценна „вещ в себе си“. 

Представата, че младостта е най-ценното време в човешкия живот, се 
чете в още много лирически текстове – от времето на Възраждането и след 
Възраждането. От текстовете на Христо Ботев: „та мойта младост, мале, зелена 
/ съхне и вехне люто язвена?!“, „че мойта младост слана попари!“ („Майце си“); 
„Остави таз песен любовна, / не вливай ми в сърце отрова, – / млад съм аз, но 
младост не помня“ („До моето първо либе“); „Но кълни, майко, проклинай / таз 
турска черна прокуда, / дето нас млади пропъди / по тази тежка чужбина“ („На 
прощаване“); „млада, хубава Стояна / търчи с менци за водица“ („Пристанала“); 
„юнак във младост и в сила мъжка“ („Хаджи Димитър“), през: „Докле е младост, 
златно слънце грей, / сърцето златни блянове лелей. / Докле е младост, леко път 
се ходи / и леки са световните несгоди. / Докле е младост, всичко е шега; / не 
хвърля сянка на сърце тъга; / дори тъгата извор е на радост – / докле е младост, ах, 
докле е младост!“ („Сън за щастие“) на Пенчо Славейков, до текстовете на Пейо 
Яворов: „Честито, свидно детство – цъфтяща, рай долина, / останала далеко зад 
пътника утруден“ („Великден“); „Млад – / на младост зноя не усетих. С ласка / 
край мене, о, живот благоухан...“ („Маска“) и пр.

Могат да бъдат приведени още много примери, с които да се разшири 
обемът на това общо място в българската лирика. 

Трудно е да се обясни причината за трайността на точно тази символика. 
Трудно е да се твърди също, че тази представа кореспондира единствено с 
представа в българския фолклор, каквато кореспонденция между лирика и 
фолклор има във времето на Възраждането. Във фолклора, както се знае, се 
четат много текстове, позлатяващи младостта.

От друга страна, младостта е време на най-неразумни деяния. На 
сгрешени, необратими избори, които са с последици до края на човешките дни. 
Това е било известно от стари времена и е записано в разни книги: „Защото ти 
пишеш против мене горчила и ми вменяваш греховете на младостта ми“ (Иов 
13:26); „Костите му са пълни с греховете на младините му, и с него ще легнат 
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те в пръстта“ (Иов 20:11); „затова душата им умира в младини, и животът им 
изгасва с блудници“ (Иов 36:14); „Греховете на младостта ми и престъпленията 
ми не си спомняй...“ (Пс. 24:7) и пр., и пр. неща, написани в тези известни и 
преизвестни книги.

Младостта обаче е общо място в българската лирика и Кирил Христов, 
не излизайки вън от пространството, ограничено от тази българска културна 
и лирична топика, се заема да даде едно ново име на това общо място. Да го 
преобозначи. Поради това, че пътуването към обществото, към сганта и тълпата 
и живот с тях е безсмислица.

Но и живота на избраника, посвещаването на книжовния труд, на поезия 
и творчество, на живот във и заради световете на словото, а не на реалния 
живот, певецът млад („певецо млад“ – както той се обръща към себе си) осъзнава 
като безсмислено. Себе си той представя, поради посветеността му на слово, 
творчество и книжовен труд, като „отшелник на пещери непознати“. Но и още 
нещо – посветеността му на творчеството, на поезията е израз на тъмното, 
демоничното в него:

      Певецо млад, прахосваш дивна младост;
      ти демон храниш в своите гърди!
      Защо след всяка скръб, след всяка радост
      ревниво, будно твоя ум следи?

      Каква награда чакаш – покажи я, –
      що обещават твойте божества,
      че съхраняваш – жалка орисия! –
      живот, изтекъл в пламенни слова?

Всъщност в създаденото през 80-те години на XIX век от Иван Вазов 
ново семантично поле за твореца и творчеството, избраника, което Кирил 
Христов уголемява в 90-те, а в „Епически песни“ (1896/1898) на Пенчо Славейков 
то е съграждаща творчеството му културна категория – се появяват и първите 
пукнатини. Съмнения от лирическия аз в „Певецо млад...“ в ценността на този, 
избран от него, път и начин на живот.

Той уверява себе си, че единственият смисъл е животът сам в себе си. 
И то такъв, какъвто в младостта може да се изживее. Лирическият аз на Кирил 
Христов оживява чрез възможния свят, който той създава с мисълта си, това 
минало културно поле на младостта. Той го преобозначава. Дава му ново име. 
Прави ценно него, а не творчеството и словесността на поета. Младостта е най-
ценното време в живота на човека и лирическият аз на Кирил Христов следва 
да я изживее. Това е екзистенциалната му нова философия. Да се посветиш на 
живота и да го изживееш, а не на културата – и да изживяваш нея.
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Тук отново се решава въпросът за онова, което е ценно в даденото земно 
време. Има младост, идва старост, и доколкото може да се разбере от говоренето 
на лирическия аз в коментираните текстове на Кирил Христов, като че ли друго 
продължение, след старостта, животът няма. Той е от – до. И този отрязък следва 
да се изживее оптимално. Ако след края няма нищо, нормално е да се попита 
какво значение има как си изживял земното си време, след като еднакво дълга 
за всички ще е смъртта, т.е. нищото. И в това нищо земните преживявания на 
младостта няма да имат никакъв смисъл.

Но мигът на младостта, тук, в мислите и във възможните светове 
на преживяването ѝ, са превърнати във вечност. Преходното чрез мисъл е 
превърнато във вечност. И младостта не е тъжна и изгубена, както е у Христо 
Ботев. Тя е животът. В нея е животът, а не е живот животът, посветен на 
творчество. Посветеният на културата живот е „жалка орисия“.

Личността на лирическия аз е в две лица и в две същности. Лицето на 
певеца, твореца, избраника, с философия за живота, схващан като посвещение 
на творчество и словесност. И другото лице – това на онзи, който иска да задържи 
живота единствено и само за себе си. Така в словото вътре в текста се съгражда 
диалог, чрез който се представя лирическото събитие. Тази диалогична структура 
е специфика на Вазовата лирика, която пък от своя страна я онаследява като 
начин на общуване от книжовните текстове на Възраждането, а то – от гръцки 
текстове.

Диалогът обаче в „Певецо млад...“ не е с някой друг, а между двете лица и 
между двете същности на лирическия аз. Диалогът не излиза вън от онова, което 
лирическият аз е. Не е с обществото. С някого другиго. А със себе си и чрез себе 
си, с когото трябва да вземе решение как да изживее времето, което предстои. 
Което остава. И което е златно време – младостта.

И така, проповядването на новата вяра продължава и нито емоционални, 
нито разумни възражения срещу нея не се чуват в текста. Творецът пасивно 
слуша, съизживява и с мълчанието си потвърждава или пък сам очаква да чуе 
онова, в което любителят на младостта продължава да го убеждава. Неговият 
глас, на младостопоклонника се чува в текста.

     Ил туй, случайно в памет що остава,
     е малък враг на нашия покой,
     че разум творчески не отминава
     и най-нерадостния спомен твой?
 
     Нима кога угаснат младините,
     утеха в тез песни ще дириш ти?
     Във спомени тъжовни ил честити,
     в несбъднати ил сбъднати мечти?
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Песните не ще носят утеха в старостта. За другия лирически аз, условно да 
го наречем не-певеца, творчеството, и да съществува, не носи утеха, не е реално 
преживяно време и живот: „нима кога угаснат младините, / утеха в тез песни 
ще дириш ти?“. То е преживяване на една възможна, но създадена от мисълта 
реалност. 

За отбелязване е, че сходна драма изживява и Микеланджело на Пенчо 
Славейков. И Микеланджело е измъчван от демони: „Нещастен син на некадърно 
време! / Кой демон зъл прибули твоя поглед, / та около си, зрящ, не виждаш нищо?“ 
И Микеланджело, творецът, се пита същото: „Художника – отстъпник от живота! / 
Защо живей, към що се той стреми?“ С тази разлика, че някога той е бил посветен 
на гражданските борби и за него това е бил живият живот.

Творчество или живот. 
Явно е, че по различен начин този въпрос се решава в 90-те години на XIX 

век. „Микел Анджело“ с първа редакция е печатан в сп. „Мисъл“, год. V, 1895, с. 5, 
а „Симфония“ („Певецо млад...“) може да се прочете и като реплика към текста на 
Пенчо Славейков. 

Творческата близост на Кирил Христов с Пенчо Славейков е известна и тя 
по странен начин продължава до 40-те години на XX век. Израз на тази своеобразна 
близост е препознатата в това време скандална статия на Кирил Христов за Пенчо 
Славейков.

Лирическият аз на Кирил Христов обаче е приключил с гражданските 
борби. Каквито и да са те – все са безсмислени за него. Поради това и единствената 
ценност да се постигне истинското съществуване, да се загърби отшелничеството, 
въобще – да се справи с отстъплението от живота във възможните светове на 
творчеството, е изживяването на живота и на младостта.

Впрочем какъв е смисълът да създаваш подобие на живот – литература, 
да живееш във и чрез литературата, да избереш свободата от света, в света на 
възможното, на мисълта и чувството, не е случаен, а съвсем основателен, точно в 
това време, въпрос. 

Това е предусещане на една друга драма, предопределена от избора на 
служение чрез дадения свише дар – да имаш талант и това да те прави избраник. 
Драматично е предусещането за служение на съграждащата се и съграждане на 
култура, на цивилизация. В това време тя се и създава по правила на художеството, 
естетиката, но какъв е смисълът от нея? Какъв е смисълът от този човешки градеж? 
Не е ли това поредната Вавилонска кула, която българите като европейска част от 
човечеството се наемат да построят? Която, колкото и умело да е построена, все е 
Вавилонска по същината си кула. Не се ли повтаря отново и отново онова деяние, 
записано още в праисторията на човечеството: „Брат му се казваше Иувал; той 
беше баща на всички, които свирят на гусли и пищялки“ (Бит. 4:21) [подробно: 
Лосский 1991: 257; Сивриев 2004], което съгражда естетическото, но каква е 
ползата от създаване и служение на естетическото, от изкуството, когато то е, ако 
цитираме в наш превод В. Н. Лоски – „културна, а не култова ценност“: „молитва, 
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нестигаща никъде, защото не е обърната към Бога“. И когато „поражданата от 
изкуството красота се затваря сама в себе си и със своята магия приковава към 
себе си човека. Тези изобретения на човешкия дух полагат началото на културата 
като култ на някаква абстракция, в която липсва Онзи Присъстващ, към Който 
трябва да бъде обърнат всеки култ“ [Лосский 1991: 257]. А човек, поради щенията 
на неговата душа: „И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето 
му дихание за живот; и стана човекът жива душа“ (бел. авт. – С. С.) (Бит. 2:7), и 
поради това, че Божият закон е изписан върху нашите сърца, човек инстинктивно 
се пази. Друг е въпросът в коя посока ще го отведат щенията на неговото сърце и 
дали тази посока ще е оная, която ще е полезна нему.

Както се знае, през Средновековието няма литература, освен ако не 
приемем за литература апокрифите, които по един или друг начин отговарят на 
разни неосветени в Светото Писание случки или събития. Възраждането съгражда 
литература след 40-те години на XIX век, но онова, което остава в канона, 
са тези текстове, които имат утилитарна, а не естетическа цел – проповядват 
националната идея. Постигане на естетическото не е цел на литературните текстове 
през Възраждането. Обратно, модерното средство на изказ – литературата, се 
преупотребява, то е превърнато в един вид култура сполия, за да се проповяда, 
внуши и изкаже националната идея. Битките например са най-важното нещо в 
драмата на Възраждането.

Новото време изисква и ново поведение на текста. Творецът осъзнава, не 
без драма, избраничеството си и се отделя от другите, от обществото, от тълпата, 
от гражданския социален, обществен живот. Литературата се осъзнава вече по нов 
начин – като самостоятелен, част от културата свят, който следва да постигне и 
изкаже естетическото. Всичко това започва с деятелността на Иван Вазов в 80-те 
години на XIX век.

Културата трябва да натрупа своя фонд, а това изисква отказ от себе си и 
служение. Но на какво? Отказ от себе си и служение на другите като че ли изглежда 
оправдано, заради конкретиката и жертвената любов през Възраждането. Но отказ 
от своя живот, заради служение на културата, изглежда не съвсем убедителна 
житейска концепция в края на XIX век.

Въпреки това обаче културата натрупва своя фонд, за да изкаже с тегоба 
лирическият аз на Атанас Далчев в „Книгите“ през 20-те години на XX век:

       Години да четеш за чуждия
       живот на някой чужд,
       а твоят, никому ненужен,
       да мине глух и пуст.

       До мене ти не стигна никога,
       о, зов на любовта,
       и аз загубих зарад книгите
       живота и света.
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Такива са времената. Човек живее със собствените си творения, едно от 
тях е културата, но без Бога. А и в края на века Фридрих Ницше е оповестил 
смъртта на Твореца на света и на човека.

В 90-те години на XIX век в „Певецо млад...“ лирическият аз продължава 
убедително да уговаря своя мълчащ слушащ в представата за смисъл на 
съществуването. И в свободата, която той би имал от длъжността да твори и 
създава чрез слово17. Ето какви са неговите съвети:

     .....................
     върви, върви в живота, па живей!
     Разбий ги глинените си пенати –
     със жива вяра ти сърце съгрей!

     Знай, повестта на своите страданйя
     ден иде сам да прокълнеш, уви, –
     па даже и когато с ликуванйа
     тълпата старини ти поздрави.

     Ден иде да завидиш ти томува,
     тъги си песни кой не съхрани,
     кого изваян спомен не вълнува
     за вихром отлетели младини.

Така смисълът не е в творческо отшелничество в „пещери непознати“ и 
отказ от живота. Не е в посвещението на творчество и слово, а в изживяването 
на живота. Това е „жива вяра“, а не мъртва вяра в ценността на творчеството 
и словесност. И което е особено важно – от тази нова, жива вяра би се родил 
лирическият аз за нов живот: „ти сърце съгрей“. От живота той би се родил за 
живот. От творчеството – за смърт. И още нещо – много важно: изживяването на 
живота би го спасило от страданието.

Страданието по различен начин съществува и е изразено като 
преживяване в лириката на Иван Вазов, Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, 
Пейо Яворов.

В „Певецо млад...“ намерението е то да се преодолее чрез живот. При 
това генерално: „па даже и когато с ликуванйя / тълпата старини ти поздрави“. 
Независимо от едно възможно признание на другите, които, каквото и да 
сторят, все ще са „тълпата“. Нейната преценка и рецептивна реакция даже и 
да е ликуване, поради делото на творчеството и твореца, ще е все без значение 
за него. Ясно, в „Певецо млад...“ е очертана линията между лирическия аз, 
лирически персонаж вече и другите. Той събира света в себе си. От този свят, 
събран в него, започва всичко. 

Това е онова, което е.
17  Сходна е техниката на представяне на другия свой аз в „Паспорт“.
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ПОЛ ДЕ МАН: ДИСКУРС ПЕРЕХОДА В 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ

Асия Ковтун

 
PAUL DE MAN: LIMINALITY DISCOURSE IN 

LITERARY THEORY 

Asija  Kovtun

Abstraсt: The article aims to present the ideas of one of the outstanding 
deconstruction theorists, Paul de Man, who verifies text harmony by algebraically 
disjointing it and demonstrates perfect synthesis. Liminality (from the Latin word 
līmen, meaning “a threshold”) is the quality of ambiguity or disorientation.  Paul 
de Man actualizes the deconstruction paradox that truth can only be expressed by 
language; however, this attempt is doomed. Deconstruction is oriented towards 
language, pluralism of meanings and textual polyphony. Paul de Man’s considerations 
on literature demonstrate that a literary work resists any attempt to be restrained 
within the limits of the traditional literary theory. Only the perception of a special 
relationship between text and language, signifiers and signified, imagination and 
reality, can bring us closer to the conceit of a creative work. The major concern are 
philosophically, politically, publicistically and historically oriented texts. 

Key words: Paul de Man, liminality, deconstruction, language, text, polyphony, 
literary theory 

Литература способна наиболее полно отражать стадии перехода/
лиминальности в интеллектуальной истории мира. Современное понимание 
текста определяет письмо литературных теоретиков  –  способность объединять 
различные концепции, сближать  концепты, вовлекать их в диалог. Чуткость 
к слову, а через него – к  переменам в исследовании текста, была доминантой 
культурного сознания  представителя Йельской школы деконструктивизма Пола 
де Мана и основой его творчества. Неклассическая философия так определяет 
дискурс перехода/лиминальности: «При рассмотрении развития культуры, а тем 
более таких его факторов как научное, художественное, техническое творчество, 
деловая активность и т. д., на первый план выходит не воспроизводство 
традиций, а их преодоление, становление и формирование новых традиций и 
норм», – [Тульчинский 2000]. Базисными для понимания лиминальности в 
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литературе, и в более широком контексте – культурном, могут быть названы  
работы М. М. Бахтина. Осмысление философии поступка и метафизики 
нравственности, становление личности, сознания, проблемы вненаходимости,  
поиск  идентичности на десятилетия определили направление филологических 
изысканий [Бахтин 1975].  

Цель статьи -  рассмотреть дискурс перехода/лиминальности на опыте 
интеллектуала   Пола де Мана. Анализ такого дискурса позволяет  увидеть 
возможности синтезирования и разногласия в деконструктивистом прочтении 
текста. Один  из крупнейших теоретиков деконструкции Пол де Ман  разлагал 
текст, поверял алгеброй гармонию сознания. Он находился в той стадии освоения 
мира, когда возникает необходимость проникнуть в новый смысл и явления 
нового порядка, что и составляет суть лиминальности. Он пришел к мысли 
о том,  что структуры сознания теряют свою иерархичность, что изменяется 
статус культуры, «становятся» новые традиции и формы бытия.   Согласно  
Р. Палмеру: «У индивида, который переходит в лиминальную фазу, имеется 
индивидуальный потенциал, но он оказывается в разломе, существующем 
между мирами, т.е. в равной степени является концептуальным медиумом для 
альтернативных структур, существующих «там» и «здесь» [Palmer 1980: 8].

Пол де Ман (1919-1983) в современной теории литературы занял особое 
место. Жак Деррида посвятил ему цикл лекций. Французский постструктуралист 
заметил, что де Ман «преобразовал область литературной теории, 
перестроил все каналы, которые орошают ее, и внутри и вне университета, в 
Соединенных Штатах и в Европе» [Derridа 1986: 1]. Российский исследователь 
А.С. Колесников в рецензии на цикл лекций Жака Деррида делает попытку 
рассмотреть параллели концепций постструктурализма и практики Йельского 
деконструктивизма. По его мысли теория постструктурализма, литературно-
критический анализ деконструкции и художественная практика современного 
искусства в синтезе «разрушают» традициональность привычных теорий, 
вводят новые понятия, термины и методы. Он пишет: «Соединяет Деррида 
и де Мана - деконструкция - синоним Хайдеггеровской деструкции и 
ницшеанского аbbau, демонтажа (западноевропейской метафизики), перевод 
которого и предложил Жерар Гранель, а Жак Деррида запустил слово в 
философию, литературу, смежные текстовые практики. Деконструкция - это 
разбор, как креативный процесс руководимый стратегией, того, что от разбора 
ускользает; это не интерпретация, трактовка и не проецирование текста вовне 
(в сферу социально-смысловую, философско-литературную, этико-политико-
коммуникативную и т.п.), а многозначное его порождающее размывание, 
расширение, рассеивание в окружающем его поле. Деконструкция производит 
вскрытие этой конструкции порождающей среды, обеспечивающей ее 
функционирование» [Колесников 2000: 1]. 

Вместе с тем важнейшей характеристикой современной теории 
литературы можно называть способность теоретика к самоопределению, 
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самопротиворечию. Смысл самоопределения – одно из актуальных направлений 
духовного развития современного человека – делает теоретический текст  
интересным  для исследователей,  привлекает читателей, побуждает к диалогу. 
Философия метафизики так определяет дискурс лиминальности: «Поскольку 
же речь идет о поле сугубо человеческого, личностного самоопределения, и 
именно личность, ее сознание является источником, средством и результатом 
смыслопорождения, то это измерение может называться также личностным 
(персонологическим). Так или иначе, но такой подход подобен переходу от 
двумерного, плоскостного рассмотрения к стереометрическому, дающему 
анализу глубину (высоту). Из плоскости явленной дискурсивности анализ как 
бы ныряет вглубь, уходя к корням и источникам смыслопорождения, получая 
возможность рассмотрения его динамики» [Тульчинский 2000: 168]. Так 
определена универсальная сфера, где соединяются проблемы мировоззрения 
и мироощущения, где пересекается рациональная, логически оформленная 
философская рефлексия и эмоциональная, внутренняя  реакция современного 
человека на мир. 

Подобный синтез как новое мировидение становится основой 
теоретического сознания Пола де Мана - литературного критика и теоретика. 
Его понимание деконструкции основано на особой риторике взаимодополнения 
и  взаимопротивопоставления философии и литературы, противопоставления 
риторических элементов грамматическим. Де Ман рассматривает критику 
«как способ размышления о парадоксальной эффективности ослепленного 
видения, которое должно быть исправлено при помощи примеров интуитивной 
проницательности, представляющих это видение» [Ман 2002:130].  Согласно де 
Ману, текcт изначально скрывает в себе как  обязательное условие необходимость 
своего собственного неправильного прочтения. Критик полагает, что любой 
текст может рассказать историю только как вымысел, который будет принят за 
факт, а факт за вымысел. Многозначность и амбивалентность литературного 
текста неизбежно оборачиваются «слепотой» его прочтения. Ошибочность как 
таковая не только принципиально заложена, по де Ману, в критическом методе, 
но и возводится в степень его достоинства: «Слепота критика — необходимый 
коррелят риторической природы литературного языка» [Ман 2002: 141]. 
Критик делает вывод об имманентной относительности и ошибочности любого 
литературного и критического текста и на этом основании отстаивает принцип 
субъективности интерпретации литературного произведения. «Главный 
интерес литературной теории состоит в невозможности литературной 
теории», – замечает Пол де Ман [Ман 2004: 111]. Текст может быть прочитан 
одновременно буквально и фигурально. Текст провоцирует исследователя  
деконструровать конфликты между утверждаемым в произведении и процессом 
его воздействия на читателя. Любой текст всегда отличается от самого себя 
в ходе его критического прочтения, а в силу рефлексивной самоиронии 
читателя деконструкция текста приводит к противоречиям. (Ср.: «История 
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литературы, даже в самом далеком от позитивизма варианте, остается историей 
интерпретаций, сама возможность которых не подвергается сомнению» [Ман 
2004: 117]. Однако деконструкцию нельзя принимать как простое логическое 
деструктурирование. Свои теоретические разработки Пол де Ман подтвердил 
деконструвистским прочтением западновропейской литературы и критики. 

Всякая изреченная мысль есть ложь, всякое слово преобразует 
действительность – эта мысль была известна и до де Мана, но он придал ей 
особую значимость. Философия определяет этот разрыв как расхождение 
эстетики жизни и эстетики культуры. Как известно, Ф. Ницше первым заговорил 
о свободе предиката «мыслить» от субъекта «я» и был одним из идеологов 
децентрации субъекта и сознания. Он отметил, что мысль приходит, когда 
она хочет, а не когда я хочу [Nyče 1991: 331]. Согласно Ницше, истина есть не 
что иное как модифицированная, скрытая метафора. Он определяет метафору 
посредством близости контекстов, но любое сближение есть «уравнивание 
неравного». Он спрашивает: «Что же, таким образом, представляет собой 
истина? – марширующую армию метафор... и антропоморфизмов;... истины есть 
иллюзии, которые забыли о своей иллюзорной природе» [Nietsche 1979: 374]. 
Ницше полагал, что любое обозначение содержит в себе насилие над объектом 
обозначения, «всякий раз, когда нечто делается целенаправленно, результатом 
этого действия будет фундаментальное отличие от предполагаемого эффекта» 
[Nietsche 1979: 227]. Здесь следует обратиться к высказыванию Поля де Мана: 
«Когда Ницше бросил вызов эстетике Канта, Гегеля и их последователей, 
он дал свой ответ на основной вопрос философии» [Ман 2004:117]. Именно 
Ницше предлагал искать  новые средства философского выражения,  поиски 
которых продолжаются и сегодня. Немецкий мыслитель определил развитие 
новой культурно-философской ориентации, продолжив ренессансные идеи 
«естественной логики». Со времен Ницше определенная человеческим 
существованием литературная мысль была склонна передавать многозначность 
отдельного существования. А научная мысль была связана с универсалиями, 
преобладанием общего над частным. Ницше разорвал связи  с декартовским 
рационализмом, обратился к интуитивному знанию, для выражения которого 
более уместной была фрагментарная форма выражения мысли. 

В конце ХIХ - начале ХХ вв. и философия, и литература  обратились 
к эмпирической реальности: к единичному, осознанному уже в качестве 
синтеза бесконечного множества определений, к однократным событиям, 
предмету, к конкретным историческим фактам, биографиям и судьбам. 
Однако и философия, и поэзия, в свою очередь, усложняет свои отношения с 
языком. Конвенциональные формы языка, предназначенные для стандартного, 
массового общения, не могут выразить внутреннего опыта художника или 
мыслителя. Творец оказывался в пространстве между словом и смыслом,  
он включается в уже существовавшие, устоявшиеся, иногда ложные 
представления об истине и истиности того или иного слова. Он вступает в 
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борьбу со «стертым» смыслом, ищет путь между словом и смыслом, создает, 
по собственным представлениям, адекватный смыслообраз. 

Художник отдается игре языковой стихии. Природа постструктурализ-
ма с его направленностью к метафоричности представляет собой пример отказа 
от претензий на конечный ответ. Она ориентируется на множественность, 
плюрализм смыслов, на полифонизм языка. Поструктуралисты принимают 
язык как смыслосозидающую и текстоконструирующую власть. Формирует-
ся совершенно новое видение языковой реальности. Даже постижение смысла 
бытия оказывается тождественным языковому его конструированию. Согласно 
постструктурализму смысл текста логически необъясним и безграничен. Любой 
текст может быть освещен только сознанием интерпретатора, существует в 
пространстве рецепции. Литературная теория на стадии перехода  осознала 
свою неотделимость от философских, эстетических, антропологических, 
исторических, лингвистических понятий.   

Определение литературной теории как интертекстуальной обосновывает 
и деконструктивизм Пола де Мана. Он объясняет, что конкурирующие 
дисциплины – эстетика и, особенно, традиционная литературная критика 
– заставляют современную теорию литературы «сопротивляться». Эти 
дисциплины, по мысли критика,  долгое время оказывали влияние на  
гуманитарные науки. Они стремились тоталитарно объяснить все процессы 
гуманитарного знания.  Терия литературы не желает занять позицию обобщения  
всех сфер духовной жизни и  возвыситься над ними как  метафизическая наука. 
Новая теория опрокидывает созданный канон литературных произведений 
и перечеркивает разграничительную линию, разделяющую литературный 
и нелитературный дискурсы [Ман 2004: 120]. Новый принцип мышления и 
определяет декострукцию, децентрацию, внимание к знаку, Другому, субъекту, 
воображению и другим параметрам текста. 

Здесь можно обратиться к мысли Поля де Мана о том, что в современ-
ности исчезает разграничительная линия, разделяющая разные дискурсы. По 
мысли де Мана,  моменты «побега, возвращения и поворотной точки, в которой 
побег становится возвращением или, наоборот, существуют одновременно 
на различных уровнях смысла, которые настолько тесно переплетены, что 
их невозможно разделить» [Ман 2002: 218]. Новый принцип мышления и 
определяет лиминальность-переходность дискурсов. 

Пол  де Ман размышляет над вопросом воображения и его значения 
для литературного творчества. Теоретик литературы не возводит воображение 
в степень закона художественности. Он пишет: «...хотя традиционно мы 
привыкли читать литературу по аналогии с пластическими искусствами 
и музыкой, пришла пора осознать необходимость неперцептуального, 
лингвистического момента в живописи и музыке и научиться читать 
картины, а не воображать их значение» [Ман 2004: 119]. Чтобы вникнуть в 
мысль критика, следует исходить из другого концептуального наблюдения: 
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«Любая попытка теоретического рассмотрения литературы должна смириться 
с тем, что отправным пунктом для нее будет эмпирика» [Ман 2004: 113]. Де 
Ман постулирует объяснение феноменов действительности как возможность 
проникновения в установки языка, культуры, индивидуального сознания, 
но не бесконечной интерпретации явлений. (Ср.: «Если исследователь 
практикует не исторический, а феноменологический подход, следует дать 
феноменологическое описание литературной деятельности как письма, чтения 
или их связки, а литературного произведения как продукта, аналога этой 
деятельности» [Ман 2004: 113]. 

Однако осознание подобной ограниченности с позиции перехода – 
важнейший стимул интеллектуального развития. Так подобная позиция 
выражена в неклассической философии: «Но лиминальность связана с 
процессами осмысления и смыслообразования, т.е. попытками конечного 
существа, каковым является человек постичь бесконечный универсум с 
какой-то определенной позиции, в каком-то смысле. Именно ограниченность 
(определенность) человеческого разума порождает смыслы и значения. 
Например, временные границы человеческого бытия порождают проблему 
смысла жизни и смерти, а значит - проблему поиска контекста реальной жизни. 
Но что есть этот контекст? И каков путь к вненаходимости по отношению к 
реальности?» [Тульчинский  2001: 187].

Рассуждая о синтезирующем тексте де Мана, мы бы хотели ввести 
понятие идеологии текста. По аналогии с Умберто Эко, определяющим 
идеологию как систему психологических ожиданий, интеллектуальных 
навыков, принципов индивида [Эко 1998: 163], мы бы определили идеологию 
текста, точнее его автора, как интеллектуальный навык постановки проблемы. 
Идеология текста состоит не столько в постановке проблемы, сколько в 
указании на нее, при этом автор часто обращается к проблемам языка, поскольку 
дискурс или речевое мышление определяет, сознает это исследователь или нет, 
самые формы и приемы, стратегию обращения с материалом. Аналогичные 
мысли мы можем найти у Пола де Мана: теоретик деконструкции уточняет, 
что проблема идеологии текста связана с неразличением лингвистической 
реальности и реальности мира, референциальности и бытия [Ман 2004: 
120]. Литературное произведение так же, как и все другие явления бытия, 
есть только часть реальности. Однако следует разделить существование 
мира в языке и в действительности.  Как полагает Пол де Ман, лингвистика 
литературности способна объяснить идеологические заблуждения и 
их происхождение. Он соединяет аналитической подход и прагматику 
с философской деконструкцией, литературой, когнитивной эстетикой, 
эпистемологией, утверждает - необходимо показать, что риторика ненадежна, 
что  текст  всегда остается открытым для различных интерпретаций, никогда 
не завершается, призывает к  все новым его прочтениям.  Пол де Ман 
связывает с проблемами языка выходы к проблемам культуры и истории. Здесь 
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следует еще раз вспомнить его замечание: «Современная литературная теория 
становится сама собой, когда соссюровская лингвистика была применена 
к литературному произведению» [Ман 2004: 118]. Теоретик деконструкции 
напоминает, что язык независим от референциальности, а это положение делает 
его ненадежным источником познания. Язык автономен, свободен от понятий 
добра и зла, истины и лжи, свободы и ограничений. Язык – семантически-
нейтральная и чистая грамматически-риторическая структура. И только в 
литературном произведении  происходит  постижение высказывания. Мир, по 
мысли теоретика, должен быть освоен во всех его творящих и составляющих 
элементах.  Для Пола де Мана  «невозможна априорная уверенность в том, что 
литература может дать нам знание о чем-либо, кроме ее собственного языка» 
[Ман 2004: 120]. Критик постулирует тезис о «риторическом характере» 
литературного языка. Это положение предопределяет аллегорическую форму 
любого «беллетризированного повествования». А текст всегда рассказы-
вает «историю аллегории своего собственного непонимания» [Ман 2002: 
220]. Он может рассказать эту историю только как вымысел, зная, что 
вымысел будет принят за факт, а факт за вымысел. Такова амбивалентная 
природа литературного текста. Язык неизбежно «утверждает и отрицает 
свою собственную природу или специфичность» [Ман 2002: 203]. Теория 
литературы, как полагает критик,  сформировалась с помощью «введения в 
метаязык литературы лингвистической терминологии», так «сопротивление 
теории есть сопротивление использованию языка о языке» [Ман 2004: 
122]. При попытках определить его участие в литературном произведении 
возникает ощущение  неподчинения категориям и схемам. Следовательно, речь 
идет о «сопротивлении самому языку или возможности, что язык содержал 
бы факторы или функции, которые не могли бы быть сведены к интуиции» 
[Ман 2004: 122]. В результате критику де Ман рассматривает как пример 
интуитивной проницательности, способ размышления о парадоксальности. 
Пол де Ман актуализирует парадокс деконструкции – истину можно выразить 
только посредством языка, одновременно это обреченная на неудачу попытка.   
Вместе с тем следует признать, что лиминальность в литературной теории 
Пола де Мана связана с уже устоявшимися в науке ХХ века категориями –  
критикой М. Хайдеггером «метафизики», Ж. Дерида – «логоцентризма», Х.-
Г. Гадамером – «эстетического сознания». А в русском литературоведении 
– М. Бахтиным «теоретизма» и «гносеологизма всей философской культуры 
ХIХ-ХХ веков». Замечание де Мана о том, что вымысел и действительность 
– рядом и  совместимы, опирается на  эссеистическую традицию ХХ века – 
эссе  Л. Шестова, А. Белого, Г.К.Честертона, Х. Ортеги-и-Гассета, А.Камю, 
для которых жанр «опыта» – эссе совмещает мышление и реальную фактуру 
повседневной жизни. Эта была одержимость возможностью невозможного 
(желание совместить литературность и реальность в тексте). Но нельзя 
«означающее смешивать с физической природой означаемого» [Ман 2004: 120].    
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Ман замечает: «Литература есть не утверждение, а уничтожение эстетических 
категорий» [Ман 2004: 119]. Так разрушается литературоцентричная поэтика. 
Деконструктивистское прочтение текстов Гёльдерлина, Китса, Руссо, Шелли, 
Кольриджа, Клейста, Вордсворта, Бодлера, Пруста, Малларме, Остина и др.  
дает возможность  де Ману заявлять о претензиях эстетики  на проникновение 
в природу художественного мира. Он полагает, что литературная теория 
возникает тогда, когда она обращается не к определению смысла текста 
(текст – открытое образование), но к выявлению тех способов и процессов, 
которые создают смысл. Так изменяется категория эстетической природы 
литературности – усиливается литературная саморефлексия.  Автор ищет 
свой код, язык описания; создает этот язык из имеющихся в культуре средств: 
мифологических и литературных образов, «готовых» сюжетов и типов 
повествования. 

Синтезирующий текст становится формой мысли Пола де Мана. Он 
разворачивает сразу несколько, иногда и взаимоисключающих, точек зрения. 
Логика в представлении мыслителя становится, а не обнаруживается. У смыс-
ла не может быть единого определения, он по природе парадоксален. Смысл 
можно определить как многомерное  образование. В нем выделяются несколько 
составляющих – переходов, слоев, измерений. Образную составляющую 
смысла фиксирует метафоры, поддерживающие его в языковом сознании. 
Исследователями выделяется ряд уровней лиминализации дискурса. Один из 
них – «поэтический дискурс, опирающийся не на термины, а образы, сравне-
ния, метафоры, порождающий нетривиальные смысловые ассоциации» 
[Тульчинский 2003]. В современной науке о литературе не существует единого  
представления о ее методах и методологии. Литературная наука внимательно 
всматривается в возможности других гуманитарных дисциплин, их рецепции. 
Современное понимание текста, вобравшее в себя и идеи деконструктивистов 
и живую практику творцов художественного текста,  приводит к мысли о том, 
что литературное произведение сопротивляется любой попытке заключить 
его в тесные рамки традиционной литературной теории. Только осознание 
особой связи между воображением и реальностью,  означающим и означаемым, 
текстом и языком позволит приблизиться к подлинному пониманию природы 
произведения и идеологии текста. 

Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването
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(ХИТЪР ПЕТЪР И БЪЛГАРСКАТА СМЕХОВА КУЛТУРА)
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HOME WITH STONE FOUNDATIONS
(HITAR PETAR AND BULGARIAN HUMOUR CULTURE)
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Abstract: The article studies folklore and literary aspects of Hitar Petar’s 
functioning in Bulgarian humour culture. The protagonist is viewed in the context of 
the European trickster tradition and in relation to the specifics of Bulgarian humour. 
Readers’ attention is specifically drawn to Sava Popov’s book Hitar Petar and its 
illustrations, made by Iliya Beshkov.
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Много са народите, създадали свои комически герои, особени културни 
фигури, органично свързани с общата историческа съдба, съучаствали в усилията 
за национално и политическо утвърждаване.  Когото и да вземем от тези герои, 
ще видим, че той е въплътил много от чертите и психологията на народа-баща. 
Дейността на всеки от тях се развива винаги в национално-характерна среда, 
поведението и нравът им са поведение и нрав на техния създател. Такива са, 
да речем, Лудаш Мати и Чалока Петер (Петър Лъжеца) в Унгария, Еро у 
югославските народи, хитреците Гашпарек и Хонза в Чехия и Словакия, в 
Румъния – веселяците Пъкала и Тъндала, в Полша – Хлопек-разтропек и т.н. 
Можем да открием техни събратя сред народите на Сверна и Източна Африка, в 
Средна Азия, в Индия и Китай. Универсалността на културния тип подсказва, 
че той е свързан с някаква изначална човешка потребност, че в него проговаря 
нещо от нашето колективно бесъзнателно.

Сред българите тази културно-историческа роля играе шегобиецът 
и хитрецът, народният философ и борецът срещу неправдата – Хитър Петър. 
Благодарение на подвижния си ум,  на дълбоката мъдрост, почерпана от духовния 
опит на общността, на изключителната наблюдателност и сатиричния нрав да 
не остава длъжник никому, през последните сто и петдесет години Хитър Петър 
заема изключително място в етническото съзнание на българите. Той стои там с 
устойчивостта на народностен мит, превръщайки се в източник  на самочувствие 
и вяра.
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Един кратък археологически екскурс в битието на този образ би показал, че 
той почива на собствена архетипна база, макар да получава окончателно оформяне 
под силно литературно влияние. Освен че е герой на стотици фолклорни приказки 
и анекдоти, той е средоточие на многобройни книжни сборници – официални и 
не съвсем. В това двойствено битие той встъпва в най-разнообразни сюжети – 
стари и нови. Герой със сложна биография, той намира своя значима проекция и 
във високата култура – той е илюстриран, филмиран, за него се пишат опери и 
романи. С всичко това Хитър Петър се превръща  в ярък символ на творческата 
енергия на нацията, на нейната жизненост и  способността ѝ да оцелява.

Важна черта на националния комически герой е здравата му обвързаност 
с голямата анекдотична традиция, създадена около образа на източния хитрец 
и мъдрец Настрадин Ходжа, популярен в огромен ареал от Испания до Китай. 
Навярно единствено у нас тези персонажи се оформят като опозиционна двойка, 
изграждаща общи сюжети, а биографиите им се преплитат и смесват.

Изначално надарен с  демократични черти, с подчертан социален пълнеж 
и граждански патос, образът на Настрадин Ходжа (от арабското Насър-ед-
дин – помощник, крепител, проповедник на вярата) идва у нас  по устен път 
вероятно към  XVI-XVII век, а може би и по-късно. Към средата на XIX век, 
когато анекдотите за него са вече твърде популярни, той се появява и в нашия 
възрожденски печат. За пръв път  това става в изданието на Найден Йованович 
„Повести забавни и любопитни (на Настрадин Ходжа и Хасекий)”, Белград, 
1853, в което преводите са направени директно от турски език. 

Тези анекдоти са станали популярни сред балканското население най-
вече поради общите рамки на колективната душевност, в това число и общите 
слабости на хората от Изтока.  Наред с това може да се предположи, че поробените 
народи са доловили  социално-етичните и педагогически компоненти в тях, 
изобличителната сила срещу деспотизма на висшата класа. 

Много от анекдотите за Настрадин битуват сред нашия народ, без да 
носят името на героя, най-вече поради забравянето му. Понякога пък анекдоти за 
Хитър Петър биват приписвани на Настрадин Ходжа. Докато в турските анекдоти 
Настрадин е  свързан повече с градския живот, показва по-висока образованост, 
понякога и сам съчинява стихове, в нашите той е приобщен осезателно към 
селския бит и селската среда. В тях той е почти винаги в неблагоприятна светлина 
– излъган е дълго да подпира една стена, уж докато Хитър Петър донесе чук 
и пирони да я прикове; другаде седи цял ден под орехова сянка и чака Хитър 
Петър до донесе торбата си с лъжите, за да премерят майсторлъка си, и т.н.

Тъй като у нас събирането на фолклора започва сравнително късно, към 
средата на XIX век, времето,  когато се формира и високият пласт на словесността,  
е трудно да се установи кога точно са възникнали анекдотите за Хитър Петър, 
респективно степента на  влияние на настрадиновските анекдоти. Сложен е и 
въпросът за причините, които карат българските възрожденци да се обърнат към 
образа на Хитър Петър. 
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*   *    *            
Проследени в диахронен план, смеховите явления във фолклора се 

характеризират със сложна линия на движение: от посветителния обред през 
всенародното карнавално празненство до словесните форми на разказа или 
на отделната остроумна реплика или фраза. В основата на този процес стоят 
промените на т.нар. културен герой, който твори, като се смее, и който си служи 
с трикове, не за да предизвика комичен ефект, а за да сътвори чрез смеха. Когато 
загубват символичното си значение, тези трикстерски прояви на културния 
герой стават основа за създаване на анекдотични сюжети, в които трикстерът се 
обособява като персонаж, превръщайки се в център на приказките за животни, 
на битовите басни и анекдотите.

Всяка  от  разновидностите  на  битовите  сюжети  почива  върху х и т- 
р о с т т а (хитроумната измама, изобретението, уловката, магьосническата 
способност) или на г л у п о с т т а. Количеството на хитроумните измами или на 
глупавите постъпки може да бъде различно и само по себе си да не играе голяма 
роля. Важен е характерът им, това, че те така или иначе са противопоставени 
на “нормалната” обикновена логика и клонят към па радокс. Чрез хумористична 
борба на езиците, въведена от героя хитрец, в тях се постига едно отношение 
към света, което не може да се постигне чрез прякото слово. 

През Българското възраждане характерните за фолклора общонародност, 
волност, трезвост, материалистичност преминават чрез литературата в едно 
по-високо състояние на осъзнатост и целеустременост. Може определено да се 
твърди, че у нас, както през Западноевропейския ренесанс, фолклор ният смях е 
съществен фактор в оформянето на новото, свободно и критическо-историческо 
съзнание на епохата.

В своето историческо развитие фолклорният културен тип обективно се 
движи към стойности и характеристики, които го сближават с въз рожденския. 
Развитието на фолклорната концепция за човека – от най-общите и външни 
сведения за него до откриването на конкретните белези на индивидуалността 
и човешкия характер – е един изключително необхо дим и ценен етап в общата 
еволюция на литературата като изкуство. Рене сан совият разцвет на човешката 
индивидуалност, хегемонията на личността не е просто един от главните външни 
фактори, довели до разрушаването на фолклора, но е и процес, синхронен с 
вътрешното развитие на народ ната художествена култура. 

Когато сред българите се засилва борбата за национално обособявяне, 
нараства ролята на сатирическия печат и на сатирика като публична личност. За 
целите на тази идеологическа борба е била необходима някаква готова фигура, 
народностен мит, на който да се стъпи и чийто авторитет да се използва като 
средство за въздействие върху обществото. Такава готова фигура на смехотворец  
и глумец предлага народното творчество. Със събирането и обнародването 
на анекдоти за Хитър Петър нашите възроженци улесняват развитието на 
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един процес, започнал много по-рано. Освен че възприема черти от образа на 
Настрадин, образът на  Хитър Петър унаследява черти от редица комични образи 
на българския фолклор, които му позволяват да се превърне в опонент на източния 
хитрец. Съвсем естествено е  обновената, преминала в книжовното поле, фигура 
на националния комически герой да бъде  целенасочено утвърждавана в новите 
условия като идеологически контрапункт на фигурата на иновереца Настрадин.

Кога точно се е появило името Хитър Петър е трудно да се каже. 
Вероятно то е било популярно в народната среда и преди неговото утвърждаване 
чрез възрожденската книжнина, битувало е успоредно с други имена на героя-
хитрец от фолклора, документирани по-късно –  Хитър Пейо, Разумни Радослав. 
Още в началото на 40-те години на XIX век има записани народни анекдоти с 
герои „един селянин”, „един българин и един турчин”, които малко по-късно са 
обнародвани  като анекдоти за Хитър Петър и Настрадин Ходжа.

Името Петър се среща в скороговорки, поговорки и гатанки, записани в 
края на 50-те години. Фолклорната традиция е познавала например скороговорки 
като тази: „Петър плет плете, по три пръта преплита; плети, Петре, плета, 
падна, Петре, плета”, която Славейков през 1858 г. приспособява за Хитър 
Петър – „Хитър Петър плет плете, сплети, подпри, Петре, плета!”). През 1862 г. 
фолклористът Кузман Шапкарев записва от Методи Кусев една дълга приказка 
за Хитър Петър и при отпечатването ѝ по-късно (1894 г.) поставя следната 
въвеждаща бележка: „Кой българин не знаит нешчо за Итар Петар? Но нека и 
ние прикажиме малу нешчо за него, колку да не се  отчислиме от собратията 
си”. Много любопитна е една дописка, публикувана във в-к „Македония” през 
1870 г. и принадежаща вероятно на големия български родолюбец и фолклорен 
събирач от оня край Марко Цепенков, в която авторът уверява: „...доста нещо 
събрах от приказките на Хитра Пейя и сам на мнение да ся скупат тие в една 
книжка, да ся издадет един български Настрадин Ходжа – Хитър Пейо”.   

Публично битие обаче името Хитър Петър получава през 60 – 70-те 
години на XIX век. През 1869 г. Добри Войников го използва за свой писателски 
псевдоним, след което то бързо получава разпространиение във възрожденската 
книжнина и печат. През 1873 г. Илия Р. Блъсков издава малка книжка с няколко 
анекдота под заглавие „Хитър Петър”. Като отбелязва в предговора, че гърците 
се хвалят с Езоп, турците с Настрадин Ходжа, русите с Балакирев, а другите 
народи със своите комични герои, той се запитва защо и ние, „като имаме 
Хитър Петър, да оставим да заглъхне и да се забрави туй народно име”. „Това 
ма подстори – продължава той – да напиша някои смешни приказки, що са 
приказват у народа ни, и да ги напечатам в настоящата книжка...”

През 1874 г. Димитър Паничков поставя името на героя като заглавие на 
хумористичен вестник. Периодичният печат от 70-те години на миналия век все 
по-често показва Хитър Петър и неговите побратими в политически диалози, в 
остри критики и сарказми, в бичуване слабостите на един или друг общественик 
или деятел на българското освобождение (вестниците „Звънчатий Глумчо”, 
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„Шутош”, „Хитър Петър”). През 1873 г. П. Р. Славейков определя героя „като 
най-стария български заложник” (обредно-митологичен застъпник, гарант); 
След Освобождението през 1878 г. ученическите читанки, детските списания, 
календарите все по-често дават гостоприемство на народния любимец. По 
такъв начин в българската книжнина заживява пълнокръвно и пълноценно 
стародавният, анонимен и нероден от майка хитрец, смешник, сатирик и мъдрец 
– Хитър Петър.

*     *     *                                     
Въпросът за утвърждаването на смеховата традиция през Възраждането 

не би могъл да се представи и разбере докрай, ако не се обвърже и с един от най-
трайните и общи белези на комичното – не го вият национален облик. 

Наистина през тази епоха българският хумор рядко е подчинен на 
“безвредно смешното”. Най-често той е “с важен, строг характер”, произтича от 
съзнанието, че осмиваните пороци нанасят вреда на оте чеството. И тогава, и по-
късно той по-рядко е непринуден, безгрижен, дъл бок, защото в историческата 
ни участ винаги е имало нещо, което да ни стиска за гърлото. За това убедително 
свидетелстват редица народни поговорки: “Лице ви се смее, а сърце плаче”; 
“Жално му е, та се смее”; “Смееш ли се, много щеш и да плачеш”. Но те говорят 
не толкова за липсата на безвреден смях у българина, колкото за особената 
амбивалентност на нашия смях, за неговата, по-скоро, национална характерност. 
“Смехът е и чер, и бял” – тази народна сентенция, струва ни се, най-точно 
изразява философско-психологическата обхватност на българския хумор.

 Когато не е детерминиран пряко от политико-граждански анта гонизми, 
нашият смях е достатъчно умерен, добронамерен и толерантен: наивно-
жизнерадостен и безхитростно-подгаврящ се във фолклора, иро нично-забавен 
и изтънчено-глумлив в белетристиката. През Възраж дането той придобива 
определена раблезианска оцветка, израз на засилен интерес към материално-
вещната страна на съществуването и консумативната земна стихия на човека.

 Всякакви народопсихологически квалификации биха били непълни 
обаче, ако не отчетат значението на оформения именно през Възраждането 
национален комичен образ –  Хитър Петър. В своята фолклорно-лите ратурна 
битност този образ е ярък културен символ, идея за собствено присъствие в 
света, духовно вместилище на огромни запаси от трезвост, жизнена устойчивост 
и изстрадан оптимизъм. През призмата на тези негови стойности именно 
проекцията на народната анекдотика във възрожден ската книжнина придава 
целенасоченост, значимост и устойчивост на една от най-самобитните черти на 
българския хумор.

 В особената диспозиция на комичната двойка Хитър Петър и На-
страдин Ходжа се съдържат редица особености на този хумор: неговата 
житейска “ангажираност” (видяхме, че и двата образа носят ярка демократична 
линия – техните “подвизи” много често възстановяват нарушената социална 
справедливост); неговата агоналност, израз на самозащитен рефлекс или на 
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желание да се упражни натиск върху действителността (докато в класи ческите 
настрадиновски сюжети мотивите с надлъгване са незначителни, то в сюжетите, 
където се сблъскват двамата герои, както и в онези, в които самостоятелно 
се подвизава Хитър Петър, те силно нарастват); неговата толерантност (тези 
комични образи-”антагонисти” мирно съжителстват без каквито и да било 
симптоми на етническа омраза).

В усилията си да откроят характерологичните доминанти в отделните 
смехови традиции, тълкувателите често си служат с метафорични срав нения, с 
помощта на които съществуващото в една традиция разнообразие на комични 
феномени се претопява в някаква максимално синтезирана представа-образ. 
Така е постъпил например големият ироник Х. Хайне в следната афористична 
квалификация: “Хуморът на немците е тежък като тяхната бира. Хуморът на 
англичаните е мътен като тяхното уиски. Хуморът на французите е лек, пенлив 
и искрящ като тяхното шампанско”.

Включ вайки се в тази “алкохолна” парадигма, и без да претендираме за 
ориги налност спрямо термина на сравнението, бихме могли да кажем, че българ-
ският смях – такъв, какъвто го откриваме в историите за Хитър Петър в цялата 
култура на Възраждането, е сла достно-горчив като пелиновото вино: горчив – 
с резкостта, с която той по сочва кривиците и воюва за късче екзистенциално 
пространство, с тъмното съзнание за несправедлива и незаслужена участ, с 
уязвената чувствителност на една настрадала се и обвита със слин колективна 
душа; сладостен – от възможността чрез веселата игра на съзнанието да се 
намира убежище от изнурителното и бавно изтичащо историческо безвремие, от 
акумулираните в него витални енергии, които той сублимира в духовен порив и 
надежда за истинско бъдеще.

Тази двойственост на българския смях ни позволява по-добре да разберем 
взаимотношенията между образа на Хитър Петър и този на Бай Ганьо, и по-
точно – станалото популярно напоследък убеждение, че Бай Ганьо – героят на 
писателя Алеко Костантинов, е „новият” Хитър Петър. Факт е, че от края на XIX 
век Бай Ганьо – „проблематичният” българин, който се стреми да разширява 
границите на родното в напредничава Европа и който поради незнание на 
културните кодове често изпада в нелепи ситуации, взема връх над Хитър 
Петър. По-интересното е обаче, че като артефакт той носи неговия геном. Да, в 
светлината на двойствената същност на универсалната фигура на  трикстера те 
са едно, но с обратен знак.   

Докато „източно” ориентираният Хитър Петър е принуден да действа 
в света на злото, социално или национално, поради което, престъпвайки през 
него, унижавайки и засрамвайки своите опоненти, той възстановява нарушената  
справедливост, т.е. твори добро, то Бай Ганьо,  действа в зоната  на една 
свръхнормативност, идентифицирана като абсолютното добро, поради което, 
доказвайки превъзходството си над „тънкулявите” и „мазни” европейци, той 
оставя впечатление на “току-що пуснат от лудницата възточен човек”. 
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*    *    *      
Макар че в новия век образът с по-голяма културно и социално значение 

като че ли е този на Бай Ганьо, интересът към Хитър Петър не угасва. От 
началото на XX век до края на Втората световна война са все по-чести опитите 
за обнародване на приказки и анекдоти за Хитър Петър. Особено силна вълна от 
интерес към него се забелязва през 40-те години на века. Част от тази вълна са и 
книгите на Сава Попов „Настрадин Ходжа” (1940) и „Настрадин Ходжа и Хитър 
Петър” (1944).   

През 1958 г. С. Попов издава и сборника „Хитър Петър”, който е основен 
предмет на настоящата рецензия. Независимо от някои претенции, които могат 
да се отправят към селекцията и интерпретацията на народните анекоти в него, 
на практика той повече от половин век е най-популярното издание на тази 
тематика. (Следва да отбележим, че днес се издават нови сборници с анекдоти и 
приказки за националния комически герой, които се оразличават съдържателно  
от книгата на С. Попов.)

Покрай всичко друго, в успеха на тази книга играе роля едно важно 
обстоятелство – това, че тя е илюстрирана не от кого да е, а от гениалния 
български художник Илия Бешков. През 1957 г., една година преди смърттта 
си, със силно подкопано здраве, Бешков приема предложението на своя  стар 
приятел  С. Попов  (няколко пъти той е оформял негови хумористични книги за 
деца, а през 1940 – 1941 г. заедно редактират сатиричното списание  „Стършел”) 
да илюстрира новата му книга с анекдоти за Хитър Петър.

Това предложение така ободрява художника, че цяла година той се 
занимава с образа  на фолклорния герой. Работата връща духа и силите му 
дотолкова, че не само извиква нови съждения за българския хумор, но и му 
помага да открие нов способ за контурно рисуване, известен като рисуване с 
кибритена клечка. Недоволен от рисунките с перо, Бешков взема една кибритена 
клечка, отцепва част от края ѝ, топва  я в чашката с туш и започва да рисува. 
Ефектът е изненадващ – магарето на Хитър Петър, първият образ, нарисуван по 
този начин, просто оживява. С това ново свое „перо” Бешков прави всичките 
илюстрации на Хитър Петър. На помощ тук идва селската му природа, спомените 
за родното място и родните хора, сред които е всмукал чувството за национален 
типаж и характерология.

Бешков, общувал творчески с образите на Дон Кихот и Бай Ганьо,  за 
последно изпада в онова сладко робство, което според него е в основата 
на истинската свобода на художника – свързана с усилията на ума, със 
страданието на духа, с огъня на дръзновението. Той прави рисунков съпровод на 
словесния текст, насища свободните валенции на словесния образ, издига се до 
народопсихологически коментар на образа на Хитър Петър. 

Цяла година той прави с кибритена клечка рисунките си на Хитър Петър 
и успява да доведе това свое последно художествено дело докрай. По думите на 
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С. Игов той успява да създаде свеобразна пародийна „икона” на Хитър Петър. 
Неговият Хитър Петър е успешен, както е успешен неговият Бай Ганьо – защото 
едва ли има български художник, който да е така „литературен”, чиято пластична 
система да е израснала  върху основите на българското  слово.   

И когато работата приключва, художникът диктува на С. Попов един 
„предговор” към книжката, много любопитен като концепция за отношението на 
българина към света, за неговия ум, реакциите му към живота и т.н. В този текст 
Бешков проявява своя необикновен дар на хуморист, мислител и народопсихолог. 
Ето два фрагмента:

„Петър смятал, че като умре жена му – ако беше женен, – ще погине 
половината свят. Това значи, че Петър, като съхранява живота си, съхранява 
живота на целия свят. Затова смъртта у Петър не съществува. Той няма причини 
за умиране. Хората са обичали да го слушат и да се навъртат около него, защото 
са получавали най-ценното – чувство за сигурност. Никой не е успял да го 
изплаши. У него може да се долови само един-единствен страх – страхът от 
глупостта”;

„Дружбата му с магарето има няколко значения. Първо – магарето е най-
евтиният превоз и отговаря на неговата доброволна бедност. Второ – поради 
изключителната си мъдрост Хитър Петър е имал достъп до най-високи места, 
а магарето, което всички познаваме, му е причинявало много неприятности, 
без които човек не може да стане мъдър и търпелив. Накрая – магарето е най-
малката скорост на движение, при която човек има най-много време да мисли 
спокойно и дълго”.

Има някаква мистерия в това, че след проникновения творчески диалог, 
който води през живота си с образите на  Дон Кихот и Бай Ганьо, Бешков избира да 
направи заключителния си разговор именно с Хитър Петър. Чрез илюстрациите 
си и чрез словото си той отключва нови значения у този образ, издига го на по-
висока степен, съгражда му своеобразен паметник.    

Заслужава внимание един епизод от работата около книгата на С. Попов. 
Художникът прави рисунка,  която представя паметник, опасан с тежки синджири, 
на паметника е нарисуван лавров венец, а в средата е изписано – „Хитър Петър”. 
Не след  дълго той се отказва от този варинат и прави друг – Хитър Петър е 
седнал сам върху своя паметник, а под него – магарето му,  свикнало с шегите на 
стопанина си, спокойно пасе тръни.  Бешков оглежда рисунката и казва с думите 
на своя герой: „Я ми направи някой паметник, я не...Ха да се разположа върху 
тоя, да видя как ще изглеждам!...”

С този паметник не свършва обаче културното битие на Хитър Петър. 
Показателно е, че именно в годината, когато  излиза книгата на С. Попов, се 
появява операта на Веселин Стоянов „Хитър Петър”, а две години по-късно - 
художественият филм „Хитър Петър” (режисьор Ст. Сърчаджиев, сценарист П. 
Незнакомов). С времето образът на националния герой продължава да обраства 
с нови значения, българската култура го осмисля във все  по-възвисяващ ключ.     
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През 1978 г. излиза романът на Георги Марковски ”Хитър Петър” – 
един от върховете в българската проза през това десетилетие, част от силната 
митологична вълна в нашата белетристика тогава. Заедно с „Време разделно“ на 
Антон Дончев „Хитър Петър“ е вторият български класически роман, използващ 
кодовете на фолклора. Той превръща в литература устната реч, легендата, 
анекдота, вица. В него историята е сведена до мит, а Хитър Петър е видян като 
своеобразен български Христос. Днес, в контекста на най-актуалните търсения 
на литературата, романът зазвучава неочаквано (пост)модерно. Той деконструира 
историята като колаж от множество устни разкази, за да осмисли българското 
битие като история на българското слово. Съпоставката с Христос почива на 
характерна аналогия – и двамата побеждават тиранията чрез словото.

 Последните две изречения на романа са: „Знаел е Петър: читакът е силен, 
народът е слаб, а неговото слово ще му бъде стълб и опора, че словото няма ни 
кости, ни кръв и никой тиран не ще го надвие. Защото, казано е: „И заваля дъжд, 
и придойдоха реки, и духнаха ветрове; и напреха на тая къща; и тя не рухна, 
защото беше основана на камък.“ 
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ЗА ЕДНА ОТ ПРОЯВИТЕ НА КОНФЛИКТ МЕЖДУ ДИСКУРС И 
ЕЗИКОВА НОРМА

Добрина Даскалова

 
 ON ONE OF THE MANIFESTATIONS OF A CONFLICT BETWEEN 

DISCOURSE AND LINGUISTIC NORM 

 Dobrina Daskalova
 

Abstract:  The processes observed in the study reveal a conflict between the 
normative requirements, consistent with the parameters of the media discourse, and, 
on the other hand,  the aspiration towards the use of manipulative strategies, which 
allow for an impact on the addressee via substandard linguistic units and speech 
models characterized by vivid pragmatic features. The analysis of facts in the study 
aims to determine which discourse parameters are essential for the choice of linguistic 
devices, and, respectively, what are the grounds and reasons for the change of the 
communicative-pragmatic norms. The realizations of the units from the functional-
semantic field of credibility are the object of study and evaluation. 

Key words: discourse, credibility, lexical semantics, norm, substandard

 
Интересът към проблема, който е предмет на представяне и анализ в 

изследването, е провокиран от явленията, наблюдавани в ежедневния български 
печат и доказващи  ускорената динамика в промяната на комуникативно-
прагматичните норми в медиен дискурс. Развойните процеси и тенденции в 
съвременната публицистика дават информация за същността, причините и 
конкретните измерения на конфликта, който се формира между езиковите 
норми, характерни за този дискурс, и стремежа за използване на манипулативни 
стратегии, въздействащи многопосочно върху възприятията на анонимната 
читателска аудитория. Обект на наблюдение са реализациите на периферните 
речникови единици от функционално-семантичното поле (ФСП) на достоверност, 
които с оглед на езиковата нормативност в случая  имат особеностите и 
поведението на субстандартни елементи. В медиен дискурс употребата на 
такива верификатори за истинност, както и изграждането на  речеви модели с 
ярка прагматика  са явления на синхронната динамика, обусловени от целта и 
задачите на текста – да се въздейства едновременно върху мисълта и емоциите 
на читатели с различна компетентност (езикова и комуникативна), съответно с 
различна възможност за интерпретация на текстовото съдържание. Изградени 
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по този начин, публицистичните текстове са предпоставка за манипулиране 
на адресата и за формиране на обществена позиция, която е в съответствие с 
индивидуалната оценка на адресанта.    

Анализът на фактите в изследването е подчинен на идеята да се установи  
кои от параметрите на медийния дискурс са съществени при подбора на 
езиковите средства и на речевите модели. Реализациите на периферните единици 
от ФСП на достоверност осигуряват възможност за интересни констатации, 
свързани със съвременното състояние на системата, както и за установяване 
на основните развойни тенденции в областта на езиковаата нормативност, 
съответно за проследяване на тяхната специфика. Субективната  модална 
оценка за достоверност на пропозицията се обуславя и формира едновременно 
от когнитивни фактори, които съотнасят особеностите на комуникативната 
ситуация със задачите на конкретния речеви акт, и от емотивни съображения, 
осигуряващи възможност за цялостно въздействие в процеса на възприятието. В 
единството си тези два компонента способстват изграждането на информативен 
и в същото време на експресивно маркиран текст. Речевите модели имат добре 
изразен прагматичен аспект в  план на съдържание и удовлетворяват потребността 
от създаването на медиен текст, който може да формира и едновременно с това 
да манипулира оценката за коментираните факти. Доминираща при избора на 
модификаторите за достоверност в тези случаи са тяхната ярка конотация и 
експресивната им функция. 

 При анализа на ексцерпирания езиков материал (наблюдават се предимно 
коментарни текстове от ежедневници с голям тираж и широка читателска 
аудитория – „24 часа”, „Дневен труд”, „Сега”) вниманието е насочено  преди 
всичко към фактите, свързани с узусните практики, защото те са обективно 
свидетелство за ускореното развитие на комуникативно-прагматичните 
норми при такъв тип общуване. Посредством спецификата на установените 
в съвременния български периодичен печат ненормативни реализации на 
речниковите модификатори за достоверност може да се обясни същността на 
наблюдавания в изследването конфликт и да се изведат обективните причини, 
които го провокират. Разглежданите употреби очертават поведението на 
езиковия знак в реалните комуникативни условия и насочват към основанията, 
които мотивират отклоненията от правилата. Тези употреби са информативни и 
за прагматико-стилистичните тенденции в развитието на езика.    

Понятието тенденция в изследването се разглежда „като понятие на 
синхронния подход към езика”, което отразява неговата динамика „в определен 
отрязък от време” и определя „посоката на езиковите процеси или изменения, 
протичащи под формата на укрепване (установяване) на иновациите или 
отстраняване (замиране) на остарели езикови единици, конструкции, норми” 
[ Гутшмидт 1998 : 17]. Приема се идеята на Корженски за диференциация на 
развойните тенденции и при оценката на ексцерпираните езикови факти 
вниманието се насочва преди всичко към т. нар. синхорнна динамика, „характерна 
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за по-кратък отрязък от време при запазване на вариантност и поява на нов 
вариант само в определени комуникативни сфери, определени типове текст 
и др.” [Корженски 1998 : 29]. Резултатите от този тип динамика отчетливо се 
открояват в медиен дискурс, като отразяват последователността и етапите при 
установяване на новите словоупотреби и при изграждане на структурни модели, 
необичайни с оглед на нормативността в българския език.

Подборът на езиковите единици при формирането на оценката за 
достоверност в медийните текстове (преди всичко в тези от коментарните 
рубрики) в съвременния български печат е мотивиран от необходимостта да се 
създаде  специфичен смислов план, който има прагматично въздействие върху 
адресата. Дискурсните практики в случая се определят от полифоничността 
при разгръщането на текстовата тема и от търсенето на ефективни механизми за 
манипулиране на общественото мнение. За постигането на тази цел се предпочитат 
езикови единици с въздействаща конотация. Такива са характеристиките, 
съответно възможностите на модификаторите за достоверност, които са 
свързани с периферията на ФСП. В тази част от семантичното пространство 
на разглежданата парадигма се разполагат думи,  които представят модалната 
оценка чрез вторичната си функция – реализират преносно значение, респективно 
преносна употреба и в тяхното съдържание семата достоверност е съчетана с 
други компоненти, които доминират в семантичната им структура (буквално, 
досещам се, казвам, съобщавам, същински, смятам, считам, твърдя, уверявам и 
др.). Като периферни елементи на полето се проявяват и експресивно маркираните 
речникови единици (думи, фразеологични съчетания и фразеологизирани 
словесни единства  от типа на комай, честен кръст, бог ми е свидетел, близко 
до ума е и др.).  Инвариантна характеристика на периферните модификатори за 
достоверност е, че те носят друг тип информация за знанията на говорещия и 
тяхната употреба се свързва с „възможността за модификация на съдържанието 
на изречението (по линия на сходство или по линия на обобщение)” [Яковлева 
1994: 207]. При  представянето на модалната оценка в случая се залага основно 
на езиковата прагматика (срв.  Наши емигранти в Америка му подшушнали, че 
повечето къщурки били построени със съмнителни пари / Агенция „Ройтерс” 
съобщава, че повечето къщи са построени с незаконно придобити средства.). 
Конотацията, присъща на периферните и на експресивно маркираните 
модификатори за достоверност, съответно спецификата в тяхната реализация на 
верификатори за истинност, определя и обяснява силата им на въздействие.  

С периферията на разглежданото ФСП се свързват също фразеологични 
единици, както и фразеологизирани словесни комплекси и конструкции, 
които изразяват експресивно модалното значение достоверност (един дявол /
господ, бог/ знае; това е публична тайна; дума да няма; 100% съм сигурен; и 
незрящите видяха, честен кръст; акълът ми не го побира; дебело подчерта, 
сложи акцента и др.). Тяхната реализация в медиен дискурс не е нормативна, 
но те са предпочитани номинативни единици в случая заради емотивния 
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аспект в семантиката им. Създават се условия конкретната значимост на тези 
модификатори за достоверност да се изведе чрез индивидуална оценъчна 
интерпретация на прагматичния контекст, която е мотивирана от отношението 
на адресанта на текста към извънтекстовите комуникативни сигнали. В повечето 
случаи подобна структура на речевата формация внушава оценка на съмнение 
(по-рядко на отрицание) относно екстралингвистичните характеристики на 
денотативната ситуация. Постига се допълнителен ефект, въз основа на който 
адресатът се ангажира цялостно при рецепцията и смисловото разчитане на 
текста. Така модалната оценка се внушава посредством усложнен модел на 
изходните връзки, който засилва допълнително и в експресивен план влиянието 
върху адресата при приемането и осмислянето на информацията за денотатив-
ната пропозиция

Теоретичната база в предлаганото изследване се изгражда от няколко 
основни положения. В случаите, свързани с различно тълкуване на термини 
и с дискусии при определяне на съдържанието на използваните понятия, 
авторът на предлаганото изследване обосновава позицията си, без да участва в 
съществуващите спорове.

Достоверността се разглежда като модално значение с „логико-
оценъчен характер” [Китова-Василева 2005 : 24]. Наблюдаваните речникови 
единици от ФСП на достоверност, които имат отношение към разглеждания 
в изследването конфликт, изграждат преди всичко субективния епистемичен 
статус (СЕС) и изразяват „надстроечна” (вторична) модалност [за „базисната” и 
„надстроечната” модалност, както и за обективния и за субективния епистемичен 
статус вж. Китова-Василева 2005 : 127-130]. Достоверността се свързва с 
епистемичната модалност, т.е. с модалността на знанието, която се разбира като 
нагласа на говорещия с оглед на отношението му към пропозицията, изразена от 
изречението, или към описваната от пропозицията ситуация [вж. Лайънс 1977 : 
452 – цитирано по Алексова 2005 : 424]. В рамките на епистемичната модалност 
К. Алексова представя и адмиратива в българския език със спецификата на 
семантиката и употребите му [вж. Алексова   2004 :  247–255]. Достоверността е 
интелектуален тип оценка, която се основава на епистемичните характеристики 
в съдържанието на езиковите единици и категории. Както във всяка оценъчна 
ситуация и тук могат да се отделят обект, субект и основание за оценка [вж. 
Беляева 1990 : 162]. Обективни условия и предпоставки за съизмеримостта 
на евиденциалните форми на глагола с лексикалните модификатори от ФСП 
на достоверност е общият епистемичен аспект в тяхната семантика, който е 
определящ за функцията им. Тези единици в българския език носят информация 
за знанията, които се използват при оценка на пропозицията. Различията между 
тях са резултат от начина, по който говорещият преценява своите знания 
като количестени и качествени параметри и върху такава основа определя, 
съответно изразява достоверността на изказването си. В предлаганата работа 
разсъжденията и анализите относно достоверността, изразена чрез речниковите 
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модификатори, имат като основополагаща позицията на К. Алексова [вж. 
Алексова  2005 : 420–430], че при представянето на това модално значение трябва 
да се има предвид съществуването на два подтипа епистемични категории. 
При първия тип „говорещият отчита достоверността на изказването от гледна 
точка на абстрактното логическо мислене”, а при втория – от „гледна точка на 
позициите си в реалния свят” [Алексова  2005 :  424]. Въз основа на такъв аспект 
на оценка речниковите единици от ФСП на достоверност могат да се определят 
като показатели за първия тип епистемична модалност. Евиденциалните 
глаголни форми в българския език като граматикализирани средства представят 
достоверността на изказването като оценка, обективно обусловена от позицията 
на говорещия в реалния свят [вж. Алексова 2005 : 424]. Ексцерпираният езиков 
материал и фактите, анализирани в предлаганото изследване, доказват, че 
морфологичните модификатори за достоверност са свързани преди всичко с 
качеството на знанието, т.е. с характера на  получената информация (директна 
/ индиректна) и са по-ограничени от лексикалните единици, които в повечето 
случаи  могат да маркират както качествените, така и количествените параметри 
на изходното знание, като осигуряват по такъв начин предпоставки за скалиране 
на достоверността. Необходимо условие за коректност на изказването е 
„вътрешната непротиворечивост на модалната рамка” [Апресян 1978 : 113]. 
Акцентът при представянето на достоверността в такъв аспект на оценка се 
разглежда и осмисля основно с оглед на сложните отношения и зависимости 
със структурно-семантичната основа на изречението. Доминираща в случая е 
оценъчната функция на езиковите единици.  

Терминът дискурс се използва със значението „специфичен начин на 
говорене (писане) за нещата, формирал се в рамките на дадена институционална 
сфера … и свързан с характерни за тази сфера теми и обекти, традиции и правила 
за включване в комуникацията, предпочитани изразни средства, жанрови форми 
и т.н.” [Добрева, Савова. 2009: 40]. С дискурса се свързва понятието дискурсна 
практика, което „опосредства връзката между даден текст и социалната 
дейност, в чиито рамки той функционира” [цит. съч. : 42], и в такъв смисъл 
има отношение към комуникативно-прагматичните норми. Приема се, че „в 
даден текст (писмо, роман, публицистична статия, филм и др.) е възможно да се 
преплитат множество „конкуриращи се” дискурси” [цит.съч.:  40]. Всеки дискурс 
има своите специфични параметри, с които носителите на езика се съобразяват 
при избора на моделите и при подбора на езиковите средства, налични и актуални 
в конкретната система. Общоприетото и в такъв смисъл нормативното за 
разговорната реч, пренесено в медиен дискурс, влиза в противоречие с очакваните 
за този дискурс параметри и употреби на езиковите единици (съответно с тяхната 
общоприета валентност). В случая употребата на съответната единица на езика   
води до промяна в нейните синтагматични характеристики – тя се проявява в 
необичаен за нея ситуативен и езиков контекст и по такъв начин се натоварва 
с допълнителна конотация. Този тип реализация на периферните речникови 
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модификатори за достоверност дава интересна информация за преходите между 
двата дискурса и за основанията, осигуряващи тези преходи – те могат да бъдат 
обусловени от тематичните области, от характеристиките на езиковите текстове 
(осведомителни / публицистично коментарни), от спецификата в представянето 
на изходната комуникативна ситуация, от типа реч (монологична, респективно 
диалогична) и др. Реализацията на речниковите модификатори, които са обект 
на наблюдение, може да се коментира и чрез съпоставка между достоверността, 
изразена в собствена реч, и достоверността, свързана с представяне и оценка на 
чуждо изказване. В първия случай в аспекта „модус на знание” достоверността 
е монофонична. В случаите, когато разглежданата модална оценка се свързва с 
чужда реч, в същия аспект изказването е полифонично и съответно усложнено 
като форма и съдържание. 

Комуникативно-прагматичните норми се осмислят като „определени 
правила за подбиране на езикови средства, а така също за изграждане на речеви 
формации (изкази, текстове) в различни типове ситуации” [Димитрова 2001: 13]. 
Тези норми са резултат от конвенция, фиксират стереотипите при създаването и 
рецепцията на езиковите текстове, регулират употребата на езика в съответствие 
с конкретните условия на общуване, отличават се с вариантност и подвижност, 
маркират границите, в които е възможно вариране на речевите реализации в 
зависимост от спецификата на комуникацията [вж. Анисимова, 1988 : 64–69, 
цитирано по Димитрова 2001: 13]. 

С оглед на задачите, които определят подхода към ексцерпирания езиков 
материал и аспектите на оценка на конкретните факти, акцентът в анализа е 
върху реализацията на периферните речникови  модификатори за достоверност 
в узуса. Тук тяхната проява се оценява като ненормативна за конкретния дискурс 
и може да се разглежда като групово нарушение на установените и общоприетите 
правила, което носи интересна информация за развитието на кодифицираната 
норма в книжовния език (посоки на промяната и степен на лексикализация). 
Анализират се преди всичко тези речеви реализации на речниковите единици 
от ФСП на достоверност, които не съответстват изцяло на денотативните и на 
конотативните им характеристики, респективно на тяхната валентност.  

Реализациите на периферните модификатори за достоверност е процес, 
който се регулира и насочва от автора на текста и е резултат от неговия стремеж 
категорично да заяви своята оценка по отношение на коментираните факти. 
Употребата на тези модификатори в медийни текстове носи информация за 
наблюдаваните в последните десетилетия явления и процеси в българския 
периодичен печат, които очертават основните измерения на конфликта между 
дискурс и езикова норма (подобни явления и процеси дават основание да бъдат 
разглеждани като универсалии при отчитане на практиката и в други европейски 
страни). В ежедневната публицистика се установяват развойни тенденции, 
проявени както в спецификата при конкретната реализация на периферните 
модификатори от ФСП на достоверност, която води до промяна в тяхната 
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семантика и във функционалната им натовареност, така и в особеностите при 
реализацията на зависимите значения на думите и на вторично мотивираните 
номинации. Всички тези явления са пряко следствие от търсенето на ефективни 
начини за привличане на вниманието и за въздействие върху читателската 
аудитория. Те са интересни за наблюдение, оценка и обстоен езиковедски анализ 
в различни аспекти, защото чрез тях могат да се обяснят посоката и степента 
на изменение на нормите на общуване в медийния дискурс и да се проследи 
зависимостта между промените в извънезиковия контекст и тенденциите, 
определящи развитието на системата. Предлаганото изследване е ориентирано 
към представяне и коментар на реализации, които доказват нарастващата 
роля на устната реч при изграждането на публицистичния текст, съответно по 
категоричен начин и в оптимални граници разкриват взаимодействието между 
речевата формация и контекста, който я поражда. Разглеждана в такъв аспект, 
употребата на експресивно маркираните модификатори за достоверност трябва 
да се осмисли и анализира като неотделима както от параметрите на изходната 
(денотативната) ситуация, така и от специфичните измерения на актуалната 
(прагматичната) ситуация.    

 Анализът, който представя конкретната проява на периферните 
модификатори за достоверност и възможностите им при изграждането на 
едновременно информативна и въздействаща  речева формация, се опира върху 
теорията за дискурса като прагматизирана форма на текста (според Бенвинист). 
Характеристиките на тези модификатори се наблюдават и коментират 
като резултат от търсенето на изказ, в който поведението на езиковия знак 
е в съответствие с реалните условия на общуване и със спецификата на 
взаимодействие между адресант и адресат в медийното пространство. 
Значението на конкретната речева формация се приема за неотделимо от 
прагматичната ситуация и се разглежда във връзка с пропозиционалната 
му насоченост. Наблюдава се релацията между езиковия знак и неговата 
интерпретация. Комуникативната цел, реализирана при подбора на 
лексикалните единици, в случая се анализира с оглед на оценката, чрез която 
се въздейства върху читателя и която се явява в този смисъл „отражение на 
прагматичния аспект на знаковата ситуация” [ Димитрова 2001 : 8].     

Изходна база за разсъжденията върху ексцерпирания материал са преди 
всичко реализациите на субстандартни изрази и словосъчетания, които за 
носителите на българския език са с висока степен на фразеологизация: няма 
съмнение, че ...; нямам и капка съмнения; без ни най-малко съмнение; (това) е 
публична тайна; дума да няма; 100% съм сигурен; и незрящите видяха; не мога да 
повярвам на очите си; с респект към законите (истината) и с лична отговорност 
заявявам; вятър си (чел, казал, видял) и др. Обща тяхна характеристика, 
свързана с количествените параметри на знанието, е маркерът +достатъчност, 
който е определящ за семантиката и поведението на неутралните речникови 
модификатори за достоверност от първо и от четвърто микрополе, съответно 
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с маркери +директност / +достатъчност; – директност / + достатъчност 
[вж. Даскалова 2008 : 106-114]: 

•	 Няма съмнение (= знае се), че те ще успеят да се справят с появилите се 
трудности.

•	 Каквото и да разправят те, нямам и капка съмнения (= зная със 
сигурност), че в този спор моята позиция е обективна.

•	 Публична тайна е (= всички знаят за; знае се за; без съмнение е) 
връзката му с тази  партия.

•	 Мога категорично да заява, че 100% съм сигурна (= зная; убедена съм) в 
неговата невинност.

•	 Дума да няма (= разбира се; несъмнено; безспорно), това, което 
направиха, е голямо нещо, хубава работа.

•	 Бог ми е свидетел (= зная със сигурност; не лъжа; кълна се), че той 
през цялата вечер си беше вкъщи и никъде не е ходил.

•	 С респект към законите и с лична отговорност заявявам ( = сигурна 
съм; убедена съм; говоря истината) категорично, че този съдия е 
виновен за изхода от делото.
При конкретната им проява в речта значението на тези единици от 

периферията на разглежданото ФСП е ситуативно или контекстово обусловено 
– извежда се или чрез характеристиките на комуникативната ситуация, или чрез 
специфичните параметри на езиковия текст.

Субстандартните изрази не може да бъде; вятър работа; не бих се 
учудил, един дявол (господ, бог) знае; стига, бе (а стига, бе); акълът ми не го 
побира; какво знаеш ти (във функцията му на несъщински въпрос), я гледай ти; 
нали уж…; кой знае; не може да бъде; не думай; склонен съм да вярвам; не мога 
да повярвам на очите си (на ушите си); или всички лъжат, или твърденията 
са верни; далеч не са (сме) уверени в това; с голяма доза на сигурност мога 
да (кажа, предположа, заявя, твърде), че… и др. се съотнасят с надали, едва 
ли, сякаш, май  и др. (единици от второ микрополе с маркери +директност /– 
достатъчност) и с вероятно, навярно, може би, възможно е (единици от трето 
микрополе с маркери –директност / –достатъчност), съответно с глаголите 
съмнявам се, предполагам, допускам, подозирам и др.. Съществена  особеност 
на тези субстандартни елементи в периодичния печат е, че се проявяват като 
модификатори за достоверност основно в ситуации, свързани с оценка на чужда 
реч. Конкретното им значение в речта е ситуативно и контекстово обусловено:

•	 - Много пъти го хващам в лъжа.
    - Това не може да бъде (= съмнявам се). Познавам го добре.;
•	 - За кражба нкаква разправяха.
    - Вятър работа! (възклицание = едва ли, съмнявам се,  че ...).
    - Така, така се чу, синко.;
•	 - Не съм попречил на никого.
    - Кой знае ...(= съмнявам се, че не си попречил);
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•	 - Акълът ми не го побира (= струва ми се невероятно), че си му 
повярвал.;

•	 - Какво знаеш ти за човешката болка (= съмнявам се, че изобщо знаеш 
нещо за ...).;

•	 - Хубав е, да го видиш, ще се захласнеш.
    - Не думай! (= надали, съмнявам се, че...).;
•	 - Но от доброто приятелство и от несподелената любов – избери 

приятелството.
    - Хайде сега! (= съмнявам се, че си прав; едва ли си прав);
•	 - Не знам такова нещо.
    - Нали уж си била с тях (= съмнявам се, че си била с тях).;
•	 - Вярно ли е, че пият всяка вечер?
    - Не бих се учудила (= може да е вярно).

Определящ в парадигматичен и в синтагматичен план за тези езикови 
единици е диференциалният признак –достатъчност (свързан с характеристиката 
количество на знанията), който обяснява позицията, респективно поведението 
им в системата, а също техните параметри при конкретната им реализация в 
речта. Субстандартните елементи, наблюдавани в тази част от изследването, 
допускат само най-общо тълкуване на ситуацията (като предположение) 
или изграждат проблематични съждения, чрез които говорещият не отрича, 
но и не потвърждава достоверността на пропозицията, т.е. установява се 
квазитълкуване. Езиковите единици се проявяват основно в диалогово единство 
и имат особеностите на лексиката, свързана с разговорния стил. Съществена 
характеристика на думите, изграждащи разглежданите фразеологизирани 
словесни комплекси и конструкции, е, че те реализират в тези случаи едно от 
зависимите си лексикални значения (конструктивно обусловеното) и се проявяват 
като модификатори за достоверност чрез вторичната си семантична функция в 
текстове, въвеждащи чужда реч. Узусните практики в съвременния български 
език доказват, че субстандартните модификатори за достоверност, маркирани 
с признак –достатъчност, се осъзнават от носителите на езиковата система 
като речеви единици с много добре проявена стилистична характеристика 
разговорност – факт, който обяснява тяхната все още много ниска фреквентност 
в медиен дискурс. Точно с оглед на тези свои особености в редките случаи на 
употреба в такъв дискурс (обикновено при въвеждане и оценка на чужда реч) те 
се оценяват като грубо отклонение от нормата, което е мотивирано единствено от 
стремежа за направлявано и силно въздействие върху възприятията на адресата и 
от възможността за манипулация на неговото мнение.

Употребата на експресивно маркираните единици от ФСП на достовер-
ност в медиен дискурс създава предпоставки за изграждане на контраст между 
характеристиките на дискурса и стилистичните особености на използваните в 
случая модификатори (интересни при този аспект на оценка са преди всичко 
тези от тях, които са свръзани с речниковото равнище в езика). Разчита се на 
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преднамереността при избора и реализацията на такъв тип верификатори за 
истинност, за да се постигне съзнателно търсеният ефект при интерпретацията 
на екстралингвистичния контекст. В повечето случаи подобни употреби се 
откриват при изразяване на съмнение и недоверие в достоверността на изходните 
събития и факти. Едновременно с това някои от тези лексикални единици имат 
възможност да провокират усещане за съпреживяване на актуални за деня 
събития. По такъв начин адсресатът влиза в ролята на „участник” в тези събития 
и неговото възприятие се определя от позициите на свидетел (наблюдател) на 
реалните действия. 

В медиен дискурс реализацията на речникови единици за достоверност 
с ярко изразена конотация  променя присъщите за него комуникативно-
прагматични норми. В резултат на тенденцията към все по-интензивни 
прониквания между стиловете, при изграждането на публицистичните 
текстове в съвременния български печат се нормализират употреби, присъщи 
на разговорната реч, чрез които се постига непосредственост на въздействието 
при рецепцията на текста.  В случая изменението на нормите на общуване в 
медийния дискурс е резултат от демократизацията на правилата за употреба 
на думите. Според Стефана Димитрова тези норми са „с най-слабо изразена 
облигаторност (...), отличават се с вариативност и подвижност; обикновено 
маркират само пределните граници, в които е възможно варирането на 
речевите реализации в едни или други условия на комуникация” [Димитрова 
2001: 13]. В повечето от случаите параметрите и характерът на наблюдаваните 
промени се определят от синтагматичните отношения, проявени в рамките 
на изречението и обусловени от неговите особености в план на изразяване 
и в план на съдържание. Комуникативно-прагматичните норми, които се 
формират и развиват в резултат на социалното взаимодействие между хората, 
фиксират стереотипите при създаването и рецепцията на езиковите текстове, 
като съобразяват и свързват техните характеристики  с конкретните условия 
на общуване. Този тип норми във всеки отделен случай включват процесите 
на планиране на текста, на поставяне на целта, на развиване на мисълта и на 
нейното езиково въплъщение [ вж. Димитрова 2001 : 14–19]. При изграждането 
на медийни текстове, в които като модификатори за достоверност се реализират 
единици с ярка прагматика, адресантът на текста се намира в определена, 
структурирана в съзнанието му комуникативно-прагматична ситуация, която 
е концентриран фон на този текст и може да се разглежда като двупластово 
явление, като две ситуации: първата е свързана със самото пораждане (така 
наречената реализация на текста), а втората – с процеса на неговото възприемане 
от читателската аудитория [ вж. Димитрова 2001: 18].   

При реализацията на думи, които са включени в периферията на ФСП на 
достоверност с преносното си значение, се създават предпоставки за асоциации 
(метафорични и по-рядко метонимични), разширяващи семантичния обем 
на речниковите единици. Наблюдава се друг тип моделиране на оценката за 
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достоверност при рецепцията на текста. По отношение на функционирането 
на системата употребата на разглежданите периферни модификатори е 
лексикализирана. Въздействието върху адресата на текста при формирането 
на неговата субективна оценка за достоверност е резултат преди всичко от 
възможностите на езика  да трансформира във функционален, съответно в 
емоционален план общоприетата употреба на полисемантичните лексеми, 
да структурира по такъв начин експресивно маркирано изказване и да 
предизвика реакция, съответстваща на неговите прагматични характеристики. 
В сравнение с експресивно маркираните езикови единици от наблюдаваното 
ФСП, лексикализираната метафорична (по-рядко метонимична) образност е 
по-ограничена като възможности за цялостно въздействие върху адресата. 
Нормализирането на езиковия изказ, макар и в необичаен за неговата 
реализация дискурс, е предпоставка за  модална оценка, в която доминиращи 
са когнитивните фактори. Позицията на адресанта на текста е свидетелство 
за неговата индивидуална преценка за възможностите на системата, на усета 
му за потенциалните дадености на езиковите единици и на умението му за 
извличане на максимално съдържание от модалната текстова рамка. Тази 
позиция се внушава посредством контекстово обусловена реализация на думите 
при  конституиране на изречения, в които обектът на мисълта се представя в 
ситуация на оценяване. В такава ситуация „обикновено се преплита действието 
на логически (когнитивни) фактори и на емоционални подбуди” [Димитрова 
2001: 22]. 

Интересни във връзка с реализацията на езиковите единици от 
периферията на ФСП на достоверност са зависимите значения, реализирани 
на изреченско равнище – конструктивно обусловеното и синтактически 
ограниченото. Въздействието на думите с такова значение е следствие от  
натоварването им с други смисли – в случая при проявата си в синтагматичен 
план думата чувствително се отдалечава от своето сигнификативно значение. 
Реалност с висока честота на проява в разговорната речева практика на 
българите, в медиен дискурс зависими лексикални значения от този тип (Далеч 
не са / не сме уверени в думите му; Видя ми се (стори ми се) далеч не така уверен; 
... хайде сега,не си измисляй; кой знае какво си мислиш; склонен съм да мисля (да 
вярвам);  Незрящи (невярващи), събудете се; Ето, това се казва  истина ... са все 
още сравнително рядко явление. По-ниската им фреквентност в случая създава 
предпоставки за цялостно влияние при  рецепцията на текста (и  върху мисълта, 
и върху емоциите на адресата) – необичайното при реализацията на езиковите 
единици привлича вниманието и осигурява силно емотивно въздействие върху 
адресата. Потенциалните възможности на лексемите, свързани с проявата на 
конструктивно обусловеното лексикално значение, се обуславят от тяхното 
включване в синтактична структура със задължителни елементи, променящи 
понятийната съотнесеност на думата, а при реализацията на синтактически 
ограниченото значение са резултат от промяната в категориалната значимост 
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на лексемата – тя заема необичайна за нея синтактична позиция, натоварва 
се с функция, която съответства на единиците от друг лексико-граматически 
клас. Характеристиките на използваните в такъв контекст лексикални единици, 
както и тяхното поведение като модификатори за достоверност с ярко изразена 
прагматика са мотивирани от индивидуалните асоциации (сравнения и 
метафорични преноси) на адресанта на текста.  

Различни са характеристиките на словосъчетанията. Като единици на 
свързаната реч в процеса на комуникация те имат по-големи възможности в план 
на съдържание, защото в единството си думите, които ги изграждат, назовават 
явления и в същото време представят отношенията между тези явления. 
Създават се условия за усложнени асоциации и за метафорична образност, която 
с оглед на езиковата прагматика има по-широк аспект на въздействие. Връзката 
между екстралингвистичните сигнали и словесния израз е предопределена от 
субективността при очертанаве на границите на ситуативния контекст, но в 
същото време тя сближава позиците на адресант и адресат, тъй като образът, 
използван при словосъчетанието и изразяващ  модалната оценка, е злободневен 
и е свързан с едни и същи когнитивни процеси в съзнанието на общуващите. 
Този образ създава предпоставки за еднотипна квалификационно-аксиологична 
характеристика на актуалната (прагматичната) комуникативна ситуация и за 
еднаква емоционална реакция както при пораждането на текста, така и при 
неговото възприемане. За проблемите, представени и анализирани в тази част 
от предлаганото изследване, интересни са както свободните словосъчетания, 
които при съвременното състояние на българската езикова система могат да 
се реализират с различна степен на фразеологизация, така и отделните видове 
фразеологични единици. Съпоставката на тези два типа словосъчетания – 
свободни и фразеологични – доказва, че фразеологизираните словесни комплекси 
и конструкции са с по-големи възможности за моделиране и манипулиране на 
общественото мнение, защото са построени върху индивидуални асоциации и 
в резултат на това осигуряват многопосочни аспекти на оценка и влияние. По 
структура и краен резултат на въздействие тези все още нелексикализирани 
метафори (в отделни случаи метонимии) са разнообразни. Общото в 
характеристиките им е, че за езиковото съзнание на българина в повечето случаи 
те са ясни като асоциация и съдържат алюзия, „разчетена” в аспект на вторичната 
семантична функция на словосъчетанията. Като основна при употребата им 
в план на съдържание се извежда конотацията. По такъв начин чрез речевата 
формация се постига комуникативната цел на оценъчното изказване. Ефектът 
и въздействието на такъв тип текстове се обуславят преди всичко от процеса 
на „кондензация на смисли” при реализацията на езиковите единици в речта 
[вж. Ликоманова 2003 : 307]. Лаконичността в комуникацията става възможна 
единствено при силна контекстова обусловеност.

Спецификата на общуване в медийното пространство, която обуславя 
избора и реализацията на периферните речникови модификатори за достоверност, 
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се обуславя едновременно от начина на представяне на изходната (денотативната) 
и на актуалната (прагматичната) речева ситуация, както и от характеристиките 
на участниците в комуникативния процес. Обектът на денотативната речева 
ситуация присъства преди всичко като база за изразяване на модалната оценка, 
т.е. изходната пропозиция се представя основно чрез оценката за нея. Подборът и 
реализацията на езиковите единици са подчинени на определена манипулативна 
стратегия, в която доминираща роля при определяне на модусните и диктумните 
елементи в съдържанието има адресантът на конкретния текст.

Особеностите на речевата формация, изградена посредством периферните 
единици от ФСП на достоверност и свързана с изграждането на модалната 
текстова рамка, са свидетелство за развойните процеси и тенденции в езика,  
съответно за основанията и механизмите, чрез които се осъществява промяната 
на комуникативно-прагматичните норми. Значението на текста се приема като 
неотделимо от прагматичната ситуация, а значението на отделните речникови 
единици се уточнява чрез изясняване и описание на комуникативните цели на 
конкретния речеви акт.

Параметрите на очертания  в  изследването конфликт  дават обективни 
основания  за обобщения в няколко аспекта. 

•	 Комуникативно-прагматичните норми, които са резултат от конвенция, 
в медиен дискурс се отличават с ускорена динамика. Цялостната 
организация на текста е съобразена с доминиращата роля на адресанта 
в процеса на общуването. Подборът на езиковите единици отчита 
особеностите на читателската аудитория като колективен реципиент, 
а смисловите акценти при представянето на актуалните събития са 
подчинени на определена манипулативна стратегия, чрез която се 
ангажират оптимално съзнанието и емоциите на адресата на текста, за 
да се моделира общественото мнение.

•	  Основните развойни тенденции, които позволяват използването на 
експресивно маркираните единици от периферията на наблюдава-
ното ФСП, са резултат от преместване на традиционните граници 
между функционалните стилове и от взаимни прониквания между 
различните стилистични пластове в системата. Нараства ролята на 
устната реч, която на всички езикови равнища дава много по-големи 
възможности за изграждане на оценъчно изказване с добре нюансирани 
и индивидуализиращи денотата модални и експресивни значения.  

•	 Дискурсните практики, наблюдавани в съвременния български печат, 
имат отношение към две комуникативни сфери и дават информация 
за основанията, които определят преходите между разговорен и 
медиен дискурс. Свързани са с оценяване на конкретната ситуация 
на общуване и се наблюдават в условия, при които действат активни 
екстралингвистични обстоятелства [срв. Димитрова 2001 : 14].
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•	 Реализацията на периферните модификатори за достоверност в 
медиен дискурс отразява непосредствено прагматико-стилистичните 
тенденции в развитието на езика. Различната комуникативна и езикова 
компетентност на читателите изисква чрез подбора на лексикалните 
единици и чрез включването им в необичайни за тяхната медийна 
проява структурни модели да се постигне „усредняване, масовизация на 
речевия стандарт на публичната вербална комуникация” [Нещименко 
2003 : 286]. 

•	 Прагматико-стилистичните тенденции в развитието на българския език, 
установени чрез узусните практики в медийния дискурс, се определят 
като граници и посока от процеса на интеграция и взаимодействие 
между стандартни и субстандартни елементи. Този процес е определящ 
за ефекта на въздействие при рецепцията и интерпретацията на текста 
в съдържателен и в емоционален план. Ефектността и ефективността 
като критерии за прагматична оценка на речевата формация в случая 
са в пряка пропорционална зависимост от степента на неочакваност 
и изненада, свързани преди всичко с реализацията на периферните 
и експресивно маркираните модификатори за достоверност, а също с 
необичайността на контекста, в който се включвят тези единици.

•	 Най-голяма възможност за въздействие при моделирането и 
манипулирането на оценката за достоверност на пропозицията имат 
текстове, които включват в структурата си думи и словосъчетания 
с преносна употреба. В случая индивидуалните асоциации и 
предпочитания при изграждането на модалната текстова рамка 
определят прагматичните и експресивните значения на езиковите 
единици. Тези значения са отражение на авторовата интенция при 
структурирането на оценъчното изказване и определят реакицята 
на аудиторията, съответно перспективата на оценка на изходната 
комуникативна ситуация.

•	 Включването на фразеологични единици в оценъчния текст е един от 
определящите параметри на манипулативната стратегия за изразяване 
на модалното значение достоверност в медиен дискурс. Засилената 
употреба на фраземи и използването на фразеологизирани словесни 
комплекси и  конструкции е следствие от общата тенденция за 
проникване на експресивно маркирани елементи от разговорния стил в 
медийното комуникативно пространство.

•	 Преносното значение на думите в определена степен стеснява 
възможностите и параметрите на въздействие върху логиката и емоцията 
на адресата на текста, защото лексикализираната и нормативната 
употреба на речниковите модификатори за достоверност в случая 
изключва ефекта на изненада при формирането на определени образи, 
свързани с оценка на нормативната картина на света.
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ЛИНГВОКУЛТУРНИЯТ КОНЦЕПТ ДЖЕНДЪР В 
БЪЛГАРСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЯ

Татяна Илиева

THE LINGUAL-CULTURAL CONCEPT OF GENDER IN 
BULGARIAN PHRASEOLOGY

Tatyana Ilieva
 

Abstract: On the basis of concrete examples from Bulgarian phraseology 
the present study seeks the manifestations of the category of gender on the linguistic 
level and investigates the response of the language to the changes that occur in 
the public views on gender as a socio-cultural construction. The study is based on 
methods elaborated by semantic and cognitive linguistic theories. The collation of the 
results of our linguistic analysis with the results from other investigations, for instance 
anthropological, historiographical, and other research, gives us ground to suppose 
that the Bulgarians belong to a wider community of nations that have similar views of 
the world.

Key words: gender, Bulgarian phraseology
 

Известно е, че всеки език съдържа в лексикалната и граматичната си 
структура данни за концептуалната система на социума, чийто комуникативен 
инструмент е 1. Въпросът как социалните отношения в едно общество, неговите 
морални и интелектуални ценности намират отражение в езика, с който то си 
служи в своята многовековна история, извиква по целия свят жив интерес не 
само у специалистите от различни области на знанието – лингвисти, социолози, 
психолози, културолози, а и сред много хора, неизкушени от науката. Целта 
на предлаганата публикация е да проучи въз основа на конкретни примери от 
българската фразеология проявите на категорията джендър на лингвистично 
равнище и да изследва езиковата рефлексия спрямо измененията, които настъпват 
в обществените възгледи за пола като социо-културна конструкция, обобщавайки 
натрупаните знания по този въпрос 2 и прибавяйки допълнителни щрихи към 
изследвания сегмент на българската езикова картина на света. Материалът е 

1 Кратък критичен преглед на основните схващания по този въпрос от В. фон Хумболт, 
Е. Сепир, Л. Уорф, Лейкър и Джонсън до А. Вежбицка, Ю. Апресян, Н. Толстой, С. 
Толстая и др. вж. у Костадинова 2007: 230-234.
2 Вж. по въпроса още Арефиева 2008; Хаджиева, Асенова 2014.
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част от по-голяма студия, разработена в рамките на Проекта за съвместни 
научни изследвания между КМНЦ и Instytut Slawistyki - PAN, Pracownia Języka 
Prasłowiańskiego w Krakowie, “Социални отношения и ценности, отразени в 
историята на българския и полския книжовен език”, която третира темата за 
пола в диахронен аспект, проследявайки изявяването на концепта джендър в 
българския книжовен език от IХ-Х в. досега3. Изследването почива върху методи, 
разработени от семантични и когнитивни лингвистични теории.

Понятието джендър включва в себе си социалните, психологическите 
и културните измерения на пола в едно общество, отнася се до изградената в 
определен исторически контекст система от ценности, норми на поведение 
и характеристики на мъжа и жената изобщо. То обхваща наложените в даден 
човешки колектив представи за стереотипа на живот, особеностите на мислене, 
ролята в общността на отделните индивиди съобразно заложбите на тяхната 
полова принадлежност, съдържа социалния, емоционалния, интелектуалния 
и душевния образ на мъжа и жената в една или друга цивилизация. Джендър 
не е езикова категория, но намира ярко отражение в езика. Когато говорим за 
неговата проява на лингвистично ниво, се сблъскваме с проблема за езиковия 
андроцентризъм 4, чиято трактовка изисква от научно гледище безпристрастна и 
обективна оценка, освободена от каквато и да било тенденциозност и феминистка 
ангажираност. Пристъпвам към изследването на тази считана от някои за 
неудобна тема с пълното съзнание, че един уважаващ себе си учен трябва да търси 
отговор на всички въпроси, включително и на нелицеприятните, като искрено 
се надявам читателят да не възприеме лично представените в изложението 
възгледи, съществували от хилядолетия, и да не ме обвини в сексизъм. 

С оглед на съвременните езици категорията джендър е обект на 
изследователски интерес в публикациите както на наши, така и на чуждестранни 
лингвисти5. Предлаганото проучване си поставя за задача да представи 
българската концептуализация на понятието джендър и културно-националната 
специфика на езиковата му реализация върху материал от упоменатия езиков 

3 Илиева 2013: 241-260; Илиева 2014: 62-77.
4 Основа за поставянето на въпроса за езиковия андроцентризъм е схващането, че езикът 
въплъщава в себе си представата на дадена културна общност за света, изявявайки я 
в реалностите на речевата практика и в своята система. Редица факти говорят в полза 
на предположението, че вложената в езика представа за света е андроцентрична 
(Cameron 1990; Mills 1992, 1995:103 и сл.; Bodine 1995 и др) – маскулинизация при 
титулуването на жени, генерична употреба на мъжкородови имена и местоимения и 
пр. За разлика от андроцентризма сексизъм е по-широко понятие, визиращо изобщо 
всякакви идеи и практики, чрез които се дава несправедлива или диференцирана оценка 
на представителите на който и да е пол (вж. представителния обзор на проблематиката 
у Cameron 1992:99-104; Mills 1995:83-84).
5 Вж. по този въпрос: Labov1966; Bodine1975; Lakoff 1975; Zimmermann 1975; Fishman 
1980; Miller 1980; Scholes 1982; Smmel 1984; Atwood, 1986; Coates 1986; Jaworski 1986; 
Clark 1987; McConnel-Ginet 1986; Flax 1987; Showalter 1989; Cameron 1990, 1992; Mills 
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ресурс, използвайки данните основно от многотомния Речник на българския 
език (РБЕ) и Фразеологичен речник на българския език (ФРБЕ). 

Много показателна за проявата на категорията джендър в езика е 
семантичната структура на онези лексикални единици, при които е налице 
семантичният компонент ‘полова характеристика’. На първо място тук спадат 
самите наименования на представителите от двата пола мъж и жена, които 
оформят ядрото на лингвокултурния концепт джендър 6. На втори план са 
производните от тях лексеми, съставляващи приядрената зона. Едновременното 
наблюдение на всички членове от анализираните словообразувателни  гнезда 
позволява да бъдат уточнени детайлно значенията им, да бъдат уловени и 
най-тънките нюанси в смисъла на думите в тях. За семантичния разбор на 
разглежданите словни единици са индикативни също синонимните, антонимните 
и други конотативни отношения, в които те влизат в езика. Чрез така очертаните 
около ядрото мъж / жена приядрена зона и периферия, към които принадлежат 
думи и изрази, семантизиращи всеки един от половете  като признак, състояние, 
качествена характеристика, субект, респ. обект на действие и пр., се обогатява 
семантичното поле на лингвокултурния концепт джендър. Тук спадат и 
прагматически натоварените и силно експресивните фразеологизми с изразен 
джендър признак в смисловата си структура 7, върху които ще съсредоточа 
основно вниманието си на следващите страници.

Семантично ядро на думите от основа -мъж- се явява значението 
‘физическо съзряване, достигане на полова зрелост’. Като един от основните 
джендър атрибути в езика се извеждат физическите качества на човека и 
особено признаковите наименования на вторичните полови белези на мъжа, 
при това, може би не случайно, продуцирани със суфикс -ат, който носи 
сема за увеличителност (мустакат, брадат, космат). В редица фразеологизми 
джендър компонентът в семантичната им структура се изразява именно чрез 
думи, назоваващи вторичните полови белези (вероятно отново неслучайно без 
изключение на мъжа): брадата ми е побеляла не на воденица ‘преживял съм 
много, имал съм много изпитания, затова съм опитен’; суча мустак ‘изразявам 
задоволство от нещо’; реша мустаките ‘лаская’; обръсвам си мустаците + 
следв. изр. със съюз ако ‘напълно съм уверен, че нещо няма да стане’; говори 

1992; Biermann, Schurf 1993; Handke 1994, 341-359; Бовоар 1994; Bodine 1995; Cameron 
1995; Mills 1995; Виденов 1997; Танен 1997; Pauwels 1998; Виденов 1998; Воденичаров 
1999; Дако 1999; Даскалова 1999; Каталан 1999; Hellinger 2001–2003; Бок 2001; Гаврилова 
2001а,б; Даскалова 2001; Добрева 2001; Кафтанджиев 1998; Кирова 2001; Кирова 2010; 
Колева 2001; Личева 2001; Мухарска 2001; Славова 2001; Язето, Кинг, Янко 2001; Weath-
erall 2002; Горошко 2003; Брайдоти 2002; Бурдийо 2002; Емірсуінова 2003; Пиарота 2003; 
Гал, Клигман 2004; Пройкова 2004; Тодорова 2004; Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 
2005; Кирова 2005; Стоянов 2006; Добрева 2009; Кирова 2010; Димова 2014 и др
6 Вж. по въпроса Добрева 2009: 62 - 69.
7 Това са фразеологичните изрази със субектна, респ. обектна, отнесеност към лице от 
мъжки или женски пол.
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на мустаците си ‘нищо не може да му се разбере’; изкълчил си мустаците 
‘когато някой не е весел’ и пр. Образността на тези изрази разкрива обичайния 
облик на мъжете в недотам далечното минало, когато, ако не брадата, то поне 
мустаците са били задължителен и затова толкова важен  атрибут, че грижата 
за тях или обръсването им, или пък дори метафорично изразяването на някакво 
емоционално състояние на личността да е било от такова значение. 

Тук е мястото да спомена и фразеологизмите, употребявани за 
мъж с женствена физика – кьосе, повечето от тях със силно иронична или 
пренебрежителна конотация, намекваща за ниска оценка на съответните 
физически качества: изпратил си мустаките на перачка диал. подигр.; молците 
му опасли мустаките диал. подигр.; оскубали са му мустаците на Стамбул 
капия диал. ирон.

Образът на кьосавия мъж се превръща в нарицателно и се използва 
в много фразеологизми в най-различни смисли, но във всички случаи с 
подигравателен тон (срв. погни келча, че му изскуби брадата диал. ирон. – 
употребява се, когато не може да се получи, вземе нещо от някого, защото той 
го няма; търся у кьосето брада и по дланта косми диал. ирон – проявявам 
прекалена придирчивост, искам да получа нещо оттам, дето това е невъзможно; 
върша нещо безсмислено; кога<то> на кьосето пораснат (поникнат) мустаци 
ирон. – никога). 

За значимостта на физическата сила и зрелост в ценностната система 
на мъжкия пол срв. и фразеологизма  барабар Петко с мъжете, употребяван 
иронично, когато някой се заема да извърши нещо наред с другите, без това да 
е по силите му.

Но понятието мъжество не включва само идеята за физическо съзряване 
и достигане на полова зрелост. В неговия екстенсионал влизат всички присъщи 
на мъжа както физически, така и психически качества8. В Синонимния 
речник срещу думата мъж са посочени близкозначните ѝ: храбър, силен, 
смел, доблестен, кавалер, рицар; срещу наречието мъжки – здраво, силно, 
енергично, твърдо, мъжествено, неустрашимо; прямо, открито, доблестно; 
срещу прилагателното мъжествен – неустрашим, храбър, доблестен, смел, 
твърд, непоклатим, решителен, героичен, безстрашен, самоотвержен; 
срещу производното от него наименование на качество мъжественост – 
неустрашимост, храбост, доблест, твърдост, решителност, самоотверженост, 
себеотрицателност, сърцатост, безстрашие, себеотрицание, кураж9. Тези 
синонимни редове ясно сочат основните качества, с които мъжът се асоциира в 
съзнанието на езиковия носител. Много показателни за тази страна от концепта 
за пола са фразеологизмите, в които се противопоставят степените на физическа 

8 РБЕ отбелязва два омонима в съвр. език – мъжество ‘зряла мъжка възраст между 
юношеството и старостта’ и мъжествò ‘смелост, храброст, решителност, твърдост’ .
9 Нанов 1950.
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и психическа зрялост: брада сива, глава дива диал., употребяван за упорит 
човек; брада царска, глава пъдарска/ воденичарска – за прост човек с хубава 
външност.

Ако мъжество, както видяхме от горните примери, значи разгръщане 
на целия духовен потенциал на личността с нейните висши нравствени и 
интелектуални качества като храброст, твърдост, здравомислие, безстрашие, 
войнска доблест, прямота и вярност, то женственост е всичко това с обратен знак: 
слабост, страхливост, нерешителност, безхарактерност, притворство и двуличие. 
В този смисъл мъжеството не е само мъжка добродетел, нито женствеността 
– само женска черта. Това са изобщо личностни качества, понякога в разрез с 
природата на естествения пол – срв. изразите мъжка жена/ мъжко момиче за 
изказване на възхищение от представителки на нежния пол с изявени мъжки 
качества в характера (Но баба Панка беше мъжка жена: зърнала го [мъжа си], 
че иде пиян, тя го набиваше и после го понасяше на кръста, сякаш носи шиле А. 
Муратов; В заводите се увеличава множеството „мъжки” момичета, на които 
може да се разчита Хр. Домозетов) 10. Обратно, повод за присмех е характерното 
за жена поведение у един мъж – срв. фразеологизмите деветоумна Мара ‘човек 
с непостоянен характер’, мека Мария/ мека Гана/ милостива Гана ‘мекушав и 
отстъпчив човек’. 

Полова характеристика притежава както индивидът като цяло, така и 
отделните му членове. Езиковото съзнание приписва джендър признак на двата 
основни компонента на личността – сърце и ум. Нека си спомним прочутия 
стих на Хр.Ботев  Който носи мъжко сърце ....да препаше тънка сабя и да го 
съпоставим с фразеологизма имам женско сърце, употребяван като качествено 
определение на страхлив мъж. Що се отнася до ума, мъжкият интелект се счита 
за по-развит, дълбок и разсъдъчен, за разлика от женския, който се определя 
като незрял и неспособен за здравомислие, доколкото на жената се приписват 
нелогичност и повишена емоционалност. Еталон за интелектуална дейност 
и нравствена характеристика се явяват мисленето и поведението на мъжа, 
отличаващи се с логика, постоянство и твърдост – виж в съвременния български 
език изрази като женска логика книж. ирон. в значение ‘мисли, лишени от 
строга последователност, логичност, основани на чувства, а не на разсъждения’ 
или водя се по женски акъл и др., срв. и фразеологизмите женска вяра – за 
някого, който взема на истина явни небивалици (Ама на, женска вяра, разправяй 
им небъдници и ще те зяпат и слушат, догде им прегорят тенджерите на огъня 
Чудомир, Светецът), или дългокосо, плиткоумно – за жена, когато постъпи 
глупаво 11. 

10 Вж. също коментара към тези примери у Добрева 2009: 64-65 и Хаджиева, Асенова 
2014: 38.
11 За типичните стереотипи на поведения при двата пола вж още у Язето, Кинг, Янко 
2001: 23; Стоянов 2006: 244.
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Открай време човек приписва джендър признак на езика и речта. 
Женският език се окачествява като зъл и невъздържан, склонен към 
клеветничество и сплетни, несериозен и суесловен (срв. в съвременния български 
език фразеологизмите Мара подробната или Празна Мара – за безсмислени 
брътвежи, от които няма никаква полза, както и Празна Мара тъпан била или 
Пей ми, Пенке ле, кой ли ми те слуша – за празни приказки, на които никой не 
обръща внимание; срв. обаче разговор по мъжки, т.е. сериозен, съдържателен, 
задълбочен 12).

Джендър признак се приписва и на други части на тялото или на техни 
функции – виж в съвременния български език: Управлявам с мъжка ръка, т.е. 
твърдо, решително срещу Тука пипа женска ръка, сиреч чисто, спретнато, 
подредено Т. Влайков; съответно и функцията мъжки почерк срещу женски 
почерк; срв. също Дебеляновия образ И сложил чело на безсилно рамо (рамото 
на жената-майка) с израза мъжко рамо в значение ‘твърда подкрепа’. 

Доколкото сегрегацията между половете традиционно се е проявявала 
особено ярко в начина на обличане, джендър признак притежават и дрехите с 
техните аксесоари. В редица фразеологизми джендър компонентът в семантичната 
им структура се изразява именно чрез думи, назоваващи части от облеклото, 
като затъквам на пояса си някого – за мъж ‘по-силен съм от някого, лесно го 
побеждавам, надвивам’, или разпасвам/ разпаша си пояса – за мъж ‘започвам 
да върша безобразия, постъпвам безогледно, като не се съобразявам с никого’, 
срещу развявам си забрадката – за жена ‘ходя, шляя се, скиторя’ или ще си 
раздера забрадката ‘дотегнало ми е много от някого’ (вж. също фразеологизмите 
със значение ‘мъж, подвластен на жена си’ жена ми ми носи калпака, {някой 
е} под чехъл). Израз на важното място, което заема чистоплътността на 
жената в ценностната система на българина, са фразеологизмите, в които се 
противопоставят кокетството в обличането и носенето на телесната мърлявост: 
отвън кукла, отвътре панукла/чума или отвънка свила, отвътре свиня, или 
отвънка гиздава, в главата гнидава, употребявани за жена, която прекомерно 
се грижи за външността си, а е нечистоплътна. 

Естествената психическа нагласа на отделния индивид и обществото 
като цяло да отхвърлят различните проличава с пълна сила в отношението 
към хомосексуализма. Всяко нарушаване на изградения в обществото ясен 
модел и стереотип на поведение и разбиране на конкретния пол с неговите 
психологически и социални компоненти е остро осъждано. В съвременния език 
(както в разговорната реч, така и в диалектите) при номинациите, свързани 
с пола, излизането по какъвто и да е начин от класическата хетеросексуална 
рамка на противопоставяне мъж / жена се отразява посредством най-различни 
определения, повечето от тях със силно иронична или пренебрежителна 

12 Анализ на половите параметри на речта вж още у Кирова 2001:153; Стоянов 2006: 247-
249, Аlwood 1986; Coates 1986.
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конотация, съдържаща в редица случаи еротичен подтекст и намекваща за 
ниска оценка на съответните нравствени и физически качества. В съвременния 
български разговорен дискурс сексуалната ориентация е обект на повишена 
номинация чрез оценъчна разговорна лексика с отрицателна конотация. Голямо 
е разнообразието от изрази за признака ‘мъж, който изпитва полово влечение 
към лица от своя пол’, например: мека китка, обратна резба, нежно момче и др. 
Всички те свидетелстват за наличието на определена хомофобия в мисленето на 
онези носители на българския език, за които тук цитираните фрази са активен 
речников ресурс13. 

Отделна група съставляват фразеологизмите, в които категорията 
джендър се проявява чрез семантичния компонент ‘несъответствие в половата 
характеристика’. Прилагателното мъжки, съчетано с дума, визираща лице от 
женски пол, придобива значение ‘която има черти, характер, поведение на мъж’. 
За ‘жена с мъжка външност, характер, държание’ в българския език могат да се 
посочат следните фразеологизми: мъжка Гана /Драгана, Дана, Дойна, Райка/, 
мъжка филина (Хасково) ‘момиче, буйно като момче’. Наблюдава се двоякост в 
оценъчната характеристика. Тя може да бъде както положителна, продиктувана 
от наложената в културата представа за превъзходство на мъжкия пол, така и 
отрицателна, извикана от естествената психическа нагласа на отделния индивид 
и обществото като цяло да отхвърлят различните.

Прилагателното женски, съчетано с дума, визираща лице от мъжки пол, 
придобива значение ‘който няма качества на мъж, който не е мъжествен’ (Който 
не ще да се дигне срещу татарите, нека си стои в хижата при жената! – 
Ба, няма такива женски мъже в селото, отговарят селяните в един глас и се 
споглеждат Ст. Загорчинов; – Всичко е наред! Всичко! – синът ми се огледа, взе 
да нервничи. – Хайде, тръгвай, че ще ми се подиграват...Тука много се подиграват 
на женските момчета... – Какви са тия женски момчета? – Ревльовците, 
дето не струват без мама и татко. Др. Асенов). В народно-разговорната реч 
се срещат редица фразеологизми, които се използват за означаване на мъж с 
женски характер и наклонности: женска пола подигр. (Банско); женски Дойно/ 
женски калец, женски Райо подигр. ‘мъж, който проявява интерес и се меси в 
работите на жените’, (Върви в кафенето. какво си се завъртял тука като женски 
Дойно. Д. Немиров, Бедния Лука; Мъжът ѝ е един женски Райо, иска всичко 
да знае и от него нищо не може да се скрие); също женска богородица подигр. 
‘мъж, който обича да приказва с жените’; женска тетка подигр. ‘мъж, който цял 
ден седи в къщи’; срв. още Въртя се около полата на жена си пренебр. за мъж 
‘стоя в къщи и бездействам’. Тук можем да отнесем и изрази като: мамин син, 
мамино синче, мамино детенце ‘разглезен, разхайтен човек’ 14. 

13 За фразеологизмите с негативен сексизъм спрямо хомосексуалните мъже вж също 
коментара у Виденов 1997: 152.
14 Примери за фразеологични единици, които означават мъже чрез експлицитно изразени 
женски характеристики вж и у Хаджиева, Асенова 2014: 41.
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Семантичният компонент ‘несъответствие в половата характеристика’ 
присъства и във фразеологизма не е за мъже, употребяван за студено или 
дъждовно време, иронизирайки онези представители  на силния пол, които, 
когато нещо е лошо или някоя работа е тежка, смятат, че не е за тях и я оставят 
да я вършат жените. 

Същата сема се съдържа и в израза жено (врачанска/селяшка) за 
изразяване на пренебрежение, възмущение, укор, дори презрение към лице 
от мъжки пол (Те отидоха някъде, а той продължава нататък.”Чакай, жено 
врачанска, падна ли в ръчицата ми?” казвам си и казвам им. Този вагабонт с 
палтото е началник на динамитаджиите. Ив. Вазов, Двубой).

Отделна група оформят изразите, в които категорията джендър се 
проявява чрез семантичния компонент ‘отношение между половете’. Тук спадат 
устойчивото съчетание ходя по жени/ мъже ‘развратнича’ и фразеологизмите 
въртя опашка, навирам си опашката и разпасана/разгонена кучка – за крайно 
развратна жена. Така в езика се оглежда оценката на социума за нарушенията в 
нормата на сексуално поведение между половете. 

Като самостойна група могат да бъдат диференцирани фразеологизмите 
със семантичен компонент отношение ‘съпруг-съпруга’. В съвременния 
разговорен дискурс обект на номинация с отрицателна конотация са мъже, за 
които се смята, че са командвани от съпругите си. В българския език за подобни 
съпрузи се използват изрази като: мъж на жена си, {някой е} под чехъл, Путьо 
Маринкин, Генко Гинкин и др., срв. също фразеологизмите жена ми ми носи 
калпака; жената ме води за езика/носа; жената ме възсяда като кон. Всички 
те по експресивен начин отразяват съществуващата в обществото представа за 
полагаемото се предимство на мъжа пред жената в семейството 15. 

Семантичният компонент ‘несъответствие във възприетите като норма 
семейни отношения между мъжа и жената’ присъства и в израза копринена 
жена с вълнен мъж, който се казва, когато мъжът е по-прост от жена си или е 
неучен, простак и не ѝ отговаря на социалния и интелектуалния статус.

Като български феномен би трябвало да се споменат разговорните изрази, 
свързани със семейно-родовите отношения, които съдържат иронично отношение 
към женен мъж, който живее у родителите на жена си: заврян (приведен) зет, 
срв. също фразеологизмите женска опашка подигр ‘домазет’, женско покрепало 
диал. подигр. ‘домазет’, и ще ми закачат забрадка връз капата диал. със значение 
‘няма да ме почитат в дома на жена ми’. Много показателни за тази страна от 
концепта за пола са фразеологизмите със семантичен компонент ‘положение на 
домазет, как се чувства домазет’ – вж. напр. добре ми е като зет на къща и 
добре ми е като зет на привод със значение ‘зле ми е, в лошо положение съм’; 
срв. също тебе думам, свахо, сещай се, зетко диал., употребявано като намек за 
нещо, обикн. неприятно за този, към когото се отправя.

15 Примери за фразеологични единици, които означават мъж в положение на домазет вж 
също у Хаджиева, Асенова 2014: 42.
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Важен аспект на джендър концепта е и диференциацията в обществото 
на трудовата дейност по пол. При категорията ‘имена на лица, упражняващи 
свободни занятия’ ясно личи, че професионално ангажирани в миналото са били 
само мъжете. За жените било прието да се омъжват, да раждат деца, да управляват 
дома, тъй като се считало, че работата извън дома е създавала проблеми от 
морално естество. Най-важното нещо, за което жената била отговорна, е нейният 
дом и семейство, докато мъжът имал грижата за материалното осигуряване – 
срв. с данните, които ни дават редица фразеологизми в съвременния български 
език като: Моя майка и негова на една река си прали ризите (Майките ни на 
едно слънце са сушили ризите си) ирон. в значение ‘не сме близки’; Гледай си 
хурката за жена ‘не се меси в мъжките работи’; Гледай си, Гано, бъдния вечер 
диал. грубо (обръщение към някого, който проявява излишно любопитство и се 
меси в чужди работи); не ходи Мара сама на бара (в смисъл, че някой е опитен, 
че не върши нещо, което не трябва да се върши). Образността на приведените 
примери недвусмислено свидетелства за домашната ангажираност на жените в 
миналото, състояща се основно в приготвяне на храна, шетане из къщи, пране, 
носене на вода от извора или селската чешма, ръкоделие. Косвени доказателства 
за различната някога заетост на мъжа и жената са и подигравателните днес 
изрази спрямо мъже женска тетка подигр. ‘мъж, който цял ден седи в къщи’; 
Въртя се около полата на жена си пренебр. за мъж ‘стоя в къщи и бездействам’. 
Домаседството се считало за женска черта, докато работата извън къщи е 
приоритет на мъжа. За разпредялбата в обществото на трудовата дейност по 
пол виж и противопоставянето в съвременния език на изразите мъжка работа 
и женска работа, т.е. такава, която се върши предимно от мъже, респ. жени (И 
майка, и дъщеря се запретнаха да работят и мъжката работа. Хвърлиха тора 
на отцедливата нива, приготвиха семе за сеитба К. Петканов; Илия! – сопна 
му се тя [жена му]. – защо се не надигнеш да помогнеш и ти нещо! Какво да 
ти помогна, а? – Ами нагледай барем добитъка, напой воловете, това е мъжка 
работа. Г Караславов; Защо да ги не взема – казвам аз и се навеждам. Слагам 
на рамото си двете мотики, а третата държа в ръката си. Това е мъжка 
работа и аз трябва да я върша, както жените вършат своята женска работа 
К. Калчев).

И тъй направените тук наблюдения върху българската фразеология 
с изразен джендър признак в смисловия състав разкриват сложната 
многопланова структура на концепта полова характеристика с разнообразните 
му асоциативни, конотативни и аксиологически компоненти – израз на 
етническата специфика на мисленето на българина. В заключение мога да 
обобщя, че в приведените езикови свидетелства се отразява една дълговековна 
тенденция към андроцентризъм в българския модел на света, характерна за 
редица други общества и езици, която започва да се изживява едва в последното 
столетие. Комплексното изучаване на език, съзнание и култура, залегнало в 
основата на антропоцентристката парадигма на съвременната лингвистика, 
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която предполага изследване на езика не като автономна система, а във 
взаимна връзка с човека, с неговото съзнание, мислене и многообразна дейност, 
потвърждава високата надеждност на метода на когнитивния езиков анализ и 
доказва неговото значение в проучване на вербалната експликация на начина 
на мислене и нагласите на обществото като цяло.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
МЕТЕОДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В КУБАНСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ: 
ДИАХРОННЫЙ И СИНХРОННЫЙ АСПЕКТ

Елена Трегубова 
 

THE FEATURES OF CONCEPTUALIZATION OF THE CLIMATIC 
CONDITIONS IN THE KUBAN DIALECT CULTURE: 

DIACHRONIC AND SYNCHRONIC ASPECT

Elena Tregubova

Abstraсt: The article examines the mechanisms of reflection of linguistic 
consciousness in a linguistic-cultural situation of forming secondary dialectal tradition 
by the example of а fragment of the lexical-semantic field precipitation of the dialects 
of the north-western  Kuban.

Key words: dialect culture of the secondary education, linguistic consciousness, 
lexical-semantic group, lexical terms denoting the weather

В целях решения важных задач региональной этнолингвистики, которая 
находится в стадии становления, особенно востребованным является поиск 
«источников этнокультурной информации и методов ее выявления» [Березович 
2004: 3]. В качестве такого источника может рассматриваться тематическое 
поле, анализируемое как способ концептуализации какого-либо фрагмента 
действительности. Тематическое поле, репрезентирующее языковыми средст-
вами климатические условия определенной местности, вызывает интерес 
у многих исследователей. Согласно теории Л. Н. Гумилева, ландшафтно-
климатические условия определяют уклад жизни, виды хозяйственной 
деятельности, психологический образ этноса [Гумилев 2003]. Лингвистический 
анализ метеонимического фрагмента языковой картины мира сельского 
социума позволяет обнаружить «ярко выраженные признаки менталитета, 
доминирующие в традиционном русском социуме, - космологичность, бытовая 
религиозность, опора на обычай, преимущественное внимание к внешней 
стороне явления при его познании» [Васильев 2011: 159].

Анализ локальных вариантов традиции на материале тематического поля 
позволяет обнаружить вариант языковой концептуализации действительности, 
воссоздаваемый этнокультурным сообществом и транслируемый в пространстве 
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его жизнедеятельности от поколения к поколению. Уникальность картины мира, 
репрезентированной в системе лексико-фразеологических средств  обусловлена 
неповторимыми условиями, в которых осуществляется познавательная  
деятельность каждого коллектива. Особенностью западного локального 
варианта кубанской традиции является тот факт, что образовывался он на основе 
украинской диалектной культуры, носителями которой были черноморские 
казаки и крестьяне  черниговской, полтавской губерний, а также крестьянские 
семьи, переселявшиеся из южнорусских земель. В дальнейшем традиция 
формировалась в русскоязычном окружении, но в ситуации непосредственного 
и постоянного контакта с украинскими переселенцами.

Особенности ландшафта и климата жестко обуславливали хозяйственно-
экономическую жизнь как отдельного двора, так и станицы в целом. Так 
богатые водные ресурсы Кубани, структура почв, теплый и влажный климат 
способствовали развитию рыболовного промысла, садоводства, виноградарства. 
Сельскохозяйственная деятельность самым непосредственным образом связана с 
местным климатом и основывается на региональном, традиционно сложившемся 
календаре, предписывающем определенные работы, которые должны быть 
выполнены в срок. Метеорологической фрагмент действительности для человека 
является зоной  напряженной рефлексии, активно анализируется языковым 
сознанием, что проявляется в повышенной номинативной деятельности, 
образовании в языке «густых», многокомпонентных тематических групп – 
названий осадков, воздушных масс, природных стихий. Наличие в традиционных 
культурах многочисленных лексико-семантических групп, описывающих 
ландшафт и погоду, свидетельствует об особом аксиологическом статусе этих 
участков действительности в сознании говорящих.  

Кубанская диалектная культура как лингвокультурный феномен 
позднего образования формировалась на основе разных материнских культур 
в условиях «вживания» в новую ландшафтно-климатическую зону. Украинская 
и южнорусская диалектная метеорологическая терминология составили основу  
соответствующего лексико-семантического поля. Однако семантическая 
сеть, которую «набрасывает» на метеодействительность языковое сознание 
диалектной личности, отличается спецификой в силу того, что моделируется  
конкретной традицией, в конкретной климатической зоне и является «родной» 
для всех членов этнокультурного коллектива. 

В новых условиях заселения Кубани сложилась принципиально 
иная лингвокультурная ситуация, в сравнении с теми, которые характерны 
для исконных традиций. Суть ее коротко можно определить так: новая 
метеодействительность должна была получить объективацию в системе 
говоров формирующегося нового социума Кубани, который был представлен 
черноморским и линейным казачеством, крестьянскими украинскими и 
южнорусскими семьями. В станицах западной части Кубани обнаруживаем 
метеорологическую лексику, восходящую преимущественно к украинской 
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традиции, носителем которой было черноморское казачество, осваивающее 
новые земли. Следует сказать, что значительный массив метеонимов совпадает 
в украинских и южнорусских говорах. Однако здесь мы будем говорить об 
украинской материнской основе в связи с тем, что сравнительный анализ 
синтагматических свойств метеолексики и идиоматики кубанских говоров на 
фоне украинских и южнорусских свидетельствует в пользу первых.

Вершину членения метеофрагмента в лексико-семантическом поле 
кубанского диалектного сообщества образует ряд годына /погода/ видро – негода, 
определяющий состояние атмосферы как хорошее или плохое, и полностью 
представленный в дискурсе западных кубанских станиц в том виде, в котором он 
фиксируется в словарях украинского языка и исследованиях метеорологической 
лексики в украинских говорах [Гринченко 1909; Могила 2006]. Лексемы година 
и погода употребляются в дискурсе станиц как синонимы в значении ‘ясная, 
хорошая погода’ и антонимичны термину негода, что тоже характерно для 
украинской традиции: Я расскажу вам, яка у нас бувае погода. У нас погоду 
называють годына. Як доштя ныма – годына значить. (Греч. Балка). Если 
пишоф дощ, цэ нэгода, а если сонцэ, хорошо на двори, цэ погода (Старовел.). А 
годына - цэ ясно нэбо, ныма ны тучкы. Ой, яка сёдьня годына будэ, кажуть, 
ныма ны хмары, ныма ныдэ нычёго, ни витра нымае. Бува и зымой годына…ярко 
сонцэ, ныма ны витра, ныма ныдэ ны хмары. Бува такэ шо зымою грэмыть, 
и снэх лэжить, та тико ж ярко, морос на двори. Кажэм, оцэ сёдня годына, 
будэм, навирно, сёдня, стырать1 (Леб.). Употребляется в кубанских говорах 
производное от годына глагольное слово разгодыныться ‘о наступлении 
хорошей погоды’ (Старотит., Леб., Греч. Б.). Ср. укр. Розгоди́нюватися, -нюється, 
сов. в. розгоди́нитися, -ниться, гл. безл. О погодѣ: проясняться, проясниться. 
Дощу не буде, вже розгодинюється. Терск. обл. Коли відтіля розгодиниться, то 
ніколи не буде дощу. Зміев.  [Гринченко 1909б: 39]. 

Очевидным является и наличие в дискурсе еще одной модели 
концептуализации, когда объективация позитивного и негативного признаков 
получает выражение в двучленном номинанте – словосочетании. Приведем 
пример фрагмента, когда информант начинает высказывание, исходя из первой 
модели, затем переключается на другую, двучленную: Мы кажэмо годына, цэ 
погода. Цэ по-украински. Хороша годына – сонышко, дожя, витра нэма – годына. 
Колы дужэ жарко – для здоровья плохо – цэ нэхороша годына… (Гривенск.). В 
хвору годыну сыды у викна, в добру отробышь сполна (Старотит).

Идиоматические выражения «На годыне» и «Погода идэ» называют 
противоположные метеоситуации. Первое является усеченным украинским На 
годи́ні ста́ло ‘установилась погода’ [Гринченко 1908: 297] и называет ясную 
погоду, благоприятную для полевых работ: Ось як будэ на годыне, пидэм у поли 

1 Диалектные тексты приводится из фондов кафедры русского языка, литературы и 
методики их преподавания филиала Кубанского университета в г. Славянске-на-Кубани
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сиять (Старотит.). Второе восходит к укр. Годи́на іде́ ‘идетъ дождь’ [Гринченко 
1908: 297] и обозначает наступление ненастья:  На двори курыть, погода 
идэ (Старотит.). Однако для кубанских говоров Година идэ  используется в 
предложениях прогнозирующей модальности.   

Отметим, некоторые различия сочетаемостных связей метеонимов 
годына, погода в материнской традиции и вторичной кубанской – в укр. добра 
– негарна година, словари украинского языка дают сочетаемость хмарна, 
смутна, погана погода [Могила 2002: 20], в кубанских же говорах встречаем  
антонимичную пару добра годына – хвора годына. В хвору годыну сыды у 
викна, в добру отробыш сполна (Старотит.). Исконно украинской является и 
отрицательное погана погода: Оцэ ужэ поγана погода. А одна оцэ зараз ходыла, 
ныма ны хмар, нычёγо ходыла (Леб.). Расширяется валентность слова погода, в 
дискурсе встречаем студяна погода (в укр. отсутствует), тэпла, жарка, хороша, 
нэхороша. Студяна возникает, возможно, под влиянием южнорусских (тверских 
в частности) говоров, ср. тверск. студёный день, студеный ветер (орл, вят.) 
[СРНГ 2008: 74]; новый формант мог появиться в кубанском термине, очевидно, 
под влиянием пагана. 

Термин видро в дискурсе встречается значительно реже. Бува и зымой 
годына, мы оцэ як сино косылы, оцэ прийихалы витцыля, быв витэр, начялы 
косыть, вин кажэ (муж): «Хиба ты бачиш, витэр пэрэмэнывся, ужэ юго-
восточний». Оцэ бува тэпла погода, пэче сёγодня, цэ видро ужэ, начынаетса 
хмарыца. Ну оцэ бачиш, якы прымэты. Як воны ш у нэбэ поробылы, ныма ныдэ 
нычёго (Леб.).

Метеоним негода называет ненастную погоду, для которой характерны 
сильный ветер и осадки. Наиболее частотным компонентом, именующим 
разные виды водяных осадков, является компонент лексико-семантической 
группы, носитель гиперонимического значения дощ/дошч, украинский по 
происхождению. Регулярным в говоре является ряд единиц, образованных 
от метеонима дощ, именно этот фонетический вариант получил широкое 
распространение в речи населения западных станиц Кубани, хотя  зафиксирован 
и вариант дошч. Дериваты от дощ - дощик, дощичёк также встречаются в 
украинских говорах; единичные дождяра, дождэць, образованные от дождь 
являются, по-видимому, следствием бытования говоров в русскоязычной 
среде и в контакте с южнорусскими говорами, хотя СРНГ фиксирует единицу 
дождец для смоленских и псковских говоров [СРНГ 1972: 91). Эта группа слов 
образует нейтральный ряд единиц, называющих водяные осадки. Семантика 
интенсивности, длительности, пользы и др. реализуется в дискурсе посредством 
широких синтагматических возможностей лексики этого ряда:

В то лито був дощь як з выдра, по нидиле, всэ гнило, оцэ идэ ридэнький, 
будэ урожай (Старотит.). Як дощи идуть, рукаф вэсь такый набира воду, як бувае 
попадэця хата - и хату бэрэ, таскав фсэ мисто  (Леб). Глядь – сонэчко заховалось, 
дэ взявся дощик, як лыванув – мы до дому. Та дома уха – нэ тэ шо на зимли. 
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(Старотит.). Хорошо огуркы завязуюця, колы витэр вирховий долго ото дуе, 
южанка – дощь будэ. Западный – тожэ дощь будэ, а с Азова – азовны’к – тожэ на 
дощь.

В системе лексем-метеонимов, находящиеся в гипонимической 
связи с гиперонимом дощ, наблюдаем перестройку парадигматических и 
синтагматических связей. Для ряда метеонимов мжычка – мыгычка – мыгыче   
характерны «живые» отношения между всеми членами: Глянь, як мыгыче, вси 
дила пэрэбыло (Старотит.). На двори мыгычка - и ны дощь, и робыть нэ дае. 
(Старонижест.). Мыгычка – ну до того мыгы’че на двори, ну пасмурно, ну тэ’мно, 
тэмнотыще. Мыгыче – это значить изморось така, до’ждичёк. Она бывае и литом 
мыгычка, и хиба туман потянуло, и от эта така роса уси сиеть. Мыгычка лошадь 
душэ, кажуть. Дощь со снэ’гом.   (Леб.). Та на шо тоби винцэра’да, то ж тыкы 
мжы’чка! (Старотит.). По данным словарей украинского языка, в частности 
«Словаря украïнськоï мови» Б. Гринченко, для украинского языка характерен 
ряд мжа – мжица – мжичка – мигичка – мжичити – мжити.  Ср.: Мря́ка, -ки, 
ж. Густой туманъ съ мелкимъ дождемъ. Вночі і ожеледь, і мряка, і сніг, і холод. 
Шевч. 657. Ум. Мря́чка. Мрячи́ти, -у́, -чи́ш, гл. 1) Моросить. Дощ став мрячити. 
2) безл. Мрячи́ть. Стоить туманная, съ мелкимъ дождемъ, погода. Все мрячить 
та й мрячить. Каменец [Гринченко 1908: 421 – 422].  

В кубанских говорах отмечаем сужение, здесь сложился трехчленный ряд 
мжычка, мыгычка, мыгыче, в котором последние два элемента употребляются 
регулярно. Кроме того, наиболее частотной является мотивированная пара 
элементов с равной основой мыгычка – мыгыче, второй элемент является 
новообразованием. Глагол встречается в безличных предложениях (см. выше). 
В современных говорах происходит сокращение ряда, регулярно используется   
пара мыгычка - мыгыче.  

К рассмотренному выше ряду примыкает синонимичный (дублетный) 
двучленный ряд мрячка - мрячить, также вошедший из украинского, но с утратой 
элемента мряка. В кубанских говорах слово расширяет семантику, обозначая 
мелкий колючий снег: … мрячка, вин всигда колючий, намирзае, шоршавый нэ 
подскобиеса (Леб.).  В украинском языке полный ряд имеет вид мряка, мрячка, 
мрячить [Гринченко 1908: 451]. Глагольный элемент в кубанских говорах 
встречается крайне редко, в основном используется глагол мыгыче в этом же 
значении хотя единичный пример был зафиксирован: Як на двори тэпло, то у 
нас кажуть хараша погода, а як хмары надвыгаютьця, значить будэ дошть, як 
идэ сыльный дошть, кажуть, нэбо  провалылось. М’илкый дошть, кажуть, шо 
мрячить (Греч. Б.). 

Двучленным также является ряд кура́  – куры´ть. В кубанской традиции 
кура́  ´’легкая метель со снегом’ является элементом двучленного ряда кура́  
– куры´ть. Со снигом витэр – мэтэлыця, кура’ – то когда снэх мэтёть, ужэ 
выпав снэх, снэга ужэ нэту, от это сних снызу поднымае, мэтёть, нычёго нэ 
выдно (Леб.). На двори куры´ть, погода идэ (Старотит.). В украинском языке 
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глагол курити употребляется в значении ‘пыльная буря’ [Гринченко 1908: 329], 
в то время как  южнорусским говорам слово известно в значении ‘кружиться, 
мести (о снеге)’ [СРНГ 1980: 128]. Возможно, что ряд был достроен по известной 
модели существительное + глагол в результате процессов интерференции, 
так как южнорусская традиция была распространена в восточной части 
Кубани, процессы миграции протекали активно. Можно также предположить и 
семантическую деривацию от курить ‘дымить, поднимать пыль’.  

 Рассмотренную группу метеонимов продолжают двучленные номинации, 
также именующие осадки:  лепить – липэнь, лить – ливэнь, капать – капа.  

 Таким образом, можно говорить о тенденции в кубанских говорах к 
образованию двучленных пар метеонимов, именующих метеоявление как 
процесс – курыть (метет), мрячить – сыплет мелким дождем, с колючим снегом, 
мыгыче – сыплет мелким дождем, для именования этого же явления как события  
употребляются субстантивные единицы – мрячка, кура, мыгычка. Причем все 
рассмотренные элементы лексических рядов специализируются в языке как 
метеонимы, именующие осадки.  

  Таким образом, рассмотренные ряды метеонимов образуют в кубанских 
говорах лексико-семантическое микрополе, которое является способом 
дискретизации фрагмента метеорологической действительности. Представим 
его в следующей таблице:
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мжычка - -

моква + + ++ - -

морось - +
- - - -

мрячка - + + + - осень
зима

мыгычка - - - осень
зима

В таблице приняты следующие обозначения: знак + обозначает наличие 
признака, знак ++ обозначает наличие интенсивного признака, знак – обозначает 
отсутствие признака. 

Языковое сознание таким образом присваивает «букет» дифферен-
циальных сем единицам микрополя, «набрасывая» на осмысляемый 
фрагмент действительности лексико-семантическую сеть, обеспечивающую 
эффективность коммуникации и трудовой деятельности. Субстантивные 
единицы распространяются предикативными, конкретизирующими характер 
метеорологического события: дощь цэбэныть, чабанэ, дзюрэ, зюрчить, ляпа 
и др.  В предложении Ще слабэнький дощик, к ночи зацэбэныть (Старотит.) 
выражена семантическая синкрета интенсивность + звук – буквально идиома 
может быть передана так: «пойдет так сильно, что станет слышно, как шумят 
струи дождя» (цэ-бэ-цэ-бэ). В дискурсе погоды регулярно используется лексика 
аудиальной сферы: Тыхо в хати, шо слышно як дожь зюрчить. Зюрчить вись 
дэнь, нэ встанэ (Старотит.). Ср. сюрчать – говорят о звуках, издаваемых сверчком 
(Старовел.). Дождь может быть представлен в роли невидимого барабанщика: 
Дощь оттарабаныв писню-марш, та пишол дальшэ (Старотит.). Музыкальный 
образ дождя поддерживается высказыванием Дощ ля’па, шо гра’е (Старотит.). 
Звукоподражательные цвиркать, цокотыть актуализируют семантику  наличия 
дождя и степени интенсивности посредством отсылки к первичному источнику 
звука – птице или насекомому. «Живую» основу переноса обнаруживаем в 
диалектном дискурсе, где предикат соотнесен с субъектом – источником звука: 
Дощь цвиркае, як сверчёк (Старотит.). Ср. у Даля: цвиркнуть – чирикнуть [Даль 
2003: 571]. Цокоты’ть, несов . О дожде, когда тот шумно бьёт по земле. Батько, 
шо воно цокотыть, хиба помешае нам дощь у стэпь выйты? (Старотит.). Ср. 
укр.: цо’кати – стучать [Гринченко 1909б: 435]. Цэбэны’ть. О сильном дожде. 
Дощь цэбэныть, шо по хатам разбиглысь (Старотит.). Чаба’ныть. О холодном 
дожде, сопровождающемся северным ветром. Чаба’нэ дощь – цэ з ви’тром, 
такый рэскый, сэвэрный, такый чаба’нэ – и ныткы сухой на сэбэ нэ на’йдэш 
(Леб.). Дзюры’ть. О дожде, когда  льёт сильно, упруго. Оцэ дзюрэ’, бидну ягоду 
побье  (Старотит.). Ср. дзюры’ть – течёт струёй, струится (о воде, о напитке) 
[Ткаченко 1988: 85].  
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 Очевидно, что звуки разной природы говорящими проецируются на 
метеоявление дождь – цокотыть (о лошади), цвиркать (о птице), сюрчать (о 
сверчке). Это могут быть и звуки бытовые: шкварыть (о шумном, громком 
дожде). Шкварэ, хочь уши завязуй (Старотит.). Ср. у Ткаченко П.И. шкварчать – 
жариться, пузыриться [Ткаченко 1998: 222]. 

Таким образом, объективация осадков  в кубанской лингвокультуре 
осуществляется новым способом дискретизации метеодействительности. 
Языковым сознанием выделяются два микрополя, организованные 
антонимическими отношениями погода – нэгода; годына хороша – годына 
погана. Способом сегментации этого фрагмента действительности с позиции 
определения метеоявления как процесса или как события являются пары, 
включающие глагольный и субстантивный компоненты (мыгычка – мыгыче). 
Характер осадков именуется путем расширения валентности слова дощ, которое 
может иметь в дискурсе нулевую грамматическую позицию. Тем не менее 
предикативный ряд цэбэныть, чабанэ, дзюрэ, шпарэ, шкварэ и под. коррелируется 
с нулевой позицией метеосубъекта. Такой способ репрезентации метеокартины 
в кубанских говорах восходит к модели древней, что свидетельствует о 
преемственности лингвокультурных  схем,  на основе которых образуются 
новые единицы, таким образом транслируется сам способ восприятия явлений 
природы и их интерпретации.   
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ЗАВРЪЩАНЕТО НА ПАРТИЗАНСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА

Снежана Великова

THE RETURN OF PARTISAN JOURNALISM
 

Snezhana Velikova

Abstract: The present article discusses the increasing ideologization of 
journalistic products and the reasons creating conditions for expansion of partisan 
news-making, and how they lead to erosion of liberal traditions in journalism. What 
is more, the article analyzes the ideologization of media content as a trend, which 
threatens the professional model of journalism. The focus is on cases where the 
commercialization of the media process fosters ideological practices within the media 
system.  

Key words: commercialization, ideologization, objectivity, journalistic 
models, partisan journalism, media institution

Комерсиализациата и идеологизацията на журналистическия процес все 
по-агресивно изместват обективната журналистика от новинарските послания. 
Тази тенденция набира скорост и задълбочава кризата, в която е изпаднало 
журналистическото съсловие – невъзможност да изпълнява предназначението 
си в обществото, нито да се промени така, че да върне доверието в институцията 
журналистика. Настоящата работа се концентрира върху проблема за 
засилващата се идеологизация на журналистическите продукти, проблем 
от зората на журналистиката, а за България и от недалечното минало, който 
става все по-актуален в контекста на нестабилната политическа система, на 
поляризиращото се общество, на дисфункционалната институционалност. 
Публикацията се фокусира върху причините, които създават условия за 
експанзията на партизанското новинарство и ерозирането на либералната 
традиция в журналистиката, като акцентът се поставя върху идеологизиращите 
ефекти на комерсиализацията на журналистическата система най-вече по 
отношение на независимостта от властта на агентите на журналистическата 
дейност – журналисти и медийни собственици. 

При формулирането на концепта идеологизация тук се използва 
дефиницията на Дж. Томпсън, която гласи, че идеологията е смисъл в услуга на 
властта [Томпсън 1990: 7]. От тази гледна точка процесът на идеологизация, 
осъществяван от медиите, се осмисля като интенционален акт на конструиране 
на смисъл според политическите, корпоративните и културните пристрастия 
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на медийната институция. Според зависимостите си от определена властова 
институция или идеологическа система партизанската журналистика задава 
референциалната рамка, в която се разбира, конструира и живее реалността. 
Идеологизацията е всеки един случай, в който медиите съобщават, интер-
претират, убеждават, пропагандират, премълчават, омаловажават или придават 
стойност на събитие или факт в полза на властова институция. Като акт на 
идеологизация може да се оценява всеки компонент от продуцирането и 
разпространяването на смисъл, т.е. пристрастност може да се демонстрира чрез 
събирането, селектирането и превръщането на определени събития в новинарски 
факт, чрез избора на източници на новини, чрез използването на езика, чрез 
начините, по които се разпространяват и възприемат журналистическите 
публикации. Идеологизацията е институционален, а не индивидуален жест. 
Новинарската организация е тази, която кодифицира възможните актове на 
идеологизация. Индивидуалните пристрастия са нерелевантни, но за сметка на 
това могат да се използват в интерес на властови пристрастия. 

Непартизанската, обективната журналистика, белег за качество в профе-
сията, се приема по икономически причини в края на 19 в. – тя привлича 
широката аудитория независимо от политически и културни предпочитания и 
увеличава печалбата на вестниците. Днес тече обратният процес – партизанската 
журналистика е тази, която носи приходи. Още от средата на миналия век се 
забелязва фаворизиране на жанрови модели, позволяващи интерпретациите, 
разпространяването на лично мнение, превес на наративните формати, както 
и увеличаване на  новинарските рубрики с идеологически послания, за да се 
привлича аудиторията [Финк, Шадсън 2013; Селгадо, Стромбек 2012; Барнхърст, 
Мутц 1997; Гентцкоу, Шапиро 2006; Страуд 2008 и др.]. До средата на 20 в. 
обективността обслужва комерсиалните нужди на медиите, защото позволява 
медийните продукти да се продават на разнообразна публика с различни 
политически нагласи, каквато всъщност е масовата аудитория. Ситуацията 
може да се обобщи по следния начин. Докато през 20 в. деидеологизацията 
отваря пътя на комерсиализацията, то сега това, което продава, е идеологически 
маркираната журналистика, т.е. протича обратният процес – комерсиализацията 
създава възможност за настаняване на пристрастно новинарство. Поне в 
българската реалност тази тенденция е ясно доловима. По-нататък в текста 
ще бъдат коментирани моделите за правене на журналистика като отправна 
точки при търсенето на причините, поради които журналистиката се връща към 
манифестирането на заинтересованост. Журналистическите модели са мерило 
за осмисляне не само на типа на съответната журналистическа традиция, но и за 
оценяване на стандартите, които ръководят журналистическата дейност. 

Журналистическите модели

Моделите, чрез които се дефинира журналистиката, са идеални 
конструкции, представящи изследователските визии за същността на журна-
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листическата култура, за начините, по които тя функционира и определя облика 
на професията в универсален, в национален, локален или регионален аспект, 
за отношенията на журналистическата гилдия с обществото като цяло и с 
различните му слоеве, с властовите елити и държавата, за ценностите, нагласите 
и познанието, които професионалистите споделят и разпространяват. Това са 
абстрактни типове и спецификите на различните медийни системи влияят върху 
прилагането на съответния модел.

Две са най-цитираните категоризации на начините, по които се практикува 
журналистика – четирите модела за пресата на Ф. Сибърт, Т. Петерсън и У. 
Шрам и трите на Д. Холин и П. Манчини. Популярност придобива и тази на Д. 
Маккуайл. И трите ще бъдат схематично представени по-долу. 

Разглеждана през призмата на четирите традиционни теории за пресата 
– авторитарна, либертарианска (наричана още и либерална), за социалната 
отговорност и  комунистическата – журналистиката  в либералните демокрации 
се анализира чрез две доминиращи парадигми (за социалната ангажираност 
и либералната1). Либералният модел се свързва с такива концепти като 
върховенство на разума, свобода на словото, ненамеса на държавата, осигуряване 
на публична сфера, където да се гарантира  консенсусът по общностните въпроси,  
„свободен пазар на идеи“, контрол върху властта [Сибърт, Петерсън, Шрам 
1963]. Социалната отговорност на медиите  се конструира около три основни 
догми: право на свободен избор на индивида, свобода на медиите, служба на 
обществото и защита на неговите интереси. 

Другата, утвърдила се класификация на журналистически модели, е тази 
на Д. Холин и П. Манчини, които на базата на сравнителен анализ на медийните 
системи  в 18 държави от Америка и Европа предлагат три модела. Първият 
модел се нарича англо-американски, либерален или още модел на социалната 
отговорност. Характеристиките му се свеждат до следните: доминация на пазара 
и комерсиалните медии; акцент върху обективността, безпристрастността и 
неутралността и разграничаване между обективните и интерпретативните, 
коментарните, аналитичните новини; дистанцираност от политическата власт; 
контрол над политическата власт; професионални стандарти, които спомагат 
за извоюване на независимост от други социални власти и професии  [Холин, 
Манчини 2004: 198-250]. Определя се като „модерна концепция за новините” 
[Челаби 1996]. През 20 век това е доминиращият модел на професионалната 
журналистика и най-влиятелният за оценка на журналистическото поведение 
в различни държави [Манчини 2005: 78]. Основни представители са медийните 
системи на Англия и САЩ. Вторият носи названието поляризиран плуралистки 
(континентално-европейски модел). Представители са Франция, Италия, 
Испания.  Приписват му се следните белези: слабо развити комерсиални медии; 
1 В академичните проучвания се използват различни термини за назоваването им, но 
смисълът, който се влага, в общи линии е идентичен (Холин, Манчини 2004; Наполи 
2001).  
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силна държавна регулация; зависимост от държавно финансиране и политическо 
благоразположение, партийни връзки; медиите се използват като инструмент в 
политическата битка; привилегироване на интепретациите и коментарите пред 
обективността; смесване на факти и мнения [Холин, Манчини 2004: 89-143]. 
Последният модел е демократично-корпоративният (северно и централно-
европейски), специфичен за Германия, Холандия, Белгия, Швейцария, 
скандинавските държави, който може да бъде разглеждан в два аспекта – социален 
и либерален. Комерсиалните медии са добре представени, ролята на държавата 
е активна, но същевременно  е и законово регламентирана; установен е баланс 
между ролята на държавата, медийния пазар и свободата на медиите; налице са 
връзки на медиите със социални и политически организации, което провокира 
интерпретациите, но в същото време нараства ролята на безпристрастната 
журналистика и на ориентацията основно към информационната функция; 
плурализмът е всеобхватно явление  [Холин, Манчини 2004: 143-198]. 

Д. Маккуайл предлага следната визия за моделите на журналистика 
[Маккуайл 2010:185-186]. Либерално-плуралистичен или пазарен – той се 
основава на свободна преса; ненамеса на държавата; приоритет на обществения 
интерес; публичната сфера се обслужва от „свободния пазар на идеи”; 
ангажираността към обществото и индивидите  се постига чрез активно участие 
на пазара и някои форми на минимална саморегулация и минимално участие на 
държавата.

Вторият – модел за социална отговорност или журналистика в интерес 
на публиката. Правото на изразяване е свързано с ангажименти към обществото, 
които отиват отвъд собствения интерес. Високи стандарти на саморегулация, но 
не се изключва намеса на държавата. Механизми за отчетност пред обществото 
и аудиторията. Обществените медии намират място именно тук.

Професионалният модел е третият поред. Изборът на определена роля 
в обществото и стандарти, които да пазят журналистиката от посегателствата 
на властта, принадлежи на самите журналисти и на професията. Медийните 
работници виждат себе си като защитници на демокрацията, свободата, правото 
на информираност и на публичната сфера. Те вярват, че институционалната и 
професионалната автономия са най-добрият гарант за адекватно упражняване 
на функциите на четвърта власт, коректив на останалите три.

И четвъртият – на алтернативните медии – е специфичен за редица 
от нетрадиционните медии, притежаващи различни цели и произход. Макар и 
доста разнообразни, алтернативните издания споделят някои общи ценности 
– акцент върху малките групи, общността, организацията като източници 
за вземане на решения; участие на всяко социално равнище в общностната 
политика, а не само на отделни негови представители; съучастие във властта 
и опозиция на властта на държавата и бизнеса. Алтернативната журналистика 
утвърждава правата на субкултурите с техните специфични ценности и налага 
истинското чувство за общност.
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Либералният (пазарният) модел, посочен и в трите класификации, 
придобива статута на идеал за отговорна и професионална журналистика в 
почти всички демократични общества и се практикува в различни вариации. 
Той фаворизира информационната функция на медиите, фокусира се върху 
обективността и безпристрастността като базисни фактори за снабдяване 
на обществото с информация, необходима за вземане на решения както при 
управление на всекидневието, така и на демократичния процес. Не е пресилено 
да се твърди, че именно този модел се разглежда като пряко обвързан със 
съхраняването и развитието на демократичните общества. Той обединява 
представата за журналистиката около две визии – социална отговорност и 
пазарен (икономически) принцип. Те доминират, допълват се и си взаимодействат 
в журналистическия процес. Социалната функция на медиите започва своето 
действие в края на 18 в. До средата на 20 в. общественият аспект е устойчив 
белег на медийните организации и има върховенство пред икономическия. 
В този период медиите са натоварени с големи обществени очаквания и те 
достойно ги оправдават – превръщат  се в един от катализаторите за създаване 
на независима средна класа, за формирането на публична сфера, която решава 
въпроси от национална значимост и легитимира демократичните принципи, 
за изграждането на национално единение и въобразяване на общността и 
ценностите ѝ, за гарантиране на социална и политическа сигурност и стабилност 
[Хабермас 1989, Калхун 1992]. След 50-те години на 20 в. либералният модел 
надделява над социалния и изтласква социалния от полето на журналистиката, 
като променя начина на упражняването ѝ [вж. напр. Холин, Манчини 2004]. 
Журналистическите стандарти и практики са поставени под натиска на пазарните 
императиви и медийните организации като всеки друг бизнес се включват активно 
в конкуренцията за увеличаване на приходите. Икономическите приоритети на 
новинарските средства за масово осведомяване драстично влошават качеството 
на журналистическите продукти – фаворизирани са комерсиално оправданите 
форми на продуциране на новини, например инфотейнмънт и съдържание от 
таблоиден тип. Професионалните ценности и норми заемат все по-малко място 
в представите на медийните институции за правенето на журналистика. 

Каква е ситуацията в нововъзникналите демокрации след Студената 
война? В посткомунистическите държави след разпадането на тоталитарния 
журналистически модел се създават условия за кардинална промяна в медийната 
система. Най-често използваният етикет за журналистиката  в Източна Европа 
е преход, който се анализира като опит за прекрачване от авторитарния 
към либералния тип журналистика [Грос 2004; Сплихал1994; Спасов 2000, 
Пешева и др. 2010 и пр.]. Според К. Якобович и М. Сюкьосд централно и 
източноевропейските държави избират либералния модел, защото той е най-
доброто, практикувано в полето на журналистиката [Якобович, Сюкьосд 2008]. 
Като разбира се всяка държава намира своя път за прилагането му в зависимост 
от културните си специфики и професионалните традиции в сферата на 

Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването



209

журналистиката. Успоредно с категоризацията преход изследванията описват и 
анализират и препятствията пред либерализацията на медийната система, като 
се посочват основните причини за това – политическа  и корпоративна намеса в 
медийната система и липса на независимост на обществените медии [вж. напр. 
Квалина и др. 2004]. 

И макар всички медии да са изкушени от либералната традиция 
в журналистиката и да заявяват открито следване на нейните принципи, 
реалността сочи, че източноевропейските медийни системи попадат по-скоро в 
южноевропейския модел [Добек-Островска, Гловацки 2008; Сплихал1994; Грос 
2003]. Академичните публикации регистрират превес на мненията над фактите, 
монополизъм, използване на средствата за масово осведомяване за политически 
и бизнес цели, доминираща роля на собствениците [Йорнебринг 2009]. През 
1998 г. във Варшава по поkaнa на Eвponeйckaтa koмисия и на Националния съвет 
за радио и телевизия на Полша се провежда koнференция на тема Ролята на 
аудиовизуалния cekmop за развитието на гpaжgaнckoтo общество. Основната 
констатация, която се прави, е, че медиите пренебрегват информационната си 
функция за сметка на развлекателната и че се наблюдава процес на „италианизация 
на политиката и медиите“. Словенският изследовател С. Сплихал заявява: 
Противно на това, което могат да ви кажат енциклопедиите, изглежда, че 
посткомунистическите държави са локализирани около Средиземноморието, 
но и от двете му страни, като някои от тях политически са по-близко до 
режимите на Северна Африка, отколкото до всяка една южноевропейска 
държава [Сплихал 1994]. А. Вика също споделя идеята за италианизация на 
централно и източноевропейските медийни системи [Вика 2007)]. Според А. 
Сколкаи посттоталитарните медийни системи в Централна и Източна Европа се 
намират между два модела – либералния и поляризиращо-плуралистичния – и 
по-скоро са от смесен тип [Сколкаи 2008, 37-38]. Б. Добек-Островска подкрепя 
подобни изводи [Б. Добек-Островска 2011: 26-50]. А. Балситиене заявява, че 
балтийските държави са развили хибриден модел – либерален корпоратизъм 
[Балситиене 2009:41-42]. 

Българската гледна точка също потвърждава италианизацията на 
журналистическата ни традиция. Е. Алфандари обобщава: медиите се 
намират под засилен държавен контрол, който е или пряк, както е в случая 
с държавното радио и телевизия, или косвен, както е в случая с различните 
форми на субсидиране на пресата; налице е значителна степен на партийна 
обвързаност на медиите; наблюдава се интегрираност на журналистическата 
и политическата среда, както и липса на система за професионални и етични 
журналистически норми [Алфандари 2000: 13].  Много жизнен е образът за 
хибридната преса като привилегирован модел на журналистика, характерен 
не само за България, но и въобще за Югоизточна Европа. Според О. Спасов 
провокацията, идеща от подобна хибридност, е към качествената журналистика 
и игнорирането ѝ за сметка на печалбата [Спасов 2004].
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В българската реалност могат да се разгледат няколко кръга от медийни 
организации, които в една или друга степен споделят нагласите на властта. 
Държавно финансираните медии – БНР, БНТ, които независимо от указвания 
върху тях натиск от страна на властовите структури правят журналистика, 
по-близка до либералния модел, отколкото комерсиалните. Разбира се не 
липсват и случаите на пристрастност – индивидуална (напр. П. Волгин (ляво), 
К. Лещанска (дясно) или институционална (свалянето на предаванията на 
двамата по време на предизборната кампания 2014). Силно идеологизирани 
са телевизиите СКАТ, Алфа, които обслужват партийни интереси, и в. Дума, 
който се определя като автентичния ляв вестник на България. Типичен случай 
на демонстрация на идеологизация са изданията на Нова българска медийна 
група (медиите на Пеевски), ТВ7, BNews и др., които сменят редакционната 
си политика в зависимост от властовата. Голяма група (Преса, 24 часа, Труд, 
Стандарт, БТВ, Нова ТВ, Дарик радио и онлайн издания като Пик, Блиц, 
Лайв нюз, Ай нюз и мн. др.) формират медиите, които имитират неутрална 
журналистика, но де факто са финансирани от властта и подкрепят властовата 
идеология2. В отделна група могат да бъдат поставени в. Сега, в. Капитал, 
в. Дневник, MediaРool, чиято редакционна политика следва пристрастията на 
собствениците, но тези издания се опитват да дават приоритет на обективните 
новини и да поддържат добри журналистически стандарти. За неутрални 
издания с качествена журналистика, без външна намеса в съдържанието им, 
в България трудно може да се говори, затова и се подреждаме на 100-но място 
по свобода на словото. Констатациите на Фондация медийна демокрация 
красноречиво обрисуват положението: През 2014 г. саморегулацията бе 
практически блокирана. Огромна част от медиите продължиха да работят 
на загуба. За много от тях нерешен остана проблемът с изясняване на 
собствеността. В този контекст корупцията и влиянията на външни 
фактори върху медиите – политически, икономически и административни – 
останаха неразделна част от българския пейзаж. 

Отново ли е 1850?

И докато за новите демокрации залитанията към партизанската 
журналистика са предвидими, то за установените демокрации, особено тези 
със стабилни либерални традиции в новинарския бизнес, тя би трябвало да е 
останала в миналото. От немалко изследователи и практици в професията, 
обаче,  се коментира прогресивното идеологизиране на журналистиката и 
заглавия от типа Заръщането на партизанската журналистика3 или Залеза 

2 Вж. напр. следната публикация, която разкрива финансирането на редица медии: 
Водещи медии са били кредитирани от близки до Цветан Василев фирми. Най-много е 
задлъжнял издателят на “Труд” и “24 часа”, който скоростно продава Полиграфическия 
комбинат. - http://www.mediapool.bg/vodeshti-medii-sa-bili-kreditirani-ot-blizki-do-tsvetan-
vasilev-firmi-news223502.html08.08.2014   
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на модерната журналистика в неопартизанската ера4 синтезират общото 
впечатление, че журналистическата практика повсеместно днес се обръща към 
началото си, когато откровеното идеологизиране на съдържанието на новините 
се приема като отличителен белег на журналистическата общност. Професорът 
по журналистика Д. Абрахамсън обобщава ситуацията със следното изказване: 
Може да се твърди, че през последните от пет до десет години непартизанският 
модел на неутралната журналистика, който доминира през 20 в., ерозира 
[Абрахамсън 2006]. Дж. Богман в презентация, наречена „Падение и възход на 
партизанската журналистика”, на Третата годишна конференция по етика през 
2011  пита Отново ли е 1850? [Богман 2011].

Връща ли се партизанската журналистика, позната и активно 
практикувана преди столетия? Всъщност идеологическите залитания на 
професията никога не са  изчезвали и не са преставали да бъдат обект на 
обсъждане от страна на изследователите. Медийните институции винаги са 
били подозирани в идеологически пристрастия и обвинявани в предубеждения 
и предразсъдъци, които рефлектират върху разпространяваните от медиите 
значения и оттам върху дезинформирането на аудиторията. Марксистките и 
неомарксистките теории за медиите определено разглеждат средствата за масово 
осведомяване като идеологически структури и ги анализират в термините на 
хегемония, доминираща идеология, пропаганда, консенсус, здравия разум на 
властта и т.н. [вж. напр. Хърман, Чомски 1988; Гуревич и др. 1982].  Цитатът 
от Фабрикуването на съгласие синтезира мисленето по проблема: [Масовите 
медии] са ефективни и мощни идеологически институции, които упражняват 
пропагандна функция, поддържаща системата, като се уповават на пазарните 
сили, субективни допускания, автоцензура и без да демонстрират явен натиск 
[Хърман, Чомски 1988]. 

Институционалните теории, анализът на дискурса, критическата 
лингвистика, културната теория и още множество други разклонения на 
хуманитаристиката акцентират върху идеологическите предпочитания 
на медиите, транслирани чрез новинарските продукти под натиска на 
мениджърските екипи на телевизията, радиото, вестника, и манифестирани 
в езика, използван в журналистическите текстове, или в начина, по който се 
правят новини [вж. напр. ван Дайк 2006; Фаулър 1993; Макманус 1994; Капела, 
Джеймисън 1999; Райх 2006, Хол 1982; Берковиц 1992 и мн. др.]. 

Социологическите медийни теории се опитват да проследят 
първоизточника на предубеденост в новинарските продукти и да отговорят на 

3 Levendusky. The Return of Partisan Journalism; Robert Jensen. The Corporate Media Cri-
sis: Everything Old Is New Again http://truth-out.org/opinion/item/8052-the-corporate-media-
crisis-everything-old-is-new-again
4 Richard C., Cohen, J. 2012. The Decline of Modern Journalism in the Neo-Partisan Era. The 
International Encyclopedia of Media Studies. 6:4:15. The International Encyclopedia of Media 
Studies 2012 General editor Angharad N. Valdivia Wiley-Blackwell ISBN: 978-1-4051-9356-6 
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въпроса – индивидът, институцията или външните влияния имат решаващо 
значение за идеологизиране в процеса на приписване на смисъл [вж. напр. 
Тъчман 1973; Шумейкър, Рийс 1991; Шлезингър 1991; Шадсън 2003; Манинг 
2001; Даунинг 2004].

И докато проблемите около идеологизирането на медийното съдържание 
в близкото минало се коментират основно като недостатъци на либералната 
журналистика, то днес ъгълът, от който се анализират пристрастията и на 
индивидуално, и на институционално равнище, се измества към въпроси, 
свързани с криза в професионалния либерален модел и още по-кардинално със 
съществуването на  самата професия – доколко тя може да устои на натиска 
от страна на активното комерсиализиране и идеологизиране на медиите;  дали 
може да изпълнява все още обществените си ангажименти; как това се отразява 
на журналистическите принципи и стандарти (спазват ли се, игнорират ли се, 
преосмислят ли се); как и дали се трансформира самопредставата на медийните 
хора за тяхната професия; как се строят отношенията с публиката;  може ли 
журналистиката да се промени?  

Причините, които пораждат приписване и възпроизвеждане на властови 
смисъл, могат да станат отправна точка за намиране на отговор на поставените 
въпроси.

Причини за идеологизацията на журналистиката

Общото между представените по-горе журналистически модели, 
следвани в демократичните общества, е, че те мислят съвременната 
журналистика като конституиращ механизъм на обществото, призван да 
поддържа неговата кохерентност, виталност и просперитет. И социалният 
аспект, и корпоративният се свързват с активния принос на журналистиката 
за функционирането на демокрацията. В основата на тези изследователски 
конструкции стоят общественият интерес и общественият договор между 
гражданите и журналистите да работят заедно за съхраняването и развитието 
на демократичния процес, според който новинарите поемат ангажимента 
да осведомяват адекватно и пълноценно гражданството, а то, от своя страна, 
опирайки се на това знание, да взема информирани решения и така да допринася 
за развитието на демократичния процес. Когато обаче се анализират социалният, 
икономическият и политическият контекст, става ясно, че коренните промени, 
настъпили в социума, проблематизират журналистическото поведение в 
неговите традиционни изяви и настояват за бързи промени в начина, по който 
оперира журналистиката.

Трансформациите в обществото

Случващото се с журналистиката има своите основания в прехода 
от модерност към постмодерност, а според някои и към постпостмодерност, 
от индустриално към информационно общество, от либерализъм към 
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неолиберализъм. Те конструират широкия контекст, в който медиите се 
вписват като потърпевши и като провокиращи съучастници в метаморфозите на 
социалния живот. 

Журналистическите норми и практики такива, каквито ги познаваме, 
се формират през модерността [вж. напр. Ганс 1979; Шадсън 1990]. Нейната 
философия, осмислянето на социалните и икономическите феномени, ценности, 
вярвания рефлектират върху журналистическата професия, върху поведението 
на медийните организации. Модерните времена са завладени от науката, която 
стои в основата на знанието, достигащо до истинността на нещата. Раждат се 
големите идеологии, които обясняват света и предлагат крайната истина за 
неговото живеене. Хората са подвластни на социалната подреденост, следствие 
от категоризации, класификации, дефиниране и идентифициране. Обсебеността 
на модерната епоха от сигурността, стабилността, рационалността, реда, 
универсалната истина определя и основните белези на медийния бизнес и 
ценности. Модерните организации в медиите следват модела на всеки един 
бизнес – йерархическа структура, разделение на работата, работниците трябва да 
притежават специализирани умения, иновациите са необходимост за увеличаване 
на продукцията. Знание, компетенции, авторитет са йерархизирани и протичат 
чрез еднопосочната комуникация от мениджърите, които са техни носители, 
към работниците – техни изпълнители [Сендж 1990]. Големите метанаративи 
определят и етичната система на новинарските организации – преследване на 
истината, преклонение пред обективността, служене на обществото в стремежа 
му да съхрани целостта си и да отстоява претенциите за демокрация. 

Новите условия – постмодернизъм, неолиберализъм, демократизация 
на комуникацията с бума от нови технологии – водят до промени в социалния 
контекст. Пазарът става основната сила, която създава ред в обществото. В 
разбиранията за неолиберализма той е предпоставка за развита демокрация, 
гражданско общество и плурализъм на мненията; индивидът стои в центъра на 
социума, движен е от собствения си интерес; конкуренцията е социална ценност и 
начин на живот; скоростта, мимолетността, динамиката, иновативността заменят 
сигурността, качеството, хармонията, подредеността; етиката на неолиберализма 
е етиката на пазара; гражданинът изчезва, за да се появи консуматорът, който 
е възпитаван в конформизъм, консерватизъм, общоприет вкус. Здравият разум 
властва и предопределя превеса на прагматическите жестове над всички останали 
[вж. напр. Харви 2005, Берквист 1993, Търнър 2008 и др.]. 

Фундаментална промяна по отношение на парадигмата на модерността 
засяга всеки един аспект от социалното живеене. Науката е един от възможните 
дискурси, т.е. тя е само един от начините за дефиниране на света; създава 
познание, истина, реалност като всеки друг дискурс. Знанието е следствие от 
признаването на плуралистичните източници на познание, на конкуриращите се 
дискурси – всеки със своя структура и основание, няма привилегирован център 
на знанието за заобикалящия свят. Истината не е очевидна, ясна и обективна, 
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тя е рефлексия на този, който я създава. Реалността се конструира в описанията 
на хората, ограничени от изборите на говорещия; симулакърът, репродукцията, 
повторението, размиването на границата между образ и реалност, между ниско и 
високо, двусмислеността, непредвидимостта заменят увереността за обективно 
съществуваща реалност и подреденост [Бодриар 1994; Лиотар 1984; Рорти 
1989 и др.]. Институциите губят все повече доверие като място за решаване 
на общностни проблеми и се оценяват от индивидите според личните им, а не 
според колективните им потребности [Бауман 2000; Дюз 2007; Пътнам 2002 
и др.]. Ситуацията може да се обобщи с назоваванията на четири от главите в 
книгата на О. Бенет Културният песимизъм. Наративите на залеза: Екологичен 
залез, Морален залез, Интелектуален залез, Политически залез [Бенет 2001].

Медиите реагират на изменящите се социални условия, като променят 
начините на правене на журналистика. Бизнес процес и новинарски процес 
вече не са отделни сегменти от медийната структура – факт, който рефлектира 
върху комерсиализирането на новините и всички негативни последици за 
журналистическата работа, свързани с това [вж. Гейд, Равиола 2009]. Мрежовите, 
интерактивни, хоризонтални медии заменят традиционните разпространители 
на информация. Употребата на медийни продукти се индивидуализира – 
хората избират дадена медия, определено съобщение, собствени начини за 
дистрибуция. Аудиторията сама продуцира и медиира текстове. Новинарите не 
отразяват реалност в текстовете си, а я конструират, което води до подкопаване 
на доверието в тях. Всяка медия се стреми да генерира смисли, които да 
създават общност около нея. Съдържанието се подчинява на индивидуални, 
а не на колективни ценности и интереси [вж. напр. Кастелс 2009, ван Дайк 
2006]. Всички посочени метаморфози засягат директно либералната традиция 
в журналистическата работа. Мениджърското равнище в организацията има 
възможност за все по-агресивна намеса в редакционната политиката, за да 
гарантира печалбата, а понякога и оцеляването на  медията. Обективността 
отстъпва пред атрактивността. Тя не е привлекателна нито за властовите елити, 
търсещи налагането на собствените си представи за свят, нито за аудиторията, 
която е възпитавана да търси различното, интересното, развлекателното, нито за 
отделните журналисти, които завихрени от конкуренцията могат да се „продават” 
(може и без кавички) чрез пристрастни или будещи интереса журналистически 
жестове. Отказът от обективност е пряко свързан и с отказ от  преследване на 
истината. Оттук се стига и до системно отклоняване на ангажиментите към 
обществото – дезинформиране или неинформиране.

Трансформации в модела на масовата комуникация

Голямата промяна, която се случва, засяга парадигмата на масовата 
комуникация. Информационните канали се увеличават неимоверно много. 
Аудиторията се фрагментира, появяват се все повече нишови публики, които 
формират малки общности на базата на съвместни интереси, убеждения, 
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представи. Този факт сблъсква традиционните масови медии с невъзможността 
да разчитат на усреднената информация, предназначена за въображаем 
реципиент, който е нещо средно между илитерата и интелектуалеца, да 
осмислят реалността в опозитивни категории, спомагащи за опростяване на 
комплексността му и съответно да свеждат разбирането на даден проблем до 
генерализиращи позиции от типа за и против. Бизнес-моделът на масовите 
медии не позволява специализирането им и обвързването им с определена 
ниша. Налага се бързото приемане на стратегии, които да минимализират 
негативните икономически последици за медията от загубата на масовата 
аудитория. Най-лесният и доходоносен начин е да следват вкусовете и 
желанията на тези, на които по дефиниция трябва да посредничат – публиката, 
от една страна, и политическите и икономическите елити, от друга, като се 
стремят да удовлетворяват предпочитанията им. В първия случай новинарските 
организации залагат на проекти, фаворизиращи таблоидизацията, която разчита 
на емоциите и развлечението, като се позовават на удобния принцип публиката 
решава какво иска, а ние ѝ го предоставяме и така оправдават некачествената 
журналистика. Другият начин е подмяна на обективната журналистика с 
интерпретации, контекстово наситени материали, лични мнения, спекулации и 
откровени лъжи. Медийното пространство се изпълва с пристрастно  говорене в 
интерес на една или друга политическа сила, на собственика, в някои случаи и 
на личните журналистически предпочитания. А и събирането на новини е много 
по-скъпо от разпространяването на мнения. Р. Кембъл и Дж. Коен синтезират 
положението в следното изказване: Медиите, които искат да оцелеят, търсят 
своя адресат не в масовата аудитория, а в малките групи по интереси – от 
спортните фенове до консерваторите или прогресистите. Имитирайки 
новинарския бизнес от 18 в., пристрастните медии се завръщат с пълна сила, 
носейки печалба повече от всякога. Да се скриват политическите пристрастия, 
за да се достигне масовата аудитория, вече няма смисъл. В условията на 
подобен пазар журналистиката, която фаворизира обективност, проверка на 
фактите, експиртност, ерозира [Кембъл, Коен 2013].

Последиците от разпадането на масовокомуникационната парадигма 
рефлектират върху един от устойчивите образи за журналистиката като създател на 
публична сфера, където да се обсъждат общностните проблеми. Фрагментацията 
на социума води до мозайка от различни по размер, препокриващи се и свързани 
публични сфери [Кийн 1995]. Ж. ван Дайк коментира: Въобразената цялостна 
публична сфера на модерността ще се трансформира в много повече комплексни 
и различни единици [ван Дайк 2006:186]. С раздробяването на аудиторията не 
само отмира представата за журналистиката като цимент на обществото, 
като фактор за осигуряване и поддържане на кохерентността му през времето и 
пространството, но се създава възможност медиите да срещнат позициите си с 
определена група и да продуцират аудитория около публикациите си, на която 
да бъде наложен  определен тип журналистика. Разбира се може да протече и 
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обратният процес – хората имат право на избор и могат да се обърнат към медия, 
която е обективна, или такава, която предлага мнения. Става дума за това, че и в 
двата случая могат да бъдат прокарани нови идеи или преутвърждавани споделени, 
но винаги с една и съща насоченост, защото именно идентичната гледна точка 
към реалността събира журналисти и публика. Комерсиалната експлоатация 
на тези общности (специализирани групи със специфични потребности – б.м.) 
е много удобна, защото те могат да се сегментират на още по-малки групи, 
споделя ван Дайк [ван Дайк 2006:174]. Дж. Тароу твърди, че нароукастингът се 
основава на практики като категоризация, систематизация, директен маркетинг 
и така може да достига до потребностите на много специфични групи, което още 
повече ще разделя вече съществуващите [Тароу  1997]. Същите изводи са валидни 
и по отношение на идеологизацията. Например политици, пиар-специалисти 
и медии могат (и го правят) да обединят усилия за продуциране на публика, 
която да консумира определен тип идеологически послания. Изследванията 
на аудиторията, реализирани от пиар-отделите на властова структура или от 
социологически агенции, създават възможност за установяване, групиране и 
подреждане на нагласите у хората и оттам до създаването на медийни политики, 
които да транслират съобщенията, отговарящи на перспективите на партията, 
корпорацията, властта. Превръщането на аудиторията в стока, която може да 
бъде продадена според нагласите ѝ на даден властови субект, улеснява в много 
голяма степен партизанската комуникация. От такъв тип напр. са телевизионните 
канали Алфа и Скат, ТВ7, BNews, всяка една партийна медия или уебсайтове в 
онлайн пространството, създавани специално или наемани от властта в подкрепа 
на световъзприемането ѝ. 

Еманципирала се от статуса си на масова аудитория, публиката очаква 
от медиите същия жест – да се отърсят от идеята, че могат да правят едни и 
същи новини за всички. Затова масовите медии ще стават все по-малко 
предпочитани като извор на специфични потребности. Хората ще се насочват 
към уебпространството, където ще намират своята медия, предоставяща им 
желаната информация – от спорта през готварските рецепти до неонацистките 
наративи. Традиционните медии, след като не могат да разчитат на тираж, все 
по-категорично ще игнорират обективността, за да могат да бъдат продаваеми 
– на рекламодатели и на политици. Отказвайки се от безпристрастната 
журналистика, масовите медии сами се обричат на демасовизиране – те ще 
привличат само тази част от аудиторията, която търси точно тяхната информация. 
В същото време медиите редуцират възможностите на аудиторията за достъп 
до информация, различна от политическите ѝ пристрастия. Това води до 
допълнителна фрагментация на аудиторията, до увеличаване на пристрастната 
журналистика, до радикализиране на общността около съответната новинарска 
медия. Доказателство за такъв тип последици могат да се открият в изследването 
от месец октомври 2014 г. на Пю рисърч сентър за политическата поляризация и 
медийните навици на американците, в което се посочва, че основните източници 
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на политически новини са тези, които отговарят на политическите предпочитания 
на потребителите. За привържениците на консерваторите основният източник 
на новини е Fox News, докато демократите се осведомяват от повече източници  
и основните са: CNN (15%), NPR5 (13%), MSNBC (12%) and the New York Times 
(10%). Освен това се отбелязва и промяна в предпочитанията на публиката при 
избора на медии – аудиторията предпочита да се информира от тези новинарски 
източници, които отговарят на политическите й предпочитания [Пю рисърч 
сентър 2014]. 

Добър пример е и България. По време на протестите срещу правителството 
на П. Орешарски се оформиха два лагера – противниците на кабинета виждаха  
и търсеха своите източници на информация  основно в Дневник, Капитал, Нова 
ТВ, Offnews, MediaРool и др., а привържениците – в ТВ 7, Монитор, Телеграф, 
Пик, 24 часа и др. Новинарските медии не се притесняваха да вземат страна 
и активно да предлагат на аудиторията си това, което тя очакваше от тях. 
Държавните медии се опитваха да бъдат безпристрастни, но не се получаваше. 
В БНР подкрепяха протестите. Изключение бе предаването на П. Волгин, който 
страстно разпространяваше опорните точки на противниците им. 

На журналистиката отдавна не се гледа като на неутрален информатор, 
който събира  хората заедно, за да градят демократичното общество, а по-
скоро като на адвокат, защитаващ и възпроизвеждащ вижданията на дадена 
общност по интереси. Тенденциите сочат, че публика и медии вече са готови 
за конструирането на малки общности, които се събират не само да обменят 
информация, но и да споделят определени ценности, убеждения, интереси. 
Остава и медиите да си го признаят и да престанат да разпространяват загиващите 
митове за обективната журналистика и четвъртата власт.

Пропагандатори и хора на забавлението

Когато се говори за промяна в модела на масовата комуникация, трябва 
да се отчете и фактът, че ролята на адресанта също претърпява трансформации в 
множество аспекти. Тази позиция се заема от журналистите и от мениджърския 
състав на дадена медия. И работодателите, и журналистите заменят 
високите журналистически стандарти на работа с такива, удовлетворяващи 
икономическите императиви на новинарската организация. По този повод 
би било подходящо да се цитира Дж. Кери от Колумбийския университет по 
журналистика: Журналистиката и демокрацията споделят една съдба. Без 
институциите на демокрацията или духа ѝ журналистите се редуцират до 
пропагандатори и хора на забавлението [Кери 1999]. Тук ще коментирам само 
някои аспекти от поведението на журналисти и мениджъри, които улесняват 
настаняването на идеологическото говорене в масовите средства за информиране. 

Комодификацията на журналистите или поне на тези, които имат 

5 Национално обществено радио.
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относителна автономност и могат да бъдат лидери в отстояването на 
професионалните принципи, е търсена стратегия от страна на медията, за да 
може да се привлича аудиторията. Моделът за продуциране на звезди не е чужд 
на новинарския бизнес. На бившия министър на търговията на Обединеното 
кралство лорд Франклин се приписва изказването, че политиките са като 
корнфлейкс, ако не се подложат на маркетизация, не могат да се продадат. 
Маркетингът не подминава и журналистите – те трябва да са „пазарни“, 
оцеляването им зависи от надделяването над конкуренцията. Налага се да бъдат 
брендирани, да впечатляват реципиентите като марка. И в логиката на маркетинга 
– да вършат услуги. Службата на обществото се замества от услуги за публиката 
– да коментираш времето, да забавляваш, да вкараш аудиторията във вътрешния 
двор или спалнята на важните в държавата хора, да задаваш режисирани 
неудобни въпроси на властта и т.н. Превръщането на журналистите в звезди, 
във вътрешни хора за политически или бизнес-структури, продължителното 
задържане в полезрението на аудиторията, опаковането им като стока за пазара 
не се постигат с посвещаване на продължителна и упорита работа, а с бързи 
и ефикасни удари, защото веднъж влезеш ли в обръщение, завинаги оставаш 
там6. Известността носи още известност. При условие, че поддържаш живо 
вниманието към себе си. Това се случва не с неутрално отразяване на събитията, 
безпристрастност, честност и т.н., а със силно заявяване на собствените позиции 
или на нечии чужди (обикновено на определени властови групи) с агресивност, 
с демонстрацията на „уговорена“ хапливост и  безстрашност пред лицето на 
интервюирания, напр.:

Д. Найденова: Пада ли мораториумът върху шистовия газ? Имайте 
предвид, че това ще се архивира! Бъдете честен!
Б. Борисов: Казах го на пресконференцията по националната телевизия7.

Известният журналист е прочут заради това, което е, а не заради това, 
което отразява, казва С. Р. Лайхтер, медиен анализатор и директор на Центъра 
за медии и политика към университета Джордж Мейсън. Но поддържането 
на звездния статут на журналистите е политика и на медийната институция. 
Звездата не продава само себе си, а и медията, оттук следва, че медията в много 
голяма степен лимитира поведението на журналиста и звездността се обвързва с 
начина на представянето на новинарските събития. В такъв смисъл журналистът 
звезда е не само продаваем, но и управляем. Чрез него най-агресивно могат да 
6 Типични примери за българската реалност са: И. Гарелов, В. Велева, Д. Найденова, 
М. Карбовски, Д. Гайтанджиева, Н. Бареков (вече и в битието му на политик), С. 
Диков, Л. Кулезич, Ива Николова, Д. Цонев и мн. др., които, въпреки некачествената си 
журналистика и прегрешения по отношение на почтеността и безпристрастността, не 
спират да обикалят медиите и да забавляват публиката.
7 БТВ, Опасно близо, 5. 02. 2012 

Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването



219

се налагат предпочитани внушения. Примерите са безкрай. Ще цитирам Д. 
Найденова в предаването на С. Диков, която разкрива начина на работа в ТВ7:

Не смятам, че това е моето място. Трябваше да интервюирам 
единствено фолкпевици и да каня в студиото само политици от БСП и 
ДПС (Нова ТВ, Дикоff, 14.09.2014). 

Друг случай на звездна журналистика предлага В. Велева в единственото 
интервю с новоизбрания шеф на ДАНС Д. Пеевски8. Интервюто е направено 
само час след поемането на длъжността (14.06.2013: приблизителен час 10:30, 
защото Пеевски е гласуван в Народното събрание около 9:30). Как посочените в 
скобите събития са намерили място в него, може да каже авторката, но изводите 
се налагат от само себе си.

В.В.: Намираме ви, г-н Пеевски, вече в кабинета на директора на 
ДАНС, само час след като бяхте избран от парламента на този пост. 
Какво заварихте тук, виждам, че бюрото ви е абсолютно празно? 
Д.П.: Да, кабинетът е абсолютно изпразнен. Започвам веднага работа, 
държавата не чака. 
<…>
В.В.: Но вашият избор се посреща крайно негативно от обществото. 
Държавата сякаш е взривена. Това не ви ли притеснява?
Д.П.: Смятам, че това не е реакцията на обикновените хора, а на 
уплашените, които се страхуват, че цялата истина за всичко, което са 
правили, ще излезе наяве. Защото не може да има адекватна реакция, 
без хората да видят какво правя.
В.В.: Но вече има организирани протести.
Д.П.: Всички тези протести са провокирани и организирани от тези 
лица, ясно ги видяхте, да не ги посочвам поименно, които се притесняват 
от това назначение.

[Първата информация за ГЕРБ като организатори на протестите се 
появява в знакова медия ПИК около 14 часа и заглавието ѝ е следното: 
Камен Костадинов пред ПИК: Полукриминални лица от ГЕРБ в момента 
организират протестите срещу Пеевски9]

<…>
В.В.: Реакцията на президента е много остра. Заради вас сваля 
доверието си от кабинета. Имате ли обяснение за гнева му?

8 Валерия ВЕЛЕВА. Делян Пеевски: Над никого няма да има чадър. - Преса, бр. 160 (511), 
15 юни 2013
9 Вж. http://pik.bg/B5-news80098.html,13:52 | 14.06.2013
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Д.П.: Трябва да попитате него. Той не е видял нищо от моите действия, 
за да може да съди. Нека президентът да види как работя и от 
позицията си на държавен глава да прецени дали е правилно или грешно 
това назначение.

[Изявлението на президента е в 15.00.
… Дадох кредит на доверие и апелирах за обичайните 100 дни. Но след 
това назначение и по начина, по който то бе извършено, моят кредит на 
доверие е изчерпан. Това е назначение с трайни негативни последствия 
за България. То не дава надежда за промяна към по-добро в сектор 
„сигурност“. Председателят на ДАНС е едно от най-важните назначения 
в държавата. Той трябва да е човек с висока репутация и авторитет, 
на когото българите да вярват, защото на него е поверена сигурността 
им. Човек познат и с доверие в професионалните среди, защото това е 
една много консервативна система“, заяви Росен Плевнелиев в петък, 
няколко часа след като БСП и ДПС избраха Пеевски за шеф на ДАНС 10.] 

<…>
В.В.: Иван Кръстев заяви пред „Дневник“: „Изборът на Пеевски 
има смисъл само ако правителството е решило да напусне 
Европейския съюз.“Товане ви ли стресна?
Д.П.: Не искам да коментирам г-н Кръстев. Той знае с кои кръгове е 
свързан, изразява позиции на тези кръгове и не смятам, че е обективен.

[Изказването на И. Кръстев е публикувано в Дневник в 12.01 часа.
„Решението Делян Пеевски да бъде избран за председател 
на ДАНС има смисъл само, ако правителството е решило, 
че иска България да напусне Европейския съюз. Ако не е това 
случаят, парламентът е длъжен да прегласува това решение.” 
Така политологът Иван Кръстев коментира пред „Дневник“ избора на 
депутата от ДПС Делян Пеевски за председател на ДАНС тази сутрин 
в Народното събрание11.]

Друг начин за комодифициране  на журналистите е припознаването 
им като експерти. На журналистите се приписват допълнителни компетенции 
и статус, придава им се стойност на елитни източници. Д. Нимо и Дж. Комбз 

10 Никола Лалов. Плевнелиев настоя НС да преразгледа незабавно назначението на 
Пеевски. -http://www.mediapool.bg/plevneliev-nastoya-ns-da-prerazgleda-nezabavno-
naznachenieto-na-peevski-news207615.html,15:10 | 14.06.2013 
11 Вж. Иван Кръстев: Изборът на Пеевски има смисъл само ако правителството е решило 
България да напусне ЕС. - http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/14/2081488_ivan_
krustev_izborut_na_peevski_ima_smisul_samo_ako/, 14 юни 2013, 12:01
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квалифицират подобни амбиции като групово медиирана фантазия на 
журналистите да гледат на себе си като на обективни източници, които 
доставят вътрешна информация, работят в полза на обществото и задават 
политически тенденции [Нимо, Комбз 1990: 171–82]. Добрият източник е 
и надеждният източник, т.е. този, който разполага с точната и актуалната 
информация, а това е вътрешната за дадена институция информация, до която 
журналистите никога не са допускани, освен ако не става дума за преднамерено 
не изтичане. Издигнат в статуса на експерт, журналистът може да  поднесе 
на аудиторията своя гледна точка, спекулации, но и да формира определени 
нагласи, защото нежурналистическата му роля в случая позволява това. Тази 
практика зачестява по българските медии, напр.: 

Съмнявам се Хизбулла да стои зад атентата. Поръчителят не може да 
се посочи без достатъчно доказателства. За мен правилен е подходът 
на кабинета, който не посочи конкретен виновник“, коментира 
журналистката и експерт по процесите в Близкия изток Елена Йончева 
в предаването „Насреща Люба Кулезич“ 12.

Още по-опасно става, когато даден властови субект използва известни 
журналисти с лесен достъп до публичното пространство за оповестяване на 
политиките си. В. Велева е обявена от колегите си за специалист по ДПС и когато 
партията трябва задължително да наложи определена идея, тя е по всички медии 
с проникновени анализи (избора на Пеевски, решението на Конституционния 
съд за назначаването на Пеевски, отстраняването на Хр. Бисеров, поставянето 
на Пеевски в листите от почти всички областни организации и пр.). Няколко 
месеца преди парламентарните избори 2014 г. прогнозира: 

ДПС ще бъде и в следващото управление, каза Велева и добави, че в 
момента това е партията, която демонстрира стабилност13.

Като „експерт” тя отговори на въпроса, който и до днес всички си задават 
Кой предложи Пеевски за шеф на ДАНС, но едва след като ДПС и БСП влязоха 
в конфликт и изборите станаха неизбежни:  Знам кой предложи Пеевски. Беше 
Сергей Станишев14.

Симбиозата между медии и политическа власт е тема, коментирана в 
многобройни изследвания и определено изводите не са в полза на медийната 

12 Елена Йончева: По-скоро Ал Кайда е виновна за атентата в Бургас. -
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1544955, 16.09.2012
13 БСП няма да участва в следващото управление, смята Валерия Велева. -
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1275966, 5 юни 2014
14 Валерия Велева: Станишев предложи Пеевски за ДАНС. -http://novanews.bg/news/view 
/2014/07/07/79738/%D0%B2BD%D1%81/, 7.07.2014
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независимост. Двете страни се нуждаят една от друга – възпроизводството на 
власт е задължително за управляващите, затова медиите са им необходими. Там 
е мястото, откъдето политическите структури могат да медиират политиките  си. 
Медиите, от своя страна, се нуждаят от властовите институции като източници 
на информация, като местата, откъдето се събират новините. Без информацията, 
идеща от тях, новинарите не биха могли да реализират обществените си функции, 
т.е. участвайки в процеса на репродуциране на власт, медиите съществуват. 
И обратно, медиирането дава възможност за реализирането на политиката на 
властимащите. Подобно положение на нещата предполага идеята, че медийното 
съдържание ще е въпрос на консенсус между двете страни. Освен в случаите, 
когато се оказва директен натиск върху журналистите, а те не са никак малко 
според доклада на Фондация медийна демокрация: През 2014 г. почти една 
четвърт от журналистите твърдяха, че техни материали са спирани, а 36%, 
че има неща, които не могат да съобщят на публиката през своята медия. 
Шестнайсет процента признаваха, че не са убедени във всичко, което пишат 
или казват. Повече от 30% от анкетираните журналисти бяха на мнение, че 
тяхната медия се поддава на външни влияния и не винаги се придържа към 
фактите 15.

Тук искам по-подробно да се спра на един друг момент от 
комуникирането на власт – комодифицирането на политиката, т.е. участието на 
медиите не във репродуцирането на политика, а в производство на политика 
специално за аудиторията, която има две основни измерения – продажба 
на политици и на политики. Първото определено преобладава. Но и двете са 
свързани с преднамерени стратегии за разпространяване на властови смисъл. 
Идеологизация от такъв тип се случва чрез включването и на трети партньор 
– пиар-специалистите. Формира се така нареченият от М. Пиешка  кръг на 
властта между медии, политици и ПР специалисти [Пиешка 2006]. Политиката 
за публиката включва атрактивните политически новини, изпълнени с 
драматизъм, сензация и скандал. ПР отделите знаят как да създадат именно 
такъв вид новини и как да подготвят политиците да ги представят. От своя 
страна, журналистите са готови с радост да приемат забавлението, защото  
инфотейнмънт жанрът просто привлича зрители, слушатели, читатели, спестява 
труд и средства. В тази забавна игра идеологическите внушения  се случват без 
усилие от страна на участниците. Едва ли е случайна фразата коалиция Мишо 
Бирата, която използва Лютви Местан. Тя е предварително опакована за пазара, 
за да влезе в употреба заради внушенията си, и журналистите не се поколебават 

15 Крум Благов и Орлин Спасов (2014). Влияние върху медиите: собственици, политици и 
рекламодатели. София: Фондация „Конрад Аденауер”, Медийна програма за Югоизточна 
Европа (Цит. по Медии по инерция: Дефицитната воля за промени. Български медиен 
мониторинг 2014. - http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2015/02/fmd-kas-bulgarian-me-
dia-monitoring-2014-report-fin1.pdf ).
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да я употребяват наготово. Надали има новинарски материал, от 15.01.2014, в 
който заглавието да не включва споменатия израз. 

Шведските автори Г. Палм и Х. Сандстрьом използват термина елит на 
стратегическата комуникация, за да обозначат симбиозата между политици, 
журналисти и пиар-специалисти, като твърдят, че този триъгълник на 
политическата комуникация поставя параметрите на публичния дискурс за 
политика, дълбоко влияейки на гражданите как ще възприемат политическото. 
И още: Съвременната политика  и демокрация се обуславят от конвергенцията 
на трите сфери и размиване на границите им. Това, което ние виждаме 
като политика, се договаря и конструира от тези три агента [Сандстрьом, 
Палм 2014]. Южноафриканският професор и бивш журналист Ерик Лоу в 
изследванията си за политическата комуникация твърди, че понякога редактори 
и журналисти са допускани до същинската политика, правена от посветените, 
но по принцип журналистите, или полупосветените, както ги окачествява той, 
участват заедно с ПР екипите в конструирането на политика, предназначена за 
гражданите, която определено не е истинската политика [Лоу 2005: 17-19].

Това, че собствениците на медии са част от властовия елит16 и 
концентрират и медийна, и политически власт17, не се нуждае от коментар. 
Провокирани от съвместната работа с източниците си – политическите, 
икономическите, административните, медийните, културните елити, а и заради 
звездния си статус, множество журналисти заживяват с мисълта, че също са 
част от елитите. За да бъдат такива, те трябва да прекрачат границата и да се 
впишат във властовата система. Някои медии, и някои журналисти започват 
да се чувстват като част от процеса за правене на политика, вътрешни хора, 
пресцентър на политиците. Според Дж. Тънстол те са много малка група, която 
е допускана до мениджърския екип и участва в редица дейности, свързани с 
управленски решения [Тънстол 1996]. Освен това, по думите на Г. Палм и Х. 
Сандстрьом, имат висока степен на автономност, включени са във важни и 
мощни мрежи на елитите [вж. Сандстрьом, Палм 2014]. Доказателствата за 
обвързаността на журналисти и политици по български са множество:

В понеделник вечерта медиите и изпълнителната власт извършиха 
поредното ритуално кръвосмешение. Премиерът Сергей Станишев връчи 

16 Емблематичен е случаят с  Рупърт Мърдок,  наричан мълчалив член на британския 
кабинет по времето на Тони Блейър. Много коментирани са и близките отношения 
между него и Буш, които водят до промени в закона за правото на собственост на 
телевизионните разпростарнители [вж. напр. Йелен 2008].
17 Нарицателен пример за българската действителност е Д. Пеевски. Министърът на 
спорта К. Кралев е едновременно зам.-председател на партия Новото време и притежател 
на 95% от акциите на Уеб медиа груп (сайтовете news.bg, topsport.bg, money.bg, lifestyle.
bg), както и на Алтернатив медия груп (сайтовете bulgaria.utre.bg, varna.utre.bg, sofia.
utre.bg, plovdiv.utre.bg) (Кой е потенциалният министър на спорта. - http://prnew.info/tag/
krasen-kralev/, 6.11.2014).
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наградата Черноризец Храбър за обществен принос заради кампанията 
„Не сте сами“ на вестник „Стандарт“, бТВ и Дарик радио. И тъй 
като изпълнителната власт, олицетворявана в случая от министър-
председателя, принципно не би могла да бъде изразител на обществения 
интерес, чийто блюстител би трябвало да бъдат медиите, именно този 
професионален хюбрис обяснява защо шест години след учредяването 
си Черноризецът не може да се превърне в истински престижен приз.18

Медии, журналисти и власт са заедно и в интимните си празници: 

Двегодишният юбилей на жълтия информационен сайт „Пик” бе почетен 
от депутати и представители на партийните елити, с поздравителен 
адрес от главния прокурор и др.19

Цитатът е от в. Преса и описва 60-ия рожден ден на В. Велева: 

Не само в книгата ѝ са събрани две епохи – те съжителстваха в топлата 
атмосфера на партито. Там бяха последният министър-председател 
на България от времето на социализма Георги Атанасов, железният 
шеф на протокола на Тодор Живков – Борис Джибров, последният шеф 
на УБО Георги Милушев, министърът на културата от онова време 
Георги Йорданов, придружен от дъщеря си. Бяха и политици от най-
новото поколение като бившия вицепремиер Николай Василев. Георги 
Първанов шеговито каза на Мая Манолова: „Отдавна не сме се чували“, 
а интелектуалци като професорите Георги Марков, Андрей Пантев, 
Георги Фотев, Кръстьо Петков, писателя Стефан Цанев, музикантите 
Богдана Карадочева, Васил Найденов и Хайгашот Агасян намериха общ 
език с вицепремиера Ивайло Калфин, дизайнерката Жени Живкова, шефа 
на НДК Мирослав Боршош и актрисата Биляна Петринска”. 

Коментарът е на блогъра Иво Инджев:

Ако сте прочели търпеливо отчета за тази невероятна почит и се 
чудите каква е причината за моя прочит, не си мислете, че е завист. 
Не е и заклеймяване, повярвайте. Тази прочит просто има обратен 
прочит: показва каква любов, какъв симбиоз, какво пълно сливане между 
елитната ни журналистика и елитната ни политика цари в България20.

18 Силвия Йотова. Журналистическите награди като ритуално сношаване.
http://novinar.bg/news/zhurnalisticheskite-nagradi-kato-ritualno-snoshavane_MjY1Mzs-
4MA==.html, 28.05.2008
19 Медии по инерция: Дефицитната воля за промени. Български медиен мониторинг 
2014. - http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2015/02/fmd-kas-bulgarian-media-monitor-
ing-2014-report-fin1.pdf
20 И. Инджев. Журналистика на п(р)очит. -http://ivo.bg/, 2015/01/24
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Немският социолог Бернд Хам обобщава чрез следната констатация: 
Медиите не са повече обективни наблюдатели и четвърта власт. Медиите са 
част от властта [Йелен 2008]. 

В българската реалност (а и не само) множество медии са просто 
компонент от механизма за упражняване на власт, напр. Нова българска медийна 
група. И множество журналисти се превръщат в звезди не по силата на факта, 
че са добри професионалисти, а по логиката, че са избирани от политическия 
или икономическия елит за негови говорители. Подобни практики още повече 
затвърждават усещането за срастване между медии и власт и интензифицират 
идеологизацията на новинарското съдържание. Генерирането на печалба в 
подобен тип институции е силно зависимо от финансите, идващи от властта21, 
но то не е най-важната перспектива на новинарската организация, защото 
медийният бизнес не е предназначен да носи приходи, обикновено той е много 
малка част от бизнес-начинанията на собственика. По-важно е да се генерира 
власт. Механизмът, по който действат такива медии, схематично представен, 
действа по следния начин. От една страна, се създават или се придобиват 
комерсиални медии, които по презумпция са предназначени за продажба, 
но не на пазара, а на властта – предлагат се на определени политически 
сили, лобистки групи, бизнес-структури. Оттук основната им функциия не е 
информативната в интерес на обществото, а осведомяване за обслужване на 
властта. Журналистиката, която се прави в тях, е имитация на новинарство – 
използва се целият ресурс на професията, но единствената цел е да се наложи 
смисълът на властта. От друга страна, подобен тип медии не са публичната 
сфера, където се дебатират общностните въпроси, а мястото, където трябва 
да се покаже предназначената за аудиторията власт – подходящо опакована от 
пиар- експертите и въплътена в определени политици и определени политики, 
специално създадени за огласяване в публичното пространство и по време на 
избори, и във всекидневието. Тези издания са онова публично пространство, 
което е необходимо на властимащите, за да направят видима тази част от 
упражняването на власт, която са решили, че трябва да се покаже. Разликата 
между същинските медии и медиите имитации или сурогати е, че едните 
се опитват да изкарат наяве невидимата част от властовата политика, онази 
задкулисната, а вторите да създават илюзията, че това е цялата политика и 
оперират така, че невидимата никога да не бъде осветена. Важен момент от този 
процес е имитирането на разследваща журналистика чрез компромати или чрез 
създаване на псевдосъбития. Предназначението на разследващите публикации е 
да направят невидимото видимо. В случая видими стават фикционални истории, 
разпространявани от голям брой и твърде кресливи медии, които обсебват 

21 Вж. напр. следната публикация за финансовите задължения на най-разпространените 
медии. -http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/08/08/2358303_protestna_mreja_i_
medii_izvun_semeinite_na_peevski/

Снежана Великова - Завръщането на партизанската ...



226

публичното пространство за дълъг период от време, отвличат вниманието на 
аудиторията, изместват общностния дневен ред и налагат режим на новинарско 
отразяване, диктуван от политиката зад завесите. Например такъв бе случаят 
с главния редактор на в. Галерия Патрашкова и непоявилият се запис на среща 
между Б. Борисов, Р. Петков и Г. Първанов. Всички медии дни наред занимаваха 
аудиторията с измисленото събитие. Инвалидността на българската медийна 
среда се оказа поразителна. Нито една качествена медия не би трябвало да 
отразява подобна история. Но се случи точно обратното – коментарите и 
анализите  са безкрайни. 

Другата причина, поради която идеологизацията става възможна и лесно 
си проправя път в новинарското студио, пряко произтича от комерсиализацията 
на медиите. В икономически интерес на медийните институции е да заличат 
границите между бизнес и журналистически практики. Двата компонента на 
всяка една медийна организация се нуждаят от категорично разделение, за да 
не се провокира пристрастност в новинарския процес поради натиска на бизнес 
отдела за увеличаване на приходите. Точно обратното поведение се демонстрира 
от медиите и то може да се обобщи в изказването на Н. Бареков: Даваш пари, 
гледаш сметката! Всяка медия е търговско дружество [Новата журналистика 
2012].  В този смисъл новинарските медии не се различават от всеки един друг 
бизнес и се подчиняват на неговата логика, която описана в термините на пазара 
се свежда до  конкуренция и печалба, а те не гарантират в никакъв случай 
качествена журналистика.

Отказът от отграничаване на двете структури в рамките на 
новинарските институции рефлектира и върху отношенията между медийния и 
журналистическия професионализъм. Във всяка една традиционна комерсиална 
медийна институция може да се говори за две форми на професионализъм – 
организационен и на гилдията [Еветс 2003:407, 2006:140-141; Олдридж, Еветс 
2003: 547-564]. Организационният професионализъм се основава на правилата 
и нормите на институцията, т. е. функционирането и прилагането му се 
диктува от институционалния дискурс. Мениджърският екип налага политики, 
контролира работата, взема решения, стандартизира работните практики, 
обучава, сертифицира и пр. Порядъкът вътре в организацията по отношение 
на организационния професионализъм се базира на законова легитимизация. 
Браншовият професионализъм е конструиран в самите професионални групи от 
самите професионалисти. Валидни маркери са колегиален авторитет, браншови 
контрол върху работата, вяра в практиците от страна и на клиентите, и на 
мениджърите. Базира се на споделено обучение, работна култура и браншова 
идентичност, етични кодове, които се управляват от професионални институции 
и асоциации [Еветс 2006: 140-141]. 

Отношенията между двата вида професионализъм определят в много 
голяма степен стила на работа в институции от типа на медийните, където 
управленските структури и изпълнителният състав имат различни представи 
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за това, как да упражняват журналистическата професия, и където ценностните 
системи на мениджмънта и работниците не винаги са споделени. Медиите 
винаги афишират мястото си в социума чрез журналистическите принципи 
за безпристрастност, автономност, истинност, служба на общността и т.н. На 
практика, обаче, в традиционните медии протичат непрекъснати процеси за 
налагане на медийния професионализъм над журналистическия [Блеър 2004; 
Дик 2004]. Взаимозависимостта между медиен мениджмънт и журналисти 
предполага консенсус по отношение на целите им. Журналистите могат да 
приемат организационните цели  като собствени и да ги изразяват чрез работата 
си. Обратно организацията може да приеме браншовите норми като собствени 
[вж. напр. Олдридж, Еветс 2003, Еветс 2006: 140-141, Котъл 1999,  Юрсел, 
2003]. Собствениците дават свобода на журналистите, защото те придават на 
новинарския продукт повече достоверност и това допринася за увеличаване 
на тяхната комерсиална перспектива [Макчесни 2004]. Факт е обаче, че  дори 
в утвърдените демокрации медийният бизнес упражнява все по-голям натиск 
върху журналистиката като професия във вреда на журналистическото качество 
[Макманус, 1994], че надделява корпоративната политика и журналистите 
изцяло ѝ се подчиняват, предпочитайки конформизма, журналистическият 
професионализъм отстъпва пред медийния. Именно такава е ситуацията в 
българската реалност. Контролът на медията над журналистите включва различни 
административни и професионални ограничения, ако журналистът изневерява 
на институцията. Санкциите, забраните, заплахите, налгани на журналистите, 
директната намеса в работата им предопределят  посоката на журналистическата 
лоялност. А това според изказвания на български журналисти са чести практики 
в медийните редакции [вж. Обектив 2012]. Новинарят припознава като обект на 
лоялност не публиката, а собственика си. Задълженията към аудиторията са 
сведени до забавлението – да им е интересно. Емблематично в това отношение е 
изказването на Д. Найденова в предаването Челюсти22. 

Какво ще правя аз, ще ми казва само и единствено работодателят ми. 
<…> Аз говоря само за онези хора, на които им е интересно23.

 Комерсиализацията на медиите твърдо настоява за фаворизирането на 
институционалните норми пред журналистическите. Този факт носи редица 
следствия за журналистическата професия. Едно от най-съществените е 
отслабване на журналистическата солидарност. Чисто професионалните и 
синдикалните организации на журналистите са в упадък, а именно те са органите, 
които представляват професията, които следят за спазването  и налагането на 

22 Примерът е част от разговор по телефона със слушател на радиото, който заявява, че 
водещата постоянно натрапва своето мнение на хората. 
23 Предаването Челюсти, Дарик, 30.11.2011.
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журналистическите стандарти и етика, контролират външния натиск върху 
професионалистите, стоят в основата на саморегулацията на медиите. Етическите 
кодове са институционален акт. Те се изготвят и приемат от новинарските 
организации и заложените в тях правила са правилата на медийния дискурс, 
а не на журналистическия. В някакъв смисъл те са контролиращи системи 
от норми, чрез които медията упражнява натиск върху новинарите [вж. напр. 
Солоски 1989, Тъчман 1978]. Журналистите са тези, които налагат спазването им 
в отношенията с обществото, а не медията, легитимират ги като норми в интерес 
на  гражданството. Само като цяло журналистическата общност може да устоява 
независимостта си от властта – факт от изключително значение за упражняване 
на професията. Разпокъсаността на журналистическото съсловие не позволява 
единен отговор на посегателства върху професионалната автономност. 
Реакциите на гилдията срещу уволнението на Еми Барух и Иван Бедров, 
протестът срещу запалването на колите на Г. Шикерова, срещу санкциите на 
КФН са показателни. Докато десетки журналисти протестират пред парламента 
срещу КФН, медийният съюз, в който членуват изданията, считани за близки 
до Делян Пеевски, се солидаризира с рекордно високите глоби, наложени от 
Комисията за финансов надзор на „Икономедия“ и не приема това като опит 
за грубо налагане на цензура24. 

 Важен процес, насърчаващ идеологизацията, е конвергенцията в 
медиите, вследствие на което журналистите вече са само един от агентите, 
разпространяващи новинарско съдържание. Процесът на конвергенция 
допринася за размиване на разликата между журналистически и други 
текстови форми, както и между журналистика и нежурналистика, казва Х. 
Йорнебринг [Йорнебринг 2010]. Блогъри, коментатори по различни форуми, 
притежатели на уебсайтове залагат на субективното мнение, за да се конкурират 
с тях, журналистите са принудени да се обърнат към интерпретациите и 
коментарите. И така неминуемо се стига до преднамерен или непреднамерен акт 
на фаворизиране на нечия гледна точка. Конвергенция се наблюдава и между 
редица полупрофесии – рекламисти, спин и пиар практици, чиито интереси и 
дейности се пресичат с журналистиката и границите между тях се заличават 
[вж. Палм, Сандстрьом 2014]. Те оперират в едно и също поле – публичното, 
използват сходни техники за конструиране на посланията си, целите им са 
идентични – да достигнат до аудиторията и да я накарат да пожелае точно техния 
продукт, като в много от случаите той е плод на съвместно усилие. Всичко това 
поставя под въпрос професията журналистика и затова множество автори също 
я причисляват към полупрофесиите, говорят за депрофесионализация или за 
дестабилизиране на установени нейни характеристики [вж. Тънстол 1996; Дюз 

24 Близки до Пеевски медии подканиха “Америка за България” да откликне и на техните 
нужди. - http://www.mediapool.bg/blizki-do-peevski-medii-podkaniha-amerika-za-bulgaria-
da-otklikne-i-na-tehnite-nuzhdi-news229522.html, 19.01.2015 
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2007,  Фенглър, Рус-Мол  2010].  Г. Палм и Х. Сандстрьом  обръщат внимание на 
миграционните процеси между журналисти, пиар практици и политици. Заради 
процеса на миграция от едното в другото поле те стават все по-пропускливи. 
Постепенно представителите на различните полета започват да споделят общ 
ресурс от професионално знание и норми, затова разликите между полетата 
не са толкова ясни [вж. Палм, Сандстрьом 2014]. Логичният извод е, че една 
нестабилна професия, без ясна система от ценности и норми, е уязвима и 
непригодна да реализира общественото си предназначение. 

Друг аспект от изпитанията пред журналистиката е въпросът за 
адекватността на компетенциите ѝ, необходими за изпълнение на професио-
налните ѝ ангажименти. Новите технологии, необходими за пряката работа, 
конкуренцията с уебмедиите, поддържането на онлайн вариант на традиционните 
медии, съобразяване с фрагментиранатa аудитория, променената скорост на 
публикуване, превръщането на новината в конкурентен и продаваем продукт са 
все параметри, които будят съмнение дали установените за професията регламенти 
за правене на новини все още могат да служат на журналистите, или се налага 
използване на други техники за справяне със ситуацията, напр. пренаписване 
на прессъобщения, копи/пейст журналистика, препечатване на готови материали 
от агенциите или от други медии и пр. За съжаление все по-често наблюдавани 
начини, а в някои медии и преобладаващи начини за практикуване на професията 
и все по-широко отваряне на вратата, през която нахлуват пожеланите от 
източника на новини идеи. Особено уязвимо е знанието, което журналистите 
притежават по определен проблем. Журналистическото познание не е експертното 
знание. Журналистът не разполага с кодифицирано знание, което да го ръководи 
при вземане на решения за решаване на дискутирания проблем или актуалния 
въпрос [Патерсън, Донсбах 1996]. Динамиката на новинарския процес, скоростта 
и обемът на информационния поток не позволяват задълбочаване. Затова е 
напълно възможно новинарят да предложи на аудиторията пристрастното знание 
на източника на информация, а и откровено неверни, лъжливи или спекулативни 
изявления. Много честа практика сред журналистическата гилдия е използването 
на формална обективност, което означава точно цитиране на източника, за да се 
представи събитието. Така журналистът е изпълнил задължението си за обективно 
отразяване и в същото време е разпространил властовия смисъл. Типичен 
случай е следният материал, в който бившият министър на икономиката лъже, 
а журналистът му помага да прави това. В последствие се разбра, че комисарят 
Йотингер не споделя мнението на министъра:

Проектът „Южен поток“ няма да бъде прекратен. Това обяви 
енергийният министър Драгомир Стойнев в Брюксел, след среща с 
комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер, предаде БНР.
По думите на Стойнев, България върви в правилна посока за спазване 
на европейското законодателство и няма причини да отлага 
строителството на газопровода.<…>
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Засега по думите на министъра комисията няма забележки относно 
наземната част на “Южен поток”. Морската, каза Драгомир Стойнев, 
по нищо не се отличава от сега действащите и други бъдещи газопроводи 
към Европа25.
 
Заключение 

Настъплението на идеологическото говорене се обуславя от множество 
фактори, които са както външни, така и вътрешноприсъщи за новинарството. 
Новият социален, културен, икономически и политически ред, наложен от 
неолибералната икономика, от постмодерността и последващите отражения 
върху парадигмата на масовата комуникация и оттам и върху журналистическата 
професия активно допринасят за идеологизиране на новинарството. Посочените 
по-горе причини засягат същността на либералната журналистическа традиция. 
Те улесняват и интензифицират идеологизацията на професията и са тясно 
обвързани с ерозирането й, защото водят до накърняване на един от основните 
стълбове  на качествената журналистика – независимостта й. 

Мненията за заплахата от надмощието на идеологизиращите тенденции 
засега са наравно поделени между оптимистите и песимистите.  Изявлението на 
Дж. Богман синтезира оптимистичните визии за журналистиката: За разлика от 
разколническата новинарска култура от средата на 19 в., днешната медийна 
култура е разделена между новите партизански медии на радиото, интернет 
и кабеларките и тези новинраски продукти, които сериозно отразяват 
новините. Сериозните медии не дават платформа на тези, които твърдят, 
че президентът е роден в Кения или че администрацията на Буш стои зад 
разрушаването на Световния търговски център26. Докато немският учен Бернд 
Хам коментира: В действителност виждам нещатата като тенденция – към 
идеология, инфотейнмънт и пропаганда [Йелен 2008].

Множество от притесненията около набиращия скорост процес на 
идеологизиране на новинарските продукти са посветени на поляризацията 
в обществото, до която може да доведе пристрастната реч. Изследването на 
Пю рисърч сентър, цитирано по-горе, показва подобни тенденции, но пък 
от друга страна американският професор Б. Нихан внася доза спокойствие: 
Проблемът не са новините, които консумираме, както изглежда, а ценностите 
и идентичностите, които определят как интерпретираме информацията 
– по-точно пристрастните ни убеждения. С други думи, демократите и 
републиканците не виждат света толкова различно, защото гледат различни 
новини, по-скоро те виждат новините различно, защото са демократи и 
републиканци преди всичко [Нихан 2014].

25 Стойнев след среща с Йотингер: “Южен поток” няма да бъде прекратен. - http://www.
trud.bg/Article.asp?ArticleId=4050176, 24.04.2014
26 James L. Baughman http://ethicsconference.journalism.wisc.edu/2011-conference/2011-ses-
sion-1/,15.04.2011
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И докато стабилните демокрации имат увереността, че двата типа 
новинарски публикации – идеологически и безпристрастни – могат да 
съществуват съвместно, то на наша почва подобна убеденост трудно би 
намерила основание.  Засега все още се наблюдава крехко равновесие между 
силно идеологизирани и по-слабо идеологизирани медии, между едни, които 
ни връщат към миналото на журналистиката и други, които се опитват да 
избягат от него, но промяната е задължителна, в противен случай ще се стигне 
до ситуация, в която  следващите 50 години ще водим същия разговор и ще си 
говорим за Делян Пеевски Трети27”.
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СРЕБЪРНИ МОНЕТИ НА ЗЛАТНАТА ОРДА (XIII – XIV В.) 
ОТ ПОМОРИЙСКО

Красимир Кръстев

SILVER COINS OF THE GOLDEN HORDE (13th – 14th CENTURIES) 
FROM POMORIE REGION

Krasimir T. Krustev

Във фонда на Исторически музей Поморие се съхраняват няколко 
татарски монети – пет сребърни дирхама на Златната орда. Всички те са 
случайни находки, които, обаче, спадат към монетни типове, рядко срещани, 
особено на територията на днешна България. Четири от тях съставляват 
колективна находка, открита в землището на село Козичино.

Най-ранната от тях принадлежи на хан Токту (1291 – 1312) и спада 
към монетен тип, който липсва в ранните публикации и е описан едва през 
последните години. Това е сребърен дирхам, сечен през 698 г. от Хиджра (т.е. 
1298 / 1299) в монетарницата на Крим.

Останалите четири монети съставляват колективна находка, намерена 
случайно в Дюлинския проход. Съставена е от четири дирхама на хан Токтамъш 
(Тохтамъш) (1380 – 1395). Те спадат към два различни типа без година и място 
на отсичане. Считаме, че това съкровище може да се свърже с придвижването 
на татарски отряди под предводителството на емир Актав. То е отразено в 
няколко извора, а целта е била Тракия. Тази група татари напуснали Златната 
орда, разгромена в последните години на XIV в. от Тимур. Следвайки пътя си, 
тези татари преминали през Варна, която била нападната от тях през 1399 
г., събитие отразено в Месемврийската хроника. Въз основа на коментираната 
от нас колективна находка считаме, че въпросните татарски отряди, 
придвижвайки се от Варна за Тракия, са следвали пътя през Дюлинския проход.

Key words: Golden horde, dirham, coins, Tokhtamysh khan

In Pomorie museum of history are kept several Tatar coins. All of them are 
silver dirhams of the Golden horde. Four of them form a coin-hoard found in the rural 
lands of Kozichino village, Pomorie Municipality [Krustev 2011: 226-234]. All these 
dirhams belonged to the rare coin types. All these are stray finds.

Among them, the earliest coin is the silver dirham of Khan Tokhtu (1291 – 
1312). This coin is with an unknown origin. This dirham was struck in Crimea in year 
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698 of Hijra (i.e. 1298 / 1299). This coin-type is missing among the coins published by 
Fren [Fren 1832: 5, No 27-28] and Pirsov [Pirsov 2002: No 14-30], but is well described 
in recent years [Lebedev 2000: 13; Sagdeeva 2005: 19, No 165].

The other four coins form a coin-hoard. All of them were minted during the 
second reign of Khan Tokhtamysh (1380 – 1395). The coins were discovered near the 
road of Dyulino passing the rural land of Kozichino village. Three of the dirhams in 
this treasure are of one type, but with different coin stamps. These are silver dirhams 
without a date and place of mintage [Savelev 1858: No 307; Sagdeeva 2005: 51, No 
452]. The fourth coin is without date and mint too, but with a different inscription on 
the obverse [Savelev 1858: No 313; Sagdeeva 2005: 51, No 453]. Similar coins have 
been described by Fren, but these types exactly are missing [Fren 1832: 28-29, No 254-
260; Table. VII, No CCXIV, CCXV and CCXVIII].

On the reverse of these coins is the symbol of Sunni Islam. An interesting fact 
is the presence on other coins of Tokhtamysh (struck in Khwarezmia) the names of the 
first 4 Arab caliphs – Abu Bakr, Omar, Othman and Ali [Sagdeeva 2005: 50, No 449]. 
The worship of this caliphs is related not so much with Sunni, but rather with the Shiite 
branch of Islam.

Two of the coins (No 3 and 4) have interesting ornamentation in the form of 
three-leaves (‘knot of happiness’), which is a reminiscence of the so-called “bulvan-
tamga” (Fig. 1). A coin of the same type is described by Fedorov-Davidov [Fedorov-
Davidov 2003: 179, Table XVIII, No 259]. A similar coin, but with another coin seal is 
described by Sheldi, but with year on it – 794 of Hijra (i.e. 1391 / 1392) [Sheldi 2002: 
99, No 375]. This fact gives us a basis to suggest, that this type of Tokhtamysh dirhams 
should refer to the last years of his reign, just before his defeat by the armies of Timur-
Lang, or even after this. Reasons for this assumption we find in the reduced weight of 
these coins. Instead of the normal 1.36 g., these coins weigh between 1.24 and 1.28 g. 
There aren’t published dirhams of Tokhtamysh with such low weight.

All this gives us a reason to suppose, that the silver coins must be connected 
with mint, which after the defeat of Tokhtamysh was relocated to the west. This is one 
possible explanation for the absence of the place of mint on these coin-types. In fact, 
these two coin-types are the only coins with no mint and no date, which are minted 
in Tokhtamysh reign [Sagdeeva 2005, 43-51, No 366-453]. We must add the fact, that 
the symbol of Sunni Islamic faith is found only on coins minted in mints of Urda and 
New Sarai during the heirs of Tokhtamysh. The only exception is the Crimea [Sheldi 
2002: No 382-387]. The symbol of Islam we also found on a coin-type of Timur-Lang, 
which is again without a place of mintage [ibidem: 107, No 430]. These coins, however, 
are with weight standards of the Golden Horde and weigh 1.36 g. These coin-types 
are missing the Timurid tamga. One of these coins has the year 785 of Hijra (i.e. 1383 
– 1384) on it, i.e. before the complete conquest of the Central-Asian territories of the 
Golden horde by the Timurid armies.

The Arabic inscription on these dirham-types has ornamental frame, which 
appears on other types of Tokhtamysh coins, too [Kazantsev 2006: III, 112-117]. These 
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are silver dirhams minted in Azak, Urda, and Khwarezmia [Sheldi 2002: No 349, 361, 
362]. The location of Urda is changed in different years. Actually, this is the Arabic 
word of a ‘horde’. Its location at the time of Tokhtamysh is the flow of the Dnieper 
River and the north coast of the Azov Sea [Fedorov-Davidov 2003: 16].

There are several options for burying this coin-hoard. The first option is, that 
the coins relate to the trade between the Golden horde and Dobrudja despotate. Thus 
scientists explain Tokhtamysh coins found in the fortress near Ovech (Provadia). The 
author suggests that these coins are from the times before its conquest by the Turks 
[Lazarov 2001: 36], and a particular contact by sea in the activities of the Venetians and 
Genoese [ibid.: 34, 96, Note. 151-153 and op. ref.].

According to another hypothesis, the coins of Tokhtamysh come in coin 
circulation of northeastern Bulgaria through the migratory waves [Lazarov 2001: 34; 
Zhekova 2006: 48-49]. One of these Tatar settlers is bey Dimitri (who was Christian), 
in the Lower Danube region, whose appearance could be associated with the defeat of 
the Golden Horde by the Lithuanian prince Algertas (Olgert) near-by Bug river in 1362 
[Kuzev 1971: 80]. Researches suggests, that coins of khan Tokhtamysh in Shumen 
fortress came there after the conquest of the fortress by the Turks in 1388 and by 
Tatar warriors in the Ottoman army, who later settled in the northeastern Bulgaria 
[Kharalanov 1975: 152-153].

The place, that this coin-hoard was found, and the time of its burying – the 
years after 1395 – give us a reason to assume that this treasure must be associated 
with the great Tatar attack of 1399. For this event we have only one note in Chronicon 
Mesembriae [Schreiner 1975: 213-217, 1979: 59-60; Shrainer 1979: 107-111; Gyuzelev 
1975: 149-153: 1981: 207-243]. In a note No 5 is noted:

In the year 6907 [= 1399] indiction 7 on 2nd of February, Friday, Varna was 
snapped up by godless Tatars.

This march is interpreted as a consequence of the invasion of Timur-Lang against 
the Golden Horde [Schreiner 1967: 157-160; Gyuzelev 1981: 220-222]. Hoards of Tatar 
coins concealed due to military operations against the Golden horde are known from 
Central Asia, too: Treasure from Termeskoe village [Fedorov-Davidov-1965: 218, No 
20] and of Cunha-Urgench [Fedorov-Davidov 2003: 44]. Both treasures are composed 
of silver coins and can be linked to military activities in 1388, when Khwarezmia was 
captured by Timur.

In Ovech fortress (near Provadia) were found 8 coins of the Golden horde (and 
4 uncertainly determined). Between them are two copper anonymous coins, struck 
during the Tokhtamysh reign [Lazarov 2001: 71-74, No 140-151]. In Shumen fortress 
were found four coins (and 4 uncertainly determined). Two of them are coins of 
Tokhtamysh [Zhekova 2006: 160-161, No 1476-1485]. Among these Tatar coins, there 
is only one made of silver [Lazarov 2001: No 143], but it is of another coin-type.

So far, there aren’t published silver dirhams of Tokhtamysh from Eastern part 
of Balkan Mountains. This is probably the first coin-hoard of Tokhtamysh dirhams 
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from the territory of Bulgaria. Currently there is no coin published which belongs to 
types identified in the silver treasure of Kozichino village.

Tartar march of 1399 is a consequence of the events inside the Golden Horde 
during the campaigns of Timur. After he defeated khan Tokhtamysh in the valley of 
the Terek River on April 15, 1395, Timur invaded the valley of the Dnieper River in 
1397 [Grekov, Yakubovskiy 1950: 364 ff.], i.e. the lands of Yarig-oglan Bey, Timur-
oglan and Aktav. Timur-oglan and Aktav passed through the lands of Emir Hurumday 
(with whom they were in hostile relations), “crossed the Rum borders and hiding in 
the area Israyaka” [ibidem: 368; Gyuzelev 1981: 220]. The assumption that this area 
was located on the north of the Danube River [Gyuzelev 1981: 220] is unlikely. Much 
more likely is that the word Israyaka means actually Thrace (as already suggested). 
Turkish and Arabic sources noted that the Tatars of Aktav were settled by the Ottoman 
Sultan Bayazid I (1389 – 1402) in Adrianople region [Tizengauzen 1884: 465]. These 
Tatar groups are mentioned in several Ottoman registers from 15th and 16th centuries 
in various villages mainly in the south of the Balkan mountains, but also in Provadia 
[Gyuzelev 1981: 221-221].

Tatars, led by Aktav after the plunder of Varna and other fortresses (such 
Kastritsi) on his way to Thrace crossed Balkan Mountains probably through Diulino 
passage. These Tatars (about 10,000 in number) initially appear to be allies of the Turks. 
Therefore (according to the statement of Halkokondil), the Turkish sultan captured 
their leaders and ordered to kill them [Darlo 1922: 93-94].

Catalogue

1. Golden horde. Tokhtu (1291 – 1312). Crimea. 698 year of Hijra (1298 / 1299).

Av:   ناخ Khan
fair لداعلا    
Tokhtu وڌقوڌ    

Rev: in center tamga, around it:   برض Minted in
Crimea ميرق       
       ٦٩٨ 698

Silver dirham. 17.3 mm, 1.16 g. A stray find.
Broken into two pieces.

2. Golden horde. Tokhtamysh (1380 – 1395). NM. ND.

Av:   ا 	ناطلسل 	 Sultan
		 	 	 		وت	لداعلا fair To-
		 	 	 	ناخ	شماتق qtamish-khan
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The inscription is surrounded by granule circle and thick frame of square shape 
with rounded corners.

Rev:   هللااال	الا	  There is no other god, but
	دعحم	هللاا     Allah, and Muhammad
	هللاالوسر     is his prophet

Silver dirham. 16.4 mm, 1.28 g. A stray find.

3. Golden horde. Tokhtamysh (1380 – 1395). NM. ND.

Av:    Like No 2.

Rev:    Like No 2, thick circle with ornament in shape of  
    three leaves.

Silver dirham. 16.1 mm, 1.28 g. A stray find.

4. Golden horde. Tokhtamysh (1380 – 1395). NM. ND.

Av:    Inscription like No 2, but inside the ornament,   
    composite by eight crescent-like curves.

Rev:    Like No 2.

Silver dirham. 14.6 mm, 1.24 g. A stray find.

5. Golden horde. Tokhtamysh (1380 – 1395). NM. ND.

Av:    ناطلسلا	لداعلا  Sultan fair
		 	 	 Gyas ad-Din  نیدلا	ثايغ
		 	 	 Toqtamish-khan  ناخ	شهاتقوت
		 	 	 Let Allah extend his rule  هكاه	هللا	داخ
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Rev:    Like No 2, different ornamentation.

Silver dirham. 17.7 mm, 1.29 g. A stray find.

AbbreviAtions

GMSB (ГМСБ) – Godishnik na muzeite ot Severna Balgaria (Годишник на 
музеите от Северна България. Annual of the museums in Northern Bulgaria) (in 
Bulgarian)

GSU-IF (ГСУ-ИФ) – Godishnik na Sofiyskiya universitet. Istoricheski 
fakultet (Годишник на Софийския университет. Исторически факултет. Annual 
book of Sofia University. Faculty of History) (in Bulgarian)

INMV (ИНМВ) – Izvestiya na narodniya muzey Varna (Известия на 
народния музей – Варна. Reports of the Varna national museum) (in Bulgarian)

IP (ИП) – Istoricheski pregled (Исторически преглед. Historical review) (in 
Bulgarian)

NE (НЭ) – Numizmatika I Epigrafika (Нумизматика и Эпиграфика. 
Numismatics and Epigraphy) (in Russian)

ZVOIAO (ЗВОИАО) – Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo 
arheologicheskogo obshtestvo (Записки Восточного отделения Императорского 
археологического общества. Notes of the Eastern department of the Imperial 
Archaeological Society) (in Russian)
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ПAРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ В ПРОСВЕТНАТА 
ПОЛИТИКА НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ

(1899 – 1900 г.) 

Бисер Георгиев

 
PARLIAMENTARY OPPOSITION AND EDUCATIONAL POLICY 

OF THE LIBERAL PARTY (1899-1900)

Bisser Georgiev

Abstract: This article examines the educational policy of the Liberal Party 
which was in power in the studied period. The approach it follows is to teach the 
community and to increase vocational education at the expense of Humanitarian 
education. Special attention is paid to its attempts to create a new Public Education 
Act and the amendments to the university.

Key words: Liberal Party, Humanitarian education, Public Education Act

 Управлението на Либералната (радославистка) партия и работата 
на Десетото обикновено народно събрание традиционно се свързват с 
възстановяването на натуралния десятък, селските бунтове срещу него, 
потушаването им с груба сила, въвеждането на Временните правила за печата 
и други ограничителни мерки. На практика обаче либералите, както всички 
останали политически сили, имат своя програма, която включва десетки други 
градивни идеи. Една от тях е свързана с мерките за подобряване на българското 
образование1, които те предприемат, когато са на власт. До настоящия момент 
тези мерки не са били предмет на цялостно и задълбочено  проучване2 –  факт, 
който провокира интереса към тях и е причина за насочване на вниманието 
към представянето и анализа им по-долу. За написването на настоящия труд са 
използвани не само стенографските дневници на Десетото обикновено народно 
събрание, но и новоизвлечен архивен материал от централните архивохранилища, 
от целия периодичен печат, заедно с някои руски издания, от мемоарната 

1 Хаджиев, Ив. Обяснения и тълкувания към програмата на Либералната партия. С. 
1906, с. 47 сл.
2 Известно изключение представляват труда на Алексиев, П. Нашата училищна 
политика (историческо изследване). С. 1912, с. 121 сл. и монографията на Радева, М. 
Културната политика на българската буржоазна държава 1885 – 1908. С. 1982, но те 
засягат посочените проблеми по-бегло, в рамките на друго по-голямо изследване.
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литература и от други източници. Отчетени са и досегашните постижения на 
съвременната историческа наука. Корекции и добавки са направени единствено 
по проблемите, свързани пряко с изявите на парламентарната опозиция.

 
* * *

На 15 януари 1899 г. Фердинанд натоварва дворцовия довереник Д. 
Греков да състави нов кабинет. Новият премиер получава мандат за съставянето 
на нов  кабинет като „безпартиен” привърженик на двореца3. При това, едно от 
изричните условия на монарха е в новото правителство да не влизат радослависти, 
с изключение на директора на Националното статистическо бюро Т. Иванчов 
и директора на БНБ М. Тенев4. Греков обаче не успява да се споразумее за 
създаването на коалиционен кабинет с демократите и цанковистите. При това 
положение единствената му алтернатива остават позагубилите вече претенциите 
си либерали радослависти. Въпреки личните си амбиции, д-р В. Радославов е 
принуден да преглътне обидата и да влезе в Грековия кабинет като министър 
на вътрешните работи. Още по-пренебрегнати са  Д. Тончев и П. Пешев, които 
заемат министерствата на правосъдието и на общите сгради. Иванчов пък 
получава Министерството на народната просвета5.

Едно от първите мероприятия на Грековия кабинет е изработването и 
обнародването на програма за управление. Тя е публикувана в “Държавен 
вестник” на 4 февруари 1899 г. Според Вл. Топалов съставеният от министерството 
документ “не взема отношение към актуалните политически въпроси” 6. По-
внимателният анализ на програмата и на съпътстващите я документи обаче не 
ни позволява да се съгласим с изказаната констатация. На първо място следва да 
посочим, че е написана напълно в духа на епохата, по подобие на програмните 
документи на останалите правителства, а по отношение на своята структура 
напомня много идентичния по название документ, съставен от либералите още в 
края на 1894 г.7. Към казаното следва да прибавим, че успоредно с публикуването 
“министерската програма” е подложена на сериозен коментар в радослависткия 
вестник “Народни  права”. Още там са посочени някои идеи, свързани с 

3  В началото на 1897 г. Греков се оттегля от активна политическа дейност. – Свобода, 
бр. 2050 от 3 март 1897.
4 НБКМ – БИА, ф. 11, оп. 1, а. е. 12, л. 100. Вж. и Топалов, В. Към историята на 
Радослависткия режим ..., с. 14; Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия. На 
власт и в опозиция. С. 2007, с. 17 сл. и цит. лит.
5 Кяпов, Ив. История на Княжество България ..., с. 176. Вж. и Българските държавни 
институции 1879 – 1986. Енциклопедичен справочник. С. 1987. История на България. 
БАН. т. 7.С. 1991, с. 324..
6 История на България т. 7. С. 1991, с. 324.
7 За програмните възгледи и създаването и изменението на Програмата на Либералната 
партия вж. Георгиев Б. Либералната (радославистка)партия в България ...,  , с. 76-91.
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образованието8. Органът на Народната партия вестник „Мир” я представя 
като “обща” и “безсъдържателна”9, но това е съвсем естествено, предвид че 
радославистите веднага започват подмяна на чиновническия апарат на тяхната 
партия с верни на правителството лица10.

Както след идването на всяко ново правителство в края на ХIХ век, 
политическите страсти в първите месеци са силно нагорещени. По тази причина 
министрите правят опити да успокоят обстановката с административни 
средства. На 8 март 1899 г. министърът на народната просвета Тодор Иванчов 
издава Окръжно No 2619, с което забранява политическите агитации в 
училищата. Конкретен повод за това е уволняването на учителя П. Момчев 
от Разградската гимназия, който като републиканец не участва в траура, 
посветен на починалата преждевременнно първа съпруга на княза Мария Луиза. 
Мотивировката на Окръжното е, че за разлика от обучението, възпитанието на 
учениците е силно занемарено, вследствие на което сред тях се ширят атеистки, 
републикански, социалистически, анархистки и други подобни идеи. Косвено 
се загатва, че първопричина за повечето от агитациите са част от учителите. 
Това става основание на последните да се забрани да  се занимават с политика 
в училищата. Окръжното е сведено до педагогическите колективи по каналния 
ред на министерството и широко разгласено чрез печата11. Няколко дни по-
късно в “Народни права” излиза специална уводна статия, в която се коментира 
широко училищният морал. Набляга се фактът, че когато безнравственото 
отношение към властта се заложи от най-ранна възраст, резултатът е създаването 
на безотговорни бъдещи граждани. Тази постановка на проблема определено е 
правилна. Тя е своеобразен опит за преодоляване на заложената още от турско 
време поданическа политическа култура. Радославистите обаче политизират 
въпроса със заключението, че “виновници” за създалата се обстановка са 
повечето от предходните кабинети12.

8 Народни права, бр. 12 от 7 февр. 1899.
9 Мир, бр. 645 от 13 февр. 1899.
10 Исканията за подобно нещо са многобройни, но далеч не достигат направеното от 
самата Народна партия през 1894 г. ЦДА, ф. 313, оп. 1, а. е. 480, л. 6-7. Писмо на Д. 
Калайджиев до В. Радославов, Първомай, 24 февр. 1899.; НА-БАН, ф. 45к, оп. 1, а. е. 120, 
л. 1-2. Писмо на д-р В. Дочев до В. Радославов; НБКМ – БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 11, л. 1, 
Писмо от Хр. Астарджиев до В. Радославов, 5 февр. 1899; а. е. 11, л. 3, Писмо от Бакалов 
до В. Радославов, 16 март 1899; а. е. 11, л. 4, Телеграма от Г. Кабакчиев до В. Радославов, 
22 март 1899; а. е. 11, л. 5-6, Писмо с приложен списък от Поборническо-опълченското 
дружество в Русе до В. Радославов, 24 март 1899; а. е. 11, л. 23, Писмо от М. Давидов 
до В. Радославов, 18 май 1899, ф. 263, оп. 2, а. е. 20, л. 1-2, Писмо на Д. Стоянов до В. 
Радославов, и мн. др.
11 Народни права, бр. 27 от 14 март 1899.
12 Народни права, бр. 28 от 16 март 1899. Вж и бр. 29 от 18 март 1899. Въпреки това следва 
да посочим, че радославистите водят упорита борба срещу левите и анархистки идеи 
поне до началото на Първата световна война. Вж. “Социализъм и декадентство в нашите 
учебни заведения”. - Народни права, бр. 111 от 19 май и бр. 113 от 26 май 1912.

Бисер Георгиев - Парламентарната опозиция ...
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Опозиционната преса силно раздухва “случая Момчев”, като заявява, 
че учителите имат по-особен статут от останалите държавни служители и не 
трябва да се третират като съдиите, чиновниците или офицерите. На 18 март 
вестник “Народни права” излиза със специална уводна статия озаглавена “На 
клеветниците”, но тя само нажежава страстите. Опозиционните нападки и 
вълненията сред учителското съсловие предизвикват издаването на 27 март 
на ново Окръжно на Министерството на образованието под No 3396. В него 
Т. Иванчов категорично заявява, че учителят е държавен служител, който не 
трябва да членува в политически партии и е задължен да поддържа основите на 
държавния строй. Повтаря се забраната за политически агитации в училищата и 
се цитират няколко санкционирани от министерството нарушения13. Тази проява 
на твърдост е напълно нормална в периода на изострените предизборни борби и 
отразява решимостта на Радославистката формация за по-здраво утвърждаване 
на власт. Заедно с това следва да посочим още един процес, пряко свързан със 
социалния състав на партията. В условията на тежката финансова и стопанска 
криза в края на деветнадесетото столетие учителското съсловие постепенно 
изживява либерализма и все повече се ориентира към “по-леви” идеи. Това води 
до постепенното намаляване на процента на учителите в Либералната партия 
и ориентирането им към други политически сили. До края на 1900 г. обаче 
този процес все още не е явен14. Към това следва да прибавим, че окръжните на 
Иванчов противоречат с предходни изяви на радославистки депутати в бившите 
народни събрания, където те окачествяват учителите по различен начин от 
държавните чиновници.

Парламентарните избори се провеждат на 25 април и на 2 май 1899 
г. Сериозната необходимост да бъде утвърден сключеният малко по-рано 
държавен заем налага Първата извънредна сесия на Десетото обикновено 
народно събрание да бъде открита едва две седмици след края на изборите15. 
Улисани в най-важните си задачи, радославистите и стамболовистите временно 
забравят образованието и сесията преминава без обсъждане на каквито и да било 
образователни проблеми. На 28 юни 1899 г., депутатите решават, че събранието 
е изчерпило своята дейност и извънредната сесия е закрита16.

Последвалите през лятото и есента на 1899 г. бурни събития водят 
до промяна в състава на кабинета. Либералите печелят допълнителните 
парламентарни избори през септември, а стамболовистите вдигат подкрепата си от 
правителството и Греков пада от власт. Начело на държавата застава нов кабинет, 
съставен изцяло от радослависти. Той обаче е оглавен не от водача на либералите, а 
от Тодор Иванчов. Изборът му за премиер е поредна обида за Радославов. Въпреки 

13 Народни права, бр. 34-35 от 2 апр. 1899, с. 2-3.
14 Георгиев, Б. Либералната (радославистка)партия в България ...,  , с. 69-71 и цит. лит.
15 Държавен вестник, бр. 95 от 6 май 1899.
16 История на България. т. 7. С. 1991, с. 325.
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мнението на някои свои съмишленици, че трябва да откаже подкрепата си за 
правителството17, партиният лидер е принуден да преглътне личното си огорчение, 
за да може партията му да остане на власт. В самото правителство почти няма 
разместване с изключение на това, че новият премиер поема Министерството на 
външните работи и изповеданията, а на неговото място се намества председа-
телят на Десетото обикновено народно събрание д-р Д. Вачов18.

На 15 октомври 1899 г. се открива Първата редовна сесия на Десетото 
обикновено народно събрание. След утвърждаването на допълнителните 
избори радославистите получават изключително крехко мнозинство – едва 94 
срещу 75 депутата. Това налага затягане на партийната дисциплина, защото 
при постоянното отсъствие на 10 – 20 народни представители често се стига до 
инфарктни ситуации с по 10 – 12 гласа разлика.

Смяната на министър-председателя почти не се отразява на програмните 
възгледи на правителството. Опитвайки се да изпълнят част от партийната 
си програма и дадените в пресата обещания, радославистите се заемат с 
модернизиране на медицинското обслужване и на образователното дело. 
Радославистите поддържат становището, че във всеки окръжен и околийски 
център трябва да има болнично заведение, в което да работи лекар на държавна 
служба и той да преглежда безплатно пациентите със слаби финансови 
възможности. За по-малките градове задължително се предвижда фелдшер 
със сходен статут, а лекарствата следва да се предлагат по селата посредством 
подвижни аптеки19. Лично Радославов следи някои от мерките, свързани със 
санитарното дело и здравеопазването20. В условията на тежката финансова криза 
обаче някои от планираните дейности остават само като едно добро пожелание21. 
Не се реализира и идеята за организиране на медицинска помощ за учащите 
се, поставена от стамболовистите22. Нещо повече – притиснато от финансовата 
криза, правителството често не е в състояние да осигурява дори нормалното 
текущо финансиране на съществуващите болници23, което предизвиква критики 
в Народното събрание24.

17 ЦДА, ф. 313, оп. 1, а.е. 363, л. 1-2.
18 Българските държавни институции ..., с. 314. В спомените си Пешев П. (Историческите 
събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес ...., с. 348) го обърква 
с влезлия по-късно в правителството Йов Титоров.
19 Георгиев, Б. Либералната (радославистка)партия в България ..., с. 87 сл..
20 НБКМ – БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 9, л. 133-135, 136-137, а. е. 11, л. 46; Василъов Т. Моят 
дневник ..., с. 53.
21 Народни права, бр. 20 от 25 февр., , бр. 29 от 18 март 1899. Постигнатите реални 
резултати са слаби. Доцев, Кр. Поглед върху миналото и настоящето на политическите 
партии в България. С. 1910, с. 37-38.
22 Пловдив, бр. 6 от 17 февр. 1900.
23 НБКМ – БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 29, л. 4-5.
24 Стенографски дневници на Десетото обикновено народно събрание, Първа редовна 
сесия, кн. I, с. 1220-1237.
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Образованието на нацията е проблем, на който повечето политически 
партии в България от края на ХIХ век гледат изключително сериозно. 
Радославистите не правят изключение. Усвоили още с възпитанието си 
възрожденските ценности, една от които е пиетата пред образоваността, 
привържениците на д-р В. Радославов следят отблизо образователните 
постижения в Европа, опитвайки се да извлекат ценни идеи за българската 
практика. Съзнавайки изостаналостта на страната в материално отношение, 
либералите се опитват да го компенсират с въвеждането на съвременни 
програми и форми на обучение. За постигането на високите цели се грижи 
лично партийният лидер. Той и някои от близките му сподвижници са 
последователи на немската школа и споделят идеята, че общото хуманитарно 
образование е полезно само при обучението в начална степен. По-нагоре, 
според радославистите, хуманитарно образование следва да получат само 
тези ученици, които имат съответните заложби и са го избрали специално. 
Останалите следва да се обучават в професионални училища, за да усвоят още 
в ранна възраст определена професия. Кръгът около д-р В. Радославов е на 
мнение, че по този начин, освен изложените ползи,  държавата ще спести доста 
средства, понеже курсът на професионалното образование е по-кратък от този 
на хуманитарното. Тази концепция се налага в правителството и на Народното 
събрание. За промяната на образователната система се грижи лично партийният 
лидер. Като министър на просветата той изготвя законопроект още през 1894 
г., който не влиза в пленарна зала поради изваждането на радославистите от 
кабинета25. През 1899 г. се правят нови опити за промени. Почти непосредствено 
след поемането на поста министър на народната просвета, въпреки недостига 
на държавни средства, д-р Д. Вачов отпуска специални стипендии за учениците 
от Садовското земеделско училище26, а Десетото народно събрание гласува 
на първата си редовна сесия Закон за образцовите селски стопанства. Той 
има за цел да допълни Закона за земеделческото учение от 1897 г. Предвижда 
откриването на образцови земеделски стопанства във всеки окръг (дотогава има 
само в Русе и с. Садово, Пловдивско, Б. Г.), където в срок от една година да се 
обучават отслужили военна служба младежи. Статутът им е нещо средно между 
работници и ученици. Те работят и живеят в стопанствата, но не получават 
заплащане за труда си, а само евентуални поощрения за отличниците в края 
на годината и то до 100 лв. Въпреки това, целта да бъдат създадени кадри за 
средното земеделие в България заслужава сериозно внимание. Буржоазната 

25 За дейността на радославистите през 1894 г. вж. Георгиев, Б. Участието на либералите 
радослависти в правителството на д-р Константин Стоилов (май – декември 1894). 
България, Балканите и Европа. Сборник в чест на проф. Д-р Симеон Дамянов. В. 
Търново 1992, с. 209-217.  За програмните им възгледи и общи становища в областта на 
образователното дело вж. Георгиев, Б. Либералната (радославистка)партия в България 
1886 – 1899. С. 2001, с. 83 сл.
26 НБКМ – БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 18, л. 23.
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опозиция в лицето на Т. Шипков се изказва ласкаво за направеното. Срещу 
законопроекта се обявява само Н. Габровски и то не защото е против земеделското 
обучение, а по причина, че затвърждаването на дребното земевладение ще 
забави темпа на пролетаризиране на селските маси, което е против идеологията 
на социалдемокрацията27. Експериментът дава резултат и д-р Д. Вачов подготвя 
втори радославистки „Законопроект за народните първоначални училища”, 
предвиждащ сериозна промяна на образователния закон. Той е предназначен да 
замени Закона  за народното просвещение от 1891 г. Професионалните, в това 
число и чисто земеделските училища, заемат не малко място в законорпоекта, 
получил широка гласност чрез печата. Смесването на професионалното и 
хуманитарното образование, според радославистите, следва да се извършва 
в тригодишен курс на обучение в “главните” училища. Предвидено е всички 
задължителни училища да завършват с 4-то отделение, като се премахне 
обучението 1-3 клас (днес 5-7-ми клас, Б. Г.), защото държавата няма достатъчно 
средства и подготвени учители за тази цел. Последните са разделени на 
три категории – редовни, временни и волнонаемни. Много  новаторски е и 
моментът, че ако си навършил 17 години, вече може да си учител (чл. 73, буква 
б)28. В законопроекта, успоредно с посочените промени, са предоставени и по-
широки права за откриване на общински и частни училища. В чл. 43, 44 и 45 
са предвидени изискванията за откриване на класни училища, поставени пред 
общините. Предвиждат се и вечерни курсове за необразованите младежи, както 
и откриване на детски градини (един от първите опити в това направление, 
Б. Г.). Чл. 150 - 153 указват начините за формиране и изплащане на заплатите 
на учителите, което е много важно в условията на бушуващата финансова 
криза, но същевременно за недобросъвестните педагози се предвиждат глоби 
и наказания29. Проектът на д-р Д. Вачов е одобрен принципно в събранието, но 
поради многото забележки е върнат за доработка и прецизиране. Депутатът К. 
Липовански напр. критикува обстоятелството, че учителките нямат равни права 
с мъжете педагози и получават с 10 % по-ниска заплата за еднакво положен труд30. 
Б. Лунгов се спира на проблема за училищните лекари, а известният етнограф 
Васил Кънчов (прогресивнолиберал, бъдещ министър, Б. Г.) апелира за по-строг 
контрол към частните училища и намаляване на сроковете за професионалното 

27 Народни права, бр. 11 от 30 ян. 1900, с. 3; Стенографски дневници на Десетото 
обикновено народно събрание, Първа редовна сесия, кн. І, с. 734-745, 905 сл.
28 Алексиев П. Нашата училищна политика (историческо изследване). С. 1912, с. 121 
сл.; Стенографски дневници на Десетото обикновено народно събрание, Първа редовна 
сесия, кн. I, с. 1044-1054.
29 Законопроект за народните първоначални училища. - Народни права, бр. 5 от 16 ян. 
1900, с. 3. Вж. и Нашето просвещение. - Народни права, бр. 11 от 30 ян. 1900.
30 В тази връзка Ат. Краев подхвърля репликата, че е време да се мисли и за еднакво 
гласоподаване. Стенографски дневници на Десетото обикновено народно събрание, 
Първа редовна сесия, кн. I, с. 1055-1065.
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израстване на учителите. Последното е особено важно, защото към онзи момент 
достигането на най-високия първи учителски клас отнема законодателно цели 
25 години. Всичко това показва, че парламентарната опозиция има позитивно 
отношение към закона и се опитва да го подобри. Препоръки към законопроекта 
има дори видният либерал Божил Райнов31.

Вследствие на многото обструкции, на Първата сесия се гласуват само 
Закон за изменение чл. 62 от Закона за Висшето училище и Закон за изменение 
на чл. 146 от Закона за народната просвета, засягащ училищните такси и други 
по-дребни проблеми, заедно с Решение за отпускане на безотчетни пътни пари 
на училищните инспектори32. Малко по-късно е гласуван и бюджета на МНП. 
Въпреки финансовата криза, се коментира широко състоянието на сградите на 
училищата заедно с възможностите за тяхното укрепване и за построяването 
на нови такива. Опозицията живо се интересува от състоянието на 
образователното дело, въпреки че част от нейните представители (с изключение 
на стамболовистите) не споделят радослависткото становище за приоритет на 
професионалното образование. Изказват се лидери на партии и професионалисти, 
предимно от демократите и прогресивнолибералите. Между тях, както винаги, 
са В. Кънчов, П. Каравелов и Н. Габровски. Първият остро  критикува  щата  на 
министерството и предлага да се слеят в един орган Постоянният учебен комитет 
и Висшият учебен съвет. Депутатът недоволства от практиката учителите 
да избират членовете им, но министърът да ги назначава, което, според него, 
ликвидира изборното начало. Критикуват се и постиженията на Софийския 
университет. Изказва се безпочвено съмнение, че дареното от Евлоги Георгиев 
място за сграда на Висшето училище няма да е достатъчно и ще се наложи 
да бъдат преместени княжеските конюшни. За сметка на това се предлага 
съществуващите гимназии да получат автономия, подобна на университетската, 
а министерството да провежда само общ контрол върху работата им, без да 
назначава директора и учителите. Думите му предизвикват раздразнението на 
Б. Райнов и други депутати от мнозинството, които го репликират и прекъсват. 
В. Кънчов обаче продължава да развива тезите си. Една от сполучливите му 
идеи е, че обръща сериозно внимание на състоянието на библиотечното дело в 
страната и специално на Народната библиотека в столицата, предлагайки пакет 
от мерки за издигане на равнището ѝ.

За разлика от колегата си прогресивнолиберал, П. Каравелов прави 
няколко много ценни препоръки за развитието на Софийския университет. 
Той предлага да се преустанови практиката да се търсят катедри за определени 
хора, а вместо това да се въведе ясен учебен план с дисциплини, които да бъдат 

31 Стенографски дневници на Десетото обикновено народно събрание, Първа редовна 
сесия, кн. І, с. 1044-1089.
32 Народни права, бр. 11 от 30 ян. 1900, с. 3; Стенографски дневници на Десетото 
обикновено народно събрание, Първа редовна сесия, кн. І, с. 1628-1642.
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заети от професионални педагози, а не от съвместяващи длъжностите висши 
съдии или държавни служители. Апелира се и за постоянен хорариум, който да 
бъде спазван строго и обвързан с работната заплата на професорите, което на 
практика означава въвеждането на руската образователна система. Ораторът не 
крие, че е нейн привърженик, изтъквайки положителните ѝ страни. Той смята, 
че Висшият учебен съвет не отговаря на изискванията, които са му поставени, 
и следва да бъде разтурен. Каравелов е за рязкото увеличаване на гимназиите и 
предвижда в столицата те да станат поне седем. Той апелира да се помисли и за 
организиране на девически гимназии със съответните пансиони към тях, за да 
могат девойките да получават образованието си еднакво с мъжете.

Н. Габровски се застъпва за запазването на специалните училища, 
основно сред които е Рисувалното (бъдещата Художествена академия, Б. Г.). 
Той критикува мнението на някои депутати, че то не изпълнява функциите си в 
обществото, и горещо ратува за съхраняването му. Този депутат е един от малкото, 
който засяга и проблема за увеличаване на заплатите на учителите и особено 
на тесните специалисти, които лесно биха могли да напуснат образователното 
поприще и да оставят цели ресори от развитието на обществото необезпечени33.

Като цяло опозицията има позитивно отношение към българското 
образование. Въпреки политическите противоречия с радославистите, в случая 
опозиционните депутати действат конструктивно и критикуват само някои 
сериозни грешки и то на системата, а не персонални. Видимо е желанието на 
всички, независимо от политическата им принадлежност, да видят страната  
покрита с гъста мрежа училища, с квалифицирани преподаватели и с добра 
материална основа. Обсъжда се положението на занаятчийските училища34. 
Обръща се внимание на възпитанието на учениците от средните училища. В 
това отношение либералите, както и повечето от депутатите в Десетото народно 
събрание, защищават идеята за усвояването на традиционните либерални и 
патриархални ценности с примеси на умерен национализъм. Те се обявяват 
твърдо срещу проповядването на всякакви анархистки, социалистически, 
републикански и други леви идеи в българското училище, както и за пълното 
деполитизиране на учителите35. Либералната партия първа обръща внимание 
и на децата с увреждания, пропагандирайки създаването на специализирани 
училища36.

33 Училищните здания на нашите основни училища. - Народни права, бр. 9 от 25 ян. и бр. 
10 от 27 ян. 1900; Стенографски дневници на Десетото обикновено народно събрание, 
Първа редовна сесия, кн. І, с. 1642-1662.
34 Народни права, бр. 14 от 5 февр. 1899.
35 Хаджиев, Ив. Обяснения и тълкувания към програмата на Либералната партия. С. 
1906, с. 47 сл. Вж. и Злините в нашите средни училища. - Народни права, бр. 3 от 11 ян. 
1900; Народното просвещение и партизанството. - Народни права, бр. 17 от 13 февр. и 
бр. 21 от 22 февр. 1900, и р..
36 Училище на г-н фон Уорих за глухонемите. - Народни права, бр. 10 от 27 ян. 1900.

Бисер Георгиев - Парламентарната опозиция ...



254 Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването

През март 1900 г. д-р Д. Вачов прави подобрения и излиза с нов проект за 
Закон за народната просвета, коментиран широко в “Народни права” 37. Събитията 
обаче свърват в друга посока и не позволяват да се реализира и този вариант. В 
крайна сметка, с изключение изравняването на заплатите на началните селски 
и градски учители,  радославистите правят само още няколко дребни промени, 
които не водят до съществени изменения в образователнате система38.

* * *

 Парламентарната опозиция през 1899 – 1900 г. има позитивно отношение 
към мерките за развитие на българското образование. Въпреки сериозната си 
вътрешнополитическа борба с правителството, тя не атакува неговите позитивни 
за страната действия, а се опитва да му помага с ценни съвети. Това означава, 
че в обществото постепенно си пробива път нов стил на политическо общуване, 
който се характеризира с известна взаимопомощ по важните за развитието на 
нацията проблеми. Големите разногласия между политическите мъже обаче не 
разрешават на започнатото да се развие. С течение на времето политическите 
противоречия ще се изострят и няколко години по-късно всички чужди 
идеи, включително образователните, ще бъдат критикувани остро. Заедно с 
обективните недостатъци, отсъствието на взаимопомощ е една от причините 
предложеният от либералите законопроект за нов образователен закон да не 
бъде реализиран.

37 Народни права, бр. 32 от 19 март 1900.
38 Алексиев, П. Нашата училищна политика ..., с. 142 сл. Вж. и Хаджиев, Ив. Обяснения 
и тълкувания към програмата на Либералната партия. С. 1906, с. 64 сл.
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СОСЛОВНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН 
В РОССИИ НАЧАЛА ХХ В. И ИХ НАКАЗЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ В 1905-1907 ГГ. 

Ирина Геннадьевна  Верховцева

CLASS PEASANT SELF-GAVERNMENT IN RUSSIA 
AT THE BEGINNING OF THE  ХХth CENTURY AND ORDERS 

TO THE STATE DUMA IN 1905-1907

Irina Gennadyevna Verkhovtseva

Abstract: During the elections to the First and the Second State Dumas of 
Russia in 1905-1907, volost and village assemblies, representing the peasant class self-
government, had adopted sentences-orders, which were addressed to the Duma. The 
main requirement was the socialization of the land. The author considers that the 
movement of sentence showed that the peasant community members, using historical 
forms of protest against the landowners and local authority, appealed to the supreme 
power, waiting for favors from it, and used a legal channel to inform about their needs. 
The dispersal of the First and the Second Dumas by the government and the following 
attempts of dissolution of the community agriculture by P. Stolypin, gave an impulse 
to the revolutionization of the peasant self-government, which continued during the 
First World War and had tragic consequences for the Empire of the Romanovs when 
the February Revolution of 1917 started.

Keywords: the peasant class self-government, the State Duma of Russia, volost 
and village assemblies, sentences, orders

Тема модернизации аграрных обществ в гуманитаристике относится 
к числу активно изучаемых. Ей уделяют внимание историки, правоведы, 
этнографы, социологи и другие представители социальных дисциплин, 
поскольку, безусловно, тема является общественно значимой в современных 
условиях интенсивных общественно-политических изменений в странах, 
которые сто-двести лет назад принадлежали к эшелону «доганяющей» 
модернизации. К составляющим проблематики указанной темы, до сих пор не 
ставшим объектом пристального внимания со стороны ученых, исследование 
которых также может быть разноплановым, следует отнести созданное в России 
реформой 1861 г. и функционировавшее до 1917 г. сословное самоуправление 
крестьян. Его история изучена фрагментарно, причем наименее освещен 
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отрезок, связанный с деятельностью крестьянского самоуправления в начале 
ХХ в. Знаковыми трудами, о которых следует упомянуть в контексте разработки 
проблемы, выступают работы И.Афонасенко, М.Виноградова, Ю.Кукушкина, 
Н.Тимофеева. Отдельной научной задачей является изучение участия органов 
крестьянского самоуправления в выборах в І и ІІ Государственные Думы, а 
именно в петиционной компании 1905-1907 гг., в ходе которой волостные и 
сельские сходы направляли в адрес формирующегося российского парламента 
наказы-приговоры. В фокус исследовательского внимания эту задачу 
поместили, в частности, И.Смирнов, В.Михайлова, Л.Сенчакова, И.Сулоев и 
А.Белов, Р.Топка, Т.Шанин, П.Кабытов, О.Сухова. При этом в качестве объекта 
изучения в большинстве работ выступает крестьянство как социальная 
общность, как сословие, как социокультурная общность, лишь В.Михайлова 
осветила деятельность сельских сходов – низового звена системы крестьянского 
самоуправления. Однако в указанную систему также входили волостной 
сход, волостное правление, волостной суд. Таким образом, в целом участие 
органов крестьянского самоуправления в упомянутой петиционной компании 
практически не рассмотрено, не зафиксированы также и попытки  изучить 
проблему в ракурсе динамики развития сословного самоуправления крестьян 
в России начала ХХ в., что и обусловило выбор темы нашей разработки.

Как отмечают исследователи, созданием в 1861 г. крестьянского 
самоуправления, по сути, были узаконены крестьянская община и 
традиционное общинное самоуправление, сотни лет до этого существовавшие 
и исторические формы которых в ходе реализации упомянутой реформы, 
по сути, стали легитимным источником власти в селе [Сухова 2007: 153]. 
«Отцы» реформы, ликвидировав крепостное право, выдвинув в качестве 
главных задач наделение крестьян землей и повышение эффективности 
аграрного производства, решились еще на один радикальный шаг: в систему 
органов государственного управления Российской империи было включено 
«крестьянское» звено, которое на этапе выработки реформы воспринималось 
ее творцами как временное, призванное выполнить задачу своеобразной 
школы самоуправления для народа и, усовершенствовавшись со временем, 
интегрироваться в обновленную систему управления страной. Последнее, в 
свою очередь, предполагалось реформировать на принципах всесословности, 
выборности, самоуправления [Российская деревня 2014: 60]. Таким образом, 
реформаторы пытались соединить в общем ключе модернизации и меры, 
направленные на интенсификацию аграрного производства в России, и меры, 
призванные обновить управление страной, и меры по интеграции крестьян в 
ее социальную систему, ликвидировав со временем сословные ограничения по 
отношению к ним и предоставив возможность самостоятельно хозяйствовать 
в своих административно-территориальных образованиях. 

         В условиях начавшихся в стране в 1860-1870-е гг. широкомасштабных 
буржуазно-демократических реформ, краеугольным камнем которых и стала 
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крестьянская реформа 1861 г., реализация подобных планов была сопряжена 
с необходимостью решения целого корпуса задач сопутствующего характера: 
начиная с необходимости повышения грамотности, общей культуры народа и 
заканчивая способностью российского политического истеблишмента самому 
избавиться от стереотипов сословного мышления и перейти на позиции 
сотрудничества с массами, с крестьянством в деле созидания новой России 
[Верховцева 2014/1: 175]. Поэтому естественно, что процессы экономической 
и социально-политической модернизации империи Романовых представляли 
собой развернувшуюся во времени драму, по мере реализации которой менялись 
знаковые личности, олицетворявшие главные идеи столь крупномасштабного 
проекта, претерпело изменения (и не раз) само видение будущего страны, в том 
числе – ее аграрного строя, соответственно изменились подходы к решению 
архиважных задач, связанных с транформацией экономического и социально-
политического «тела» империи [Христофоров 2011: 7]. Если на рубеже 1850-1860-
гг., когда намечались абрисы будущих конфигураций этого «тела», перевес сил 
среди разных мнений и подходов был на стороне славянофилов, отстаивавших 
необходимость для России своего самобытного пути развития (олицетворением 
последнего во многом и была крестьянская община/крестьянский «мир») 
[Российская деревня 2014: 60], то через сорок лет после начала реализации 
крестьянской реформы, пережив цареубийство 1881 г., вступив в эпоху 
протекционизма и возродив традиции дворянского «попечительства» над 
крестьянами, мятущаяся правящая элита страны, раздираемая противоречиями 
в дискуссиях о будущем реформ, но осознавая необходимость их продолжения, 
скорее действовала ситуативно, затягивая с решением неотложных проблем 
и нервно реагируя на атаки либералов и социалистов [Шанин 1997: 64-
65]. Две последние политические силы выступали за неотложное решение 
земельного вопроса и демократизацию системы управления страной, порядка 
90% которой составляло крестьянство. Однако на рубеже веков вмешалась, в 
буквальном смысле слова, «голодная действительность»: не успела страна 
оправиться от голода 1891 г.,  как последовало его повторение в 1898 г., после 
чего в условиях экономического кризиса начала ХХ в. грянул неурожай 1901-
1902 гг. [Сухова 2007: 59]. Следствием стали прокатившиеся по стране в 1902-
1904 гг. крестьянские бунты, сопровождавшиеся поджогами барских имений, 
самочинными разделами помещичьей земли, насилием и кровавыми расправами 
над ненавистными господами и местными чиновниками. После расстрела 9 
января 1905 г. демонстрации, шедшей к монарху с прошением-петицией, и 
подавления опозиционных акций, последовавших за ней, 18 февралая 1905 г. 
Николай ІІ издает указ, которым всем подданным предложено обращаться к царю 
по вопросам государственного устройства, народного благосостояния. Летом 
был принят закон о выборах в законосовещательную Государственную Думу, но 
новая волна протестов осени того года вынудила царизм 17 октября обнародовать 
очередной манифест, которым населению даровались демократические свободы 
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(в том числе слова, собраний), а также объявлялось о предстоящих выборах в 
Государственную Думу с законодательными правами. 

Исследователи отмечают организованный характер многих протестных 
акций крестьянства в 1905 г. [Шанин 1997: 158]. Большинство историков 
связывает это с агитацией, которую вели в селе оппозиционные силы, прежде 
всего – представители партии социалистов-революционеров (эсеров), хотя 
отмечено влияние и других сил, в частности, социал-демократов [Сенчакова 
1994: 171] и кадетов (две последние – преимущественно на последнем этапе 
революции) [Сулоев, Белов 2013: 60]. В августе 1905 г. по инициативе эсеров 
сформировался Всероссийский крестьянский союз, 1415 ячеек-братств, 111 
волостных и 359 сельских низовых структур которого появилось в 38 губерниях 
страны [Кабытов 1999: 75]. В ходе пропагандистской работы в круг агитируемых 
включались представители органов крестьянского самоуправления – сельские 
старосты, волостные старшины, члены волостных правлений, участники 
сельских и волостных сходов, а также наёмные служащие – писари [Кабытов 
1999: 73-81]. В некоторых местностях Российской империи деятельность 
социалистов была столь успешной, что откликом на нее стало образование в 
1905 г. нескольких «крестьянских республик»: в селах Марково Волоколамского 
уезда Московской губернии, Старый Буян и Царевщина близ Самары, Большие 
Сорочинцы на Полтавщине, Пески на Воронежчине, в прибалтийском Руене и 
Сумском уезде на Харьковщине. Остались также в истории свидетельства про 
Гурийскую республику в Грузии и Новинский волостной Совет в Тверской 
губернии [Смирнов 1975: 5]. Нередкими были случаи, когда организаторами 
и руководителями новоявленных крестьянских квазидержав были, по сути, 
официальные лица сословного крестьянского самоуправления, организованного 
на базе «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 
(далее – «Положение о крестьянах», И.В.) 1861 г. [Смирнов 1975: 40].

Среди крестьянских протестных акций этого периода наблюдались 
попытки переизбрать тех членов волостных правлений, волостных судей, 
деятельность которых в предыдущие годы характеризовалась злоупотреблениями 
при сборе податей и вынесении судебных решений, карании односельчан; 
«услуживанием» местному чиновничеству, в частности – земским начальникам; 
подкупами крестьян-выборщиков; подлогами документов; разворовыванием 
«мирских» денег; принуждением участников сельских и волостных сходов 
принимать решения-приговоры в интересах членов волостного правления или 
других заинтерисованных лиц, к примеру, о повышении жалованья волостному 
старшине, передаче в аренду за мизерные деньги общинной собственности 
[Приговоры 2000: 36-216]. Согласно приведенным в исторической литературе 
данным, подобные сельские и волостные сходы состоялись во всех волостях на 
Псковщине, во многих волостях Владимирской, Орловской, Рязанской, Самарской, 
Саратовской, Тверской, Черноморской, Ярославской губерний, на Ставрополье 
[Кабытов 1999: 82-83]. В большинстве своем протестные крестьянские акции 
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происходили при участии представителей крестьянских выборных органов, 
при этом в ряде случаев сельские старосты и волостные старшины выступали 
в качестве связных между крестьянами и их политическими «советчиками» 
(последние, как правило, принадлежали к эсерам), а иногда старосты и старшины 
даже сами входили в состав созданных социалистами организационных ячеек 
– так называемых, «братств» и «пятерок». Приведенные данные позволяють 
сделать вывод: уже на начальном этапе революции под влиянием агитации 
политических сил, прежде всего – социалистов, органы крестьянского 
самоуправления оказались в эпицентре «горячих» событий, а среди требований 
крестьян, кроме прочего, были и требования очищения крестьянского 
самоуправления от беззаконний, злоупотреблений. В свою очередь, это 
свидетельствует о следующем: одной из причин революционных выступлений 
крестьянства было и плачевное состояние крестьянского самоуправления, 
деятельность которого характеризовалась системными нарушениями 
регламентировавших ее законодательных положений, злоупотреблениями 
со стороны местных чиновников [Кабытов 1999: 27]. Хотя исследователи и 
отмечают, что на главных местах в числе вызвавших недовольство крестьян 
были вопросы наделения их землей, уплаты ими налогов, развития народного 
образования [Приговоры 2000: 15], все же, когда речь в крестьянских приговорах 
заходит о демократизации управления и выборности всех должностных 
лиц [Приговоры 2000: 102], на счет крестьянского самоуправления в этом 
контексте следует отнести немалую толику претензий народа, поскольку 
именно навязывание земскими начальниками неугодных крестьянам персон в 
качестве глав крестьянских органов самоуправления [Сенчакова 1994: 71], по 
сути, было попиранием декларированных «Общим положением о крестьянах» 
1861 г. принципов выборности. Последнее означало, что через своих делегатов, 
направленных сельскими сходами на волостные сходы, рядовые общинники тем 
или иным образом могли влиять на формирование органов своего сословного 
самоуправления, а значит – на хозяйственную жизнь всей волости, каждого 
отдельного села. Следует также отметить, что среди крестьянских петиций было 
немало таких, текст которых по просту дублировал некий шаблон, вероятно, 
предоставленный политическими «советчиками»: к примеру, это проступает в 
приговорах крестьян деревни Пертово (Владимирская губерния) [Приговоры 
2000: 139], Нерповской волости Костромской губернии [Приговоры 2000: 148] 
и Мармышовской волости Курской губернии [Приговоры 2000: 274], а также 
Ливенского уезда Орловской губернии [Приговоры 2000: 351], принятых с 
декабря 1905 по март 1907 г. Среди прочего в этих обращениях крестьян речь 
идет, по сути, о необходимости восстановления законности в деятельности 
органов крестьянского самоуправления, об уменьшении жалования волостным 
старшинам, снижении или вообще отмене мирских налогов, направлявшихся, в 
том числе, и на содержание органов крестьянского самоуправления. Особенно 
часто в этом ключе, как заклинание, в наказах повторяются фразы: «волостное 
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управление пусть будет изменено» [Приговоры 2000: 139]; «население волости 
должно пользоваться полною свободою по выбору должностных лиц… и по 
ведению своих общественных дел» [Приговоры 2000: 116]. В целом, на наш 
взгляд, сказанное свидетельствует: в многочисленных случаях крестьяне 
(разумеется, с подачи политических «советчиков») воспринимали органы 
крестьянского самоуправления как призванные защищать интересы простого 
народа, но руководство в этих органах, по сути, было захвачено, узурпировано 
лицами, которых при поддержке земских начальников «поставили» волостными 
старшинами и старостами кулаки-мироеды. Это означает, что социальное 
расслоение и противостояние, имевшее место в селе, сказывалось и на 
деятельности органов сословного самоуправления крестьян. Последние же, по 
сути, были в состоянии раскола: низовое звено – сельское общество, «мир», где 
право голоса на сходах имели все «домохозяева» и были представлены интересы 
рядовых общинников, противостояло волостному звену, где заправляли кулаки 
и творили беззакония, вынося несправедливые решения, волостные судьи, где 
волостными старшинами избирались угодные местным чиновникам личности, 
лоббировавшие интересы разбогатевших общинников. 

С началом избирательной компании в І Государственную Думу (декабрь 
1905 - январь 1906 г.), а позднее и в ходе выборов во ІІ Думу (ноябрь 1906 – январь 
1907 г.) даже такие несовершенные структуры, как органы своего сословного 
самоуправления, крестьяне, поддавшись влиянию политических агитаторов, 
используют с целью донести до центральной власти свои нужды, самой насущной 
среди которых была потребность в земле [Шанин 1997: 220]. Самодержавная власть 
сама оформила этот канал коммуникации с сельским «миром»: на волостных 
сходах, сформированных из делегатов от сельских обществ (один от десяти 
дворов), крестьяне должны были выбирать уполномоченных, которые потом на 
специальных уездных, а далее - на губернских съездах избирали крестьянских 
депутатов в Думу. В массовом порядке сельские и волостные сходы принимают 
приговоры-наказы и в адрес этих крестьянских избранников, и в адрес самой 
Думы. Именно последнее вызывает, на наш взгляд, особый интерес, поскольку в 
предыдущие десятилетия село не знало подобной возможности информировать 
о своих нуждах центральную власть. Конечно, в самом факте принятия сходами 
официальных приговоров-наказов в адрес Думы (которая «думает» вместе с 
царем) проявился пресловутый наивный крестьянский монархизм [Кабытов 
1999: 91], о котором много сказано этнографами и правоведами второй половины 
ХІХ - начала ХХ в., современными исследователями: крестьяне выражали 
надежду на то, что «царь даст …сытую и счастливую жизнь» [Приговоры 2000: 
95]. Но стоит принять во внимание и тот факт, что оформлены наказы были 
в соответствии со всеми требованиями деловодческой документации органов 
крестьянского самоуправления: в начале и в конце документа прописывались 
формальные клаузулы, в начальной указывалось число прибывших на сход, а 
также соответствовало ли это число требованиям «Положения о крестьянах» 
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1861 г., дающим сходу право принимать «законное» решение; в конце документа 
ставились печати старост, если это был сельский сход, старост и старшин, если 
речь о волостном сходе; обязательно, как и на приговорах дореволюционных 
времен, ставились подписи всех присутствовавших на сходе. 

Таким образом, участие крестьян в петиционной компании во время 
выборов в первые Государственные Думы, по сути, пребывало в рамках 
основных требований законодателя пореформенной эпохи, за исключением 
самого существа рассматриваемого вопроса, ведь среди разрешенных к 
обсуждению «Положением о крестьянах» 1861 г. и не могло быть того, который 
бы давал крестьянам право принимать приговоры-наказы Думе. К тому же 
самодержец 17 октября 1905 г. «даровал» своим подданным свободу слова и 
собраний. Но революция есть революция: часть приговоров-наказов была 
составлена в верноподданическом духе [Приговоры 2000: 169, 298, 325], а 
часть явно носила революционный характер, при этом предлагала коренным 
образом изменить всю систему управления страной на основах всесословности, 
выборности, самоуправления [Приговоры 2000: 139, 274], о чем, впрочем, 
несколькими десятилетиями раньше и мечтали «отцы» крестьянской реформы 
1861 г. Как отмечает В.Бабашкин, «с каждым революционным днем» крестьяне 
убеждались, насколько мощным оружием является их мирская организация 
[Бабашкин 2007: 73]. Сам факт принятия подобных приговоров сходами говорит 
не только об эффективности революционной агитации социалистов среди 
крестьян, но и о начавшейся революционизации самих органов крестьянского 
самоуправления [Сенчакова 1994: 171]. Часть общинников, приняв идеи, 
предложенные революционерами, стала рассматривать свое участие в 
крестьянском самоуправлении как способ отстоять права народа. А «первым» 
правом крестьянина, в соответствии с «общинними архетипами», было «право» 
на землю, ведь она «Божья» и принадлежит тем, кто ее обрабатывает [Кабытов 
1999: 92]; главным же «распорядителем», «поравнителем» земли является 
православный царь [Сухова 2007: 136], который не знает «правду» о бесчинствах 
помещиков, о бедствиях народа, поскольку чиновники ее «утаивают» [Сухова 
2007: 159]. Созыв Государственной Думы, куда народ законно делегировал 
своих представителей, таким образом стал своеобразным сигналом для села, 
что пришла пора уведомить царя обо всем. По словам С.Кара-Мурзы, «ни один 
парламент в мире никогда не получал таких драматических и поэтических 
посланий: «Государственная Дума в нашем представлении есть святыня и 
заступница всего угнетенного народа…» (Ливенский уезд Орловской губернии)». 
В очень многих приговорах и наказах крестьяне прямо предупреждают, что их 
надежда на Государственную думу – последняя, если она окажется бессильной, 
то «переход к борьбе с применением насилия станет неизбежным». Так, сход 
крестьян деревни Куниловой Тверской губернии писал: «Если Государственная 
Дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, 
все земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные 
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орудия и напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от 
врагов французов, а нам от злых кровопийных помещиков» [Кара-Мурза 2003: 
118]. Пропаганда же последователей народников 1860-1870-х годов – социалистов-
революционеров, совершивших в 1905-1907 гг., по сути, новое «хождение в 
народ», «раскрыла» крестьянину глаза на возможность добиться своего через 
предоставленные самим правительством каналы общения с властью. Во время 
выборов в І и ІІ Государственные Думы мирным способом крестьяне-общинники 
путем принятия приговоров-наказов, используя исторические формы протеста 
против помещиков и местной власти, обратились к власти верховной, ожидая 
от нее милостей и одновременно используя легальный канал информирования 
о своих нуждах. Как указывают современные исследователи, осознав в годы 
революции силу коллективного сопротивления государственной власти путем 
«мирской» организации, в последующем крестьяне противостояли попыткам 
правительства дезинтегрировать последнюю в ходе реализации аграрных 
преобразований 1906-1910 гг. [Бабашкин 2007: 83]. 

Разгон первых двух Дум и запрет царизмом принимать на сходах наказы-
приговоры в ее адрес, начавшиеся затем преследования и репрессии против 
руководителей и участников крестьянских сходов, составлявших обращения 
к центральной власти [Приговоры 2000: 6], а также попытки ликвидации 
общинного землевладения правительством П.Столыпина, безусловно, дали 
импульс дальнейшей революционизации крестьянского самоуправления 
[Кабытов 1999: 89].  Последнее, в свою очередь, продолжилось в годы 
первой мировой войны [Верховцева 2014/2: 24] и после начала Февральской 
революции 1917 г. имело трагические последствия для империи Романовых, 
для нарождавшихся конституционализма и демократии на одной шестой части 
суши, где позднее образовалась Страна Советов [Булдаков 1997: 43]. Наделив в 
1861 г. официальными полномочиями в селе крестьянский «мир», то «сельское 
общество», которое сотни предыдущих лет своей истории вырабатывало 
специфические формы коллективного выживания, самодержавие не сумело 
наладить коммуникацию с ним в условиях интенсивной модернизации страны. 
Сельская же Россия в ходе приговорного движения 1905-1907 гг. проявила 
умение использовать новые социально-политические обстоятельства, в 
частности – предоставленные крестьянам их самоуправлением легальные 
формы организации жизни в селе, для того, чтобы попытаться наладить 
коммуникацию с властью, хотя бы и в рамках своих сословных традиций. Можно 
ли винить крестьян в верности этим традициям, если сама дворянская власть 
оказалась не способной выйти за рамки собственных сословных стереотипов, 
проигнорировав голос народа в ходе приговорного движения 1905-1907 гг. и 
попытавшись «сверху» разрушить, ликвидировать сцементированные вековым 
жизненным опытом формы крестьянской самоорганизации? 
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ЗНАНИЕ ЗА ЕЗИКА И/ИЛИ ЗНАЕНЕ НА ЕЗИКА

Ганка Янкова

KNOWLEDGE FOR A LANGUAGE AND/OR KNOWING A LANGUAGE

Ganka Yankova

Abstract: The need to use another approach to the study of the Bulgarian 
language is motivated in the text, conforming to criteria such as functionality, 
communication, complexity, scholarly, systematic, pragmatic. The emphasis is on 
functional literacy (such as the level of knowledge and skills, ensuring the proper 
functioning of the individual in a specific cultural environment), which identify the 
outcomes in teaching Bulgarian language. It is motivated by understanding the presence 
of communication, precommunicative and synthetic exercises (content and structure) 
in the curriculum in view of the tasks of the Bulgarian language training. Functional 
methodological solutions are represented in support of the idea that so far the leading 
communicative approach does not rely on the unique and that its application in this 
way does not provide the expected results. The need to change the education paradigm 
by combining tradition and innovation is justified.

Key words: knowledge of the language, knowing of the language, approach, 
communicative approach, functional approach, communicative-oriented training, 
communicative competence, language and linguistic competence, functional literacy, 
tradition, innovation

 

 „Езикът служи не за общуване, а за да скрием 
невъзможността да общуваме!“

Тази мисъл на Хемингуей насочва към ключовите думи в заглавието на 
текста: знаене на езика и знание за езика и отношението между тях. Категорично 
противопоставянето се изключва. Но остава въпросът колко знание за езика е 
необходимо, за да е налице знаенето на езика. И може ли без знание за езика, да 
знаем езика.

За съжаление в общественото пространство, в специализираната 
литература продължава да се говори, че не е нужна теоретична информация за 
българския език, че все още водеща е „описателната граматика“, че „детето се 
научава да кара колело, като се качи на колело“, продължава „абсолютизацията“ 
на комуникативния подход. Разчитането на тези твърдения е много важно, 
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защото неправилната им интерпретация води до омаловажаване на една 
традиция – познание за българския език. В учебния дискурс българският език 
има две основни функции – когнитивна и прагматична. Чрез когнитивната 
функция обучението по български език служи за запознаване на учениците с 
научни понятия (текст, изречение, дума, морфема, звук и т.н.) като елемент от 
предметната компетентност, която се овладява на занятията по български език. 
Схемата на Пл. Радев [Радев 2005:424] илюстрира общите закономерности при 
усвояването на знания.

Фиг. 1. Закономерности при усвояване на знания
индивид 1  ситуация
#
$ 
познание 1  знание

Прагматичната функция е насочена към усъвършенстване на уменията 
за адекватно участие в речевата комуникация. Реализацията на двете функции 
определя основополагащото място на българския език в системата на средното 
образование.

Надценяването на ролята на комуникативността и подценяването на 
лингвистичната (езиковедската) и културологичната подготовка чрез обучението 
по български език много често „се дължи на несъобразяването с разликите между 
усвояването на първия език и изучаването на втория език. За подобно смесване 
допринася и безкритичното позоваване на постановки от „Общата европейска 
езикова рамка: учене, преподаване, оценяване” [„Рамка“:2006], които обаче се 
отнасят до изучаването на втори език“ [Димчев 2012:697]. В статията си „Още 
веднъж за езиковедската компетентност” А. Радкова обобщава, че езиковедската 
компетентност се разпознава като „понятие, което в последните години не е сред 
най-популярните и активно разработваните в съвременната езикова методика“ 
[Радкова 2010:30].

Учениците като носители на българския език притежават комуникативно-
речева компетентност, достатъчна за ограничените им комуникативни 
потребности. Но с нарастването на житейските потребности на обучаваните 
и на новите им социални роли осезателно се усеща езиковият дефицит и е 
необходимо усъвършенстването на комуникативните им умения. Това мотивира 
необходимостта да се усвояват декларативни и процедурни знания за системата 
на съвременния български книжовен език в цялото му разнообразие от стилове 
и регистри. Информацията за структурата и функциите на езика е необходимо 
да се овладява в единство с развитието и усъвършенстването на комуникативно-
речевите умения. За да бъде знаенето на езика по-добро, респективно учениците 
да участват компетентно в общуването, да разчитат смисли в текстове, сами да 
генерират смисли, да случват своето комуникативно намерение, да успяват в 
своята социална реализация, трябва да притежават знания за българския език 



267Ганка Янкова - Знание за езика и/или знание на езика

като йерархиезирана система от знаци, да познават всички езикови равнища, да 
са осмислили връзките и взаимоотношенията между тях на парадигматично и 
синтагматично равнище, защото само тогава, конструирайки своето изказване, 
ще правят съзнателен избор между многото варианти. 

Че информация за българския език, за семантичните и формално-
езиковите характеристики на езиковите единици присъства и трябва да присъства 
в учебното съдържание е факт, спорове няма, но в какъв обем, с какви акценти и 
как да е представена и подредена информацията по класове – това е отговорност 
на специалистите: методици, филолози, учители и др.

Впечатленията за обремененост на учебното съдържание по български 
език се създават не от големия обем теоретична информация, а от присъствието 
на ненужна (излишна, самоцелна) информация, от многократното повтаряне 
на една и съща информация, от многото говорене и малкото казване, от 
непремислените акценти, от еднообразните упражнения и т.н.

Идеята за посткомуникативност – все по-забележима в методиката на 
обучението по български език – предпоставя разбирането, че е ограничена 
експликативната стойност на комуникативността при изясняване на начините, 
по които речевото общуване се оптимизира.

Прилагането на водещия подход – комуникативния, не е достатъчно за 
обезпечаване на висока резултатност. Във връзка с казаното и в негова подкрепа е 
разсъждението на Т. Ангелова: „Не ми е известно да има специалисти по езиково 
обучение, поставящи си за цел създаването на езиково обучение, което да не е 
комуникативно ориентирано. По-скоро е нужно да се търси убедителен отговор 
на въпроса как да се схваща комуникативната ориентация“ [Ангелова 2004:99]. 
Отговорът на този въпрос е свързан с използването на ефективен подход при 
изучаване на родния език.

Правилно избраният подход при изучаването на българския език 
предпоставя и високи резултати. Оптималният подход към изучаването на 
езика ще определи обема, съдържанието и мястото на езиковото знание, ще е 
налице съобразяване с прагматичните, когнитивните и културните нужди на 
обучаваните.

В съвременната образователна и езикова ситуация прилагането на 
един подход не е целесъобразно. Понятието за подход характеризира главното 
направление, което определя стратегията в действията на учителя и учениците 
на определен етап от развитието на обучението по български език. В речника на 
Азимов и Шчукин понятието се дефинира като „базисна методическа категория, 
определяща стратегията на езиковото обучение и избора на учебни методи, 
чрез които се реализира тази стратегия; характеризира се гледната точка към 
същността на предмета, който се изучава“ [Азимов, Шчукин 2009:20]. По-
нататък авторите представят същността [по М.В. Ляховицкий] на видовете 
подходи: бихевиористичен подход, индуктивно-съзнателен подход, когнитивен 
подход, интегриран подход и т.н. [пак там:201]. 
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По различни критерии се обособяват различните класификации 
на подходите и често становищата за същността и видовете подходи са 
противоречиви. В специализираната литература по методика на обучението 
по български език се говори за лексикално-тематичен подход, стилистичен 
подход, комуникативен подход, комуникативно-речев подход, компетентностен 
подход. През последните години най-актуален е комуникативният подход към 
езика  подход към обучението, възникнал през 70-те години на XX в., свързан 
с главната цел на обучението – овладяване на езика като средство за общуване. 
Комуникативният подход предполага в хода на занятията да се овладяват 
различни речеви функции, т.е. да се формират умения за изразяване на една 
или друга комуникативна интенция чрез средствата на изучавания език. 
Реализацията на тази семантична характеристика на понятието се експлицира 
в няколко аспекта:

•	 речева насоченост на обучението
•	 функционалност в подбора и организацията на материала
•	 ситуативност
•	 използване на автентични материали
•	 комуникативни задачи
•	 индивидуализация на учебния процес с оглед потребностите на        

обучаваните.

Сегашният модел на образователното взаимодействие по български език 
показва, че не са разчетени коректно и не са реализирани докрай всички аспекти 
на този подход.

Имайки предвид спецификата на обучението по български език 
(българският език като предмет на изучаване, като средство за общуване, като 
семиотичен код, на който става обучението по всички учебни предмети), не е 
необходимо да се хабят сили и време за избиране на единствен подход и да се 
водят спорове за именуването му. Достатъчно е да се анализират предимствата 
на всички познати подходи (комуникативен, компетентностен, лексикално-
тематичен подход, когнитивен, дискурсен, стилистичен и т.н.) и комплексно 
да се прилагат в организацията и структурирането на образователното 
взаимодействие  промени в съдържателен план и в технологията, като се 
вземат под внимание както знанията, уменията и навиците, така и личностните 
характеристики на учениците, нагласите им за действия.

Комплексното използване на изброените подходи ще мотивира 
характеристиките на различната образователна парадигма, в която ще се 
акцентува разумно върху знанията за езика и върху употребите на езика, и ще 
има за цел знанията за езика, включени в учебното съдържание по български 
език, да обезпечават определено равнище на знаене на езика. Структурирането на 
учебното съдържание с оглед на предимствата на изброените подходи ще отговаря 
на критерии като научност, системност, функционалност, комуникативност, 
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комплексност, прагматичност и др. Ще се поставя акцент върху когнитивните 
аспекти на езика, върху употребите на езика и функциите на тези употреби.

Функционалната грамотност, семантизирана като способност на 
човека да встъпва в отношения с външната среда и максимално бързо да се 
адаптира и функционира в нея, се различава от елементарната грамотност 
като способност на човека да чете, да разбира, да съставя кратки текстове и 
да реализира прости аритметически действия. С функционалната грамотност 
„като равнище на знания, умения и навици, обезпечаващи нормалното 
функциониране на личността в конкретна културна среда“ [Азимов, Шчукин 
2009:342] се идентифицират крайните резултати в обучението по български 
език. Тя насочва към усвояване на езиковите единици и признаците им 
в практически план, т.е. усвояване на комуникативното оправдание и 
комуникативното предназначение на всяка единица и граматическа категория 
чрез многообразни методически решения и функционална педагогическа 
технология. Упражненията за рецепция на текста и за конструиране на текстове 
се определят като комуникативни и заемат определено място в учебното 
съдържание като илюстрация на втория компонент на учебното съдържание 
– умения. Но заедно с тях се реализират предкомуникативни (езикови задачи) 
и синтетични упражнения, чието присъствие в учебния дискурс по български 
език (и в частност в сега действащите учебници) трябва да се анализира, 
преосмисли и пренареди.

Няма как учениците да съгласуват правилно съществителни и 
прилагателни имена по род и число, ако не познават същността на тази категория 
и формалния маркер за изразяването ѝ.

Пунктуационното оформяне на изречението е регламентирано с 
определени правила, които улесняват учениците, само ако те познават синтаксиса 
на българския език. Смисълът на синтактичния разбор не е самоцелен анализ 
на синтактичната единица, а декомпозиране с цел разчитане на смисъла и 
еднозначно тълкуване, което е подпомогнато и от пунктуационното оформяне 
на изречението. 

В българския език има 9 вида местоимения и част от тях се отличават 
с висока фреквентност в речта. Неслучайно се говори за „граматика на 
местоименията“ [Р. Барт]. В учебното съдържание се изучават местоименията в 
5. и 6. клас. Информацията е редуцирана, самоцелна и формална – дефиниция, 
видове, образуване, граматически признаци. Учениците научават дефиницията, 
запомнят таблиците, разпознават местоименията в текста. И без голяма част 
от тази информация учениците използват местоимения в речта си. Но ако не 
са осмислили местоименната парадигма, ако не им е обяснено например какво 
означава категорията падеж и как дателните и винителните форми на личните 
местоимения са предопределени от синтактичната служба на местоименните 
форми, от контекста, то учениците ще продължават да допускат грешки от 
типа:
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•	 Иван е твърд и упорит, сам решава, всеки му нарежда какво да прави.
•	 Той харесва пътешествията и затова не му се пада тази награда: 

екскурзия в Неапол.

Не е обяснено в учебното съдържание например защо само в 3 л., ед.ч. 
личните местоимения притежават категорията род, не са посочени никъде в 
учебниците механизмите за текстова свързаност и ролята на местоименията в 
текстоизграждането, предпоставена от семантичната им специфика. 

С неопределителни местоимения се назовават неизвестни предмети 
(лица, качества, количества). Но тези местоимения имат и друга роля – с тях се 
изразява несъгласие, неодобрение, пренебрежение, неангажираност, безразличие, 
индиферентност. Неидентифицирането е предпочитано по много причини. 
Тази информация е важна за шестокласниците. А видовете неопределителни 
местоимения е нужно да се знаят с оглед на избора на правилна речева стратегия. 
Затова знанията за езика не бива да се подценяват.

Пренебрегването на знанията по български език е предпоставено в 
някаква степен и от формата на националното външно оценяване и държавните 
зрелостни изпити. В 7. клас и в 12. клас целите на обучението по български език 
са подменени: учениците решават основно тестове. Овладяват се определени 
модели, които се повтарят, – те не са осмислени, не са диференцирани 
вариантните и инвариантните признаци на езиковите единици. Моделът се 
запомня механично. 

Например учениците знаят, че в словосъчетание от числително име 
и съществително име от мъжки род за нелице съществителното е в бройна 
форма. Но същността на бройната форма не се обяснява, нито пък се разбира. 
Ако въпросителното местоимение колко участва в словосъчетание със 
съществително име от мъжки род за нелице, то името ще е в бройна форма 
само ако изречението завършва с въпросителен знак, защото налице е питане 
за брой, за количество. Но ако завършва с удивителен знак, тогава името ще 
бъде в множествено число.

Сравни: Колко коня има в конезавода?
     Колко коне има в конезавода! 

Ще приведа още един тревожен факт в подкрепа на казаното. В проведена 
анкета две от питанията бяха:

•	 Разбираем ли е за вас езикът на учебниците и другата помощна 
литература?

•	 Кои предмети ви затрудняват най-много с езика, на който се преподава?

Нито един от анкетираните (100 ученици 8. – 12. клас) не посочи учебника 
по български език. Причините биха могли да са различни. Ще коментираме две 
предполагаеми:
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	Информацията за българския език в учебниците не затруднява 
учениците. Езикът е достъпен, термините разбираеми (обратно на 
говореното в общественото пространство);

	Втора основна причина: по-голяма част от учениците не отварят 
учебниците по български език, особено в 9. – 12. клас.

Презумпцията, че българският език е роден и го знаят, и че знания, свързани 
с теоретичната информация, не се проверяват, са причини за това отношение 
към изучаването на българския език. Необходимо е по различен начин да се 
организира обучението по български език, да се създадат условия за осмисляне 
на семантичните, формално-езиковите и функционалните характеристики на 
единиците от всички езикови равнища, тяхната комуникативна роля. Трябва и 
да се преборим в конкуренцията с Интернет.

Българският език е универсален, той е установена система, нещо повече 
– българският език е класически пример за система. Едно от решенията за 
мотивиране на учениците да изучават български език е основно свързано с 
използваните технологии, с подбора и структурирането на учебното съдържание.

Например освен в урочните статии за официално-деловия стил с 
текстовете от него  (молба, автобиография (CV), мотивационно писмо и др.) 
учениците могат да запознаят попътно – и в други уроци, напр. текстът молба 
(съобщение и др.) да е обект на анализ в различни уроци, текстът да е част от 
рецептивно или продуктивно упражнение, от упражнение за редактиране и т.н.

Информацията за причастията и преизказното наклонение е включена 
в учебното съдържание за 6. клас. Но върху тези преизказни глаголни форми 
работим през всички предходни години. Още в подготвителна група на детската 
градина се предвиждат регламентирани педагогически ситуации за запознаване 
на децата с преизказни глаголни форми (в адаптиран и достъпен вариант и обем). 
Работата върху преразказ (1. – 5. клас) предполага коментар на преизказните 
глаголни форми, основни в детския преразказ и упорито наричани форми на -л, 
-ла, -ло, -ли. Защо да не ги наричаме преизказни – разчитането на термина е ясно 
и красноречиво – преизказваме нещо, казваме повторно, не като очевидци, по 
думите на друг. В 6. клас ще систематизираме знанията, ще насочим вниманието 
към подреждане на парадигмата, към функциите, които са толкова разнообразни. 
Аналогичните примери са много. Решенията в тази посока не са невъзможни.

Понятието текст е системообразуващо понятие. С това понятие започва 
обучението по български език и информацията за текста присъства в учебното 
съдържание през целия училищен период. И все пак учениците не умеят да 
разчитат смисли в текстове, да конструират текстове – голяма част не умеят 
да общуват, да инициират разговор, да поддържат разговор, да разказват 
увлекателно за интересни неща, да впечатляват събеседника си, че той да изпълни 
всяко желание, не могат да изразяват чувства. Трябва да се потърсят причините 
за тези констатации. Говори се, че днешните ученици са много информирани, но 
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не могат да споделят тази информация – беден речник, неовладяна граматика, 
пренебрегнати изисквания за езиков подбор, за правилна дикция, интонация, 
темпо и т.н.

Проявяваната немарливост към езика в обществото ги окуражава в 
тяхното нехайство към собствената им реч.

Степента на владеене на българския език ще подпомогне учениците 
в подготовката им по другите дисциплини. Това също трябва да е мотив за 
изучаване на езика. А учителите по всички учебни предмети трябва да са единни 
в изискванията си да знаем български език.

И в края на текста още една идея в подкрепа на оптимистичното решение 
на проблемите. Ако се запази моделът на определени авторски колективи при 
писането на учебници в началото на раздела да се предлага текст (текстове), 
който да се използва при представяне на всички урочни единици в него, то 
действително е необходимо това да се случва. А не да се включват още текстове 
(понякога съвсем самоцелно – от един дълъг текст да се извадят например 5 
глагола). Началните текстове (а и всички текстове в урочните статии) трябва 
да са добре премислени в аспект на методическа целесъобразност – да 
позволяват представянето на темите от раздела, да са интересни и адекватни на 
потребностите и очакванията на учениците, да са диференцирани и с оглед на 
спецификата на учебната ситуация – работа с билингви, с ученици, владеещи 
много добре български език и т.н. (Т1, T2, T3 и т.н.). Така ще се пести време и 
място. Спестеното вместо отделеното време за рецепция на текста ще позволи 
по-дълбоко вглеждане в детайлите, учениците ще се убедят, че определено 
съдържание се изразява с определени езикови средства, ще се научат как една 
микротема се разгръща (постъпателно, паралелно), че понякога стилистичният 
дефект е стилистичен ефект и още, и още. 

Всъщност споделената идея може да се реализира и по друг начин. С оглед 
на регламентираното учебно съдържание в учебната програма да съществува 
само един учебник, но да има няколко помагала към този учебник, съобразени 
с конкретната учебна и езикова ситуация. В помагалата ще бъдат подбрани 
методически целесъобразни дидактически текстове и ще бъдат дефинирани 
упражнения (различни типове и видове), съобразени с принадлежността на 
учениците към различни социокултурни групи, с нееднородния ученически 
колектив от гледна точка на езика, с равнището на владеене на български език.

Тези помагала би трябвало да целят „бързо и лесно“ овладяване на 
българския език и да обезпечават еднаквост при случването на критерия „добро 
владеене на езика“, но различност при реализацията на другите два – бързо и 
лесно (за различните ученици процесът ще бъде различно бърз и лесен).

Има много положителни резултати в обучението по български език, но 
има и много нерешени проблеми. Време е да спре да се шири твърдението, че 
българските ученици са неграмотни. (Чудно как едни неграмотни злеростници 
са показали среден успех на матурите през 2014 г. – 4,71, а на държавния зрелостен 
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изпит по български език и литература 4,28. Но това е друга тема за разговор.) 
Казано по друг начин – промяната е наложителна. Не говоренето за промяна, а 
самата промяна. 

Предстои одобряването на нови учебни програми и издаването на нови 
учебници и сега това е възможност да се променят нещата – чрез съчетаване 
на традиции и иновативност, чрез разумно и премерено включване на знания 
за езика и употреби на езика, чрез използване на подходи, съвместили 
положителното от всички използвани досега, чрез преподаване на български 
език с оглед спецификата на региона и на отделния ученик.  
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МЕТАФОРАТА НА ПРОИЗХОДА

Евелина Николова

METAPHOR OF ORIGIN

Evelina Nikilova

Abstract: Presenting some kind of hermeneutics of the nostalgic metaphor of 
the Origin, the text is an essay on the structure of substitution, constituted by the 
game of absence and presence. An essential fact is that substitution constitutes the 
paradigmatically developing metaphor of Origin. However, it is not less essential that, 
according to the apt phrase of Derida, by making the space, substitution makes visible 
the imperceptible, a quiet almost invisible movement of divergence. Everything is a 
sign. Each sign refers to a sign. Thus, the Origin looks as if it is in action. In this way, 
though, precisely this “as if in action” disunites, disperses, questions the perfectness 
of the Origin.

Key words: metaphor, archetype, pattern; description, explanation, fiction, 
imagination; sign, symbol, substitution, reference

„Не бива, предупреждава Квинтилиан, много да ни бави въпросът какъв 
е произходът на реториката. Защото кой се съмнява, че хората веднага след 
раждането си са получили дар словото от самата природа, че необходимостта 
е създала усъвършенстването и растежа ѝ, а разумът и упражняването са я 
усъвършенствали?“. „Природата е дала начало на словото“, „дар словото“ е гласът 
на природната милост. Но тъкмо този фундаментален концепт за милостта на 
природата отстъпва пред заместващия концепт за обществото, закона, историята 
– и текстът на Квинтилиан продължава така: „… някои смятат, че грижата за 
красноречието е започнала от тези, които, обвинени в някакво престъпление, се 
учели да говорят по-грижливо, за да се защитят (…),  но тази причина, колкото 
и да е достойна за уважение, не е първата, защото обвиняването предхожда 
защитаването“ [Квинтилиан 1999: 178].

Природността е сцената, на която невинно се ражда речта, – но други 
са местоположенията на изобретяваната, за да замества, да се намесва и да се 
вмества, стара реторика.

Това, на първо място, са родените в сцените на нашествия и на грабежи 
народни съдилища. „Към 485 г. пр. н. е., пише Ролан Барт, двама сицилийски 
тирани, Гелон и Хиерон, извършили депортирания, изселили население и иззели 
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имоти, за да заселят Сиракуза и да раздадат земя на наемните войници; когато 
били свалени от народното въстание и жителите поискали да се възстанови 
ante qua, започнали безброй дела, защото правата за собственост трудно се 
установявали. Това били процеси от нов тип: те дали повод за свикване на големи 
народни съдилища, пред които, за да убедиш, е трябвало да си „красноречив“ 
[Барт 1995: 133]. „Легендата, допълва Цв. Тодоров, разказва, че тогава Хиерон, 
тиранът на Сиракуза, с изтънчена жестокост забранил на поданиците си да 
използват речта. Като осъзнали важността на словото, сицилийците (Коракс, 
Тизий) създали реториката. Словесността започнала да се изучава не като „език“ 
(както се учи чужд език), а като „реч” (discours)“ [Тодоров 2000: 12].

Странна е тази връзка между природата, речта и земята, между реториката 
и земевладението, между господството, езика и подчинението. Но тъкмо от нея 
покълва смисълът на место-положението.

Тук може би е мястото на някои необходими, разсейващи недоразуменията, 
уточнения.

Първото уточнение засяга мисълта за произхода. Но тъй като мисленето 
е всъщност език, нужно е и едно друго, второ уточнение – засягащо вече 
отношението между езика и мисълта за произхода.

„Говор на някакъв замлъкнал вече глас”, произходът е една от онези 
дълговечни и живи метафори, които със своето собствено съществуване пораждат 
носталгии и обещания за светло завръщане – в невинността на началото, винаги 
мислено отпреди времето, плътта и света, в „безсенчестата светлина на първото 
утро „... Съществена в случая е думата „метафора” – защото, както казва Пол 
Рикьор, „метафората не е жива само поради това, че оживява един конституиран 
език [langage]. Метафората е жива по силата на факта, че описва порива на 
въображението в едно „да се мисли повече” на нивото на концепта” [Рикьор 
1994: 436].

Събитие на дискурса, метафората отдавна не е с нищо неусъмняващият 
мисленето феномен на отклонението и неговата редукция. Конституирана 
от конфликта и фузията между идентичност и различаване в сърцевината на 
метафоричния изказ, метафората е онзи задвижващ динамизма на значенията 
семантичен процес, чийто залог, отвъд конституцията на различните и 
несъмнено разширяващи речника семантични полета, е възможността за едно 
повторно описание на света на представите. Тя, да припомним Пол Рикьор, е 
онази „дискурсивна стратегия, която, запазвайки и развивайки творческата мощ 
на езика, пази и развива евристичната сила, разгръщаща се чрез фикцията“ 
[Рикьор 1994: 9].

И плодоносна, и съблазнителна в хоризонта на намерението е подхванатата 
от Макс Клейн и Мери Хес идея за родството между модел, архетип и метафора. 
Изказан в термините на тези автори, архетипът имплицира значения, различни 
от импликациите му в аналитичната психология на К. Г. Юнг. Въвлечен в една 
теория на взаимодействието, Произходът - тази „коренна”,  радикална и интер-
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конектна метафора, принадлежи на областта на explanandum-а: той е това 
„несъществуващо”, което трябва повторно да се опише и обясни в употребата 
на онези теоретични, конструирани от научното въображение модели, за които, 
според Макс Блейк, няма как да се каже, че са модели на нещо, което да може да 
се покаже или което тепърва следва да се произведе. Опериращи „върху обект, от 
една страна, по-добре познат – и в този смисъл по-близък, от друга страна – богат 
на импликации и в този смисъл плодоносен в плана на хипотезата” [Рикьор 1994: 
345], те самите не са „нещо”, те изобщо не са „неща”: не са някакъв конструиран, 
подражаващ и възпроизвеждащ оригинала модел по мащаб; не са репрезентация 
на един корелативен и верен не на изгледа, а на структурата аналогичен модел. 
Не са копие. Не са схема. Релевантни на една установена от езикови съглашения 
система на асоциирани общи места, те са инструментът за повторното, 
метафоричното поради свързаността си с фикцията и с въображението описание 
на света на представите. И тъкмо тук евристичната сила, разгръщаща се чрез 
фикцията в описанието, завързва родството между модел, архетип и метафора. 
Систематичната разгръщаемост на модела в мрежа, в система от общи места 
завързва възела между архетип (т.е. модел) и метафора: метафората (но не всяка, 
а само притежаващата радикален и систематичен характер метафора) е архетип; 
асоцииращ система от общи места и импликации, покриващ едно поле от опити 
и факти, архетипът е парадигматичната мощ на тази „коренна”, по думите на 
Стефан Тулмин, метафора, която, като задвижва конституцията на асоциираните 
метафори в метафорична мрежа, прави възможно повторното, винаги свързано с 
фикцията, описание на реалността. Поставени под знака на теоретичните модели 
на Макс Блейк, метафорите от ранг на модели разкриват възможността едно 
теоретическо обяснение да се разгърне като „метафорично повторно описание на 
областта на explanandum-a”. Необходимостта на подобно отклонение от строго 
дедуктивните модели на научното обяснение се налага от невъзможността да 
се постигне строго съответствие между областите на теоретическия explanans 
(свързаната с един теоретичен език концептуална структура) и explanandum- 
а (фактът или групата факти, които подлежат на обяснение) на подредените в 
описателна структура, но и винаги вън от контрола на каквато и да било реална 
конструкция факти. Повторното описание на мрежата на асоциираните от 
архетипа метафори на произхода от самото начало е хванато в капана на една 
неуловима и преди всичко несъществуваща виртуалност, на една фикция, на 
един предизвикан само от интерпретативното усилие въображаем феномен. 
Произходът – тази „цепнатина без хронология и без история”, е едно чисто, 
абсолютно отсъствие – но тъкмо това отсъствие на реалност прави възможно 
задействаното от метафората освобождаване на „друг вид референция върху 
други измерения на реалността” [Рикьор 1994: 207].

Между произхода, който отсъства, и модела, който репрезентира не 
друго, а един виртуален, описан произход, стои непрестанно оживяваната 
от презентации и репрезентации на тази идея вселена на интерпретациите. 
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278 Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването

Задвижена от мисълта за произхода, тя задейства онзи реторичен процес, чрез 
който, по думите на Пол Рикьор, „дискурсът отприщва силата на определени 
фикции за повторно описание на реалността” [Рикьр 1994: 10]. И като че ли тъкмо 
идеята за свързването на реалност и фикция, на фикция и повторение внезапно 
ни връща към Аристотел: към идеята за близостта между подражаващия на 
действия трагически muthos и lexis-а, в който се вписва самата метафора; към 
концепта за mimesis-а (различен от Платоновата идея за подражанието – просто 
копие, повтарящо природата), свързващ концепта за подражание с концептите за 
правене, за конструиране, за структуриране; към идеята за muthos-а – като онази 
митична конструкция, която, подражавайки, пренарежда човешките действия, 
но и композира, конституира mimesis-а. „Коренна”, „радикална” по силата на 
своя собствен произход, метафората на произхода притежава парадигматичната 
мощ на архетипа – мощ, способна да оживи руините на разпадналите се митове, 
да събуди дремещия в „архипелаг” от митологични метафори повествователен 
разум, да го въздигне до конфигуриращата активност на muthos-а, до mimesis-а, 
който, както казва Мери Хес, е името на метафорична референция: „друг вид 
референция върху други измерения на реалността“. Отнесена към свързаната с 
човешкия praxis миметическа дейност, метафората губи своя произволен и като 
че ли чисто аксесоарен, декоративен характер. „Да се представят хората „като 
действащи“ и всички неща „като в действие“, пише Рикьор, такава би могла 
да бъде онтологическата функция на метафоричния дискурс. В него всяка 
дремеща потенция на екзистенция изглежда като разцъфваща, всяка латентна 
способност за действие – като ефективна“ [Рикьор 1994: 61]. Това разкриване 
на реалното като действие, това представяне на всички неща като в действие е 
сърцевината на конституирания от muthos-а mimesis: в термините на Мери Хес – 
повторното, свързано с въображението и с фикцията метафорично описание на 
света на представите.

Принуждаващ  мита да избухне, архетипът конституира реда на двете 
големи, удържащи, но като че ли не и без да променят (и даже да подменят!) 
Произхода метафорични поредици: едната – структурирана от голямата 
архетипна метафора на Милостта; другата – от  безкрайно двусмислената 
метафора на Забраната. Задействани от динамизма на асоциираните 
семантични полета, метафорите въвличат езика във фундаменталното 
противопоставяне на природа и на култура, на природа, общество и история – 
но тъкмо това противопоставяне, помним урока на Леви-Строс, има за нас една 
не толкова епистемологична, колкото методологична стойност. Разгръщаща се 
по повърхността на метафората, антиномията прави видима двойствеността, 
в която, отвъд винаги незавършеното формиране на Различието, се разкрива 
дистанцията, образуваща Същото, отклонението, разпръсващо го в различията 
– и  отново събиращо го, отвъд всички различия, в конституираната от играта 
на присъствие и на отсъствие структура на заместителността. Заличаваща 
сама себе си в собственото си произвеждане от една не толкова раздвоена, 
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колкото двойствена, даже двойна метафора, антитезата структурира онази 
дълбинна пространственост, в която дистанцията, разривът, прекъснатостта 
конституират опространстващата, но и несъмнено темпорализираща мощ на 
muthos-а. Природата е отпреди обществото, отпреди историята и преди света. 
Милостта ѝ предхожда реда на безмилостното насилие. Дарът ѝ предшества 
забраната, отнела собствеността на речта. Разгръщащо двойствеността на 
метафората, противопоставянето на природа и култура очертава контурите на 
една структура, в която природата отстъпва и се отклонява от себе си – за да 
пропусне веригата на собствените си заместители вътре, във вътрешността на 
културата, обществото, историята. Съществен е фактът, че заместителността 
конструира парадигматично разгъващата се метафора на произхода. Но не по-
малко съществен е и фактът, че като кара, по сполучливия израз на Дерида 
[Дерида 2001], пространството да се движи, заместителността прави видимо 
незабелижимото, тихо, като че ли безвидно движение на различието. То е, 
което задвижва езика в онази игра на замествания и непрестанни препращания, 
чиято друга, различна от разрива на присъствието страна, е непрестанно 
възобновяваното усилие да се запълни със заместващи знаци това, което е липса, 
отсъствие, недостиг или празнота. Културата е заместителят, който замества 
природния свят, но знакова по природа, заместителността не заличава, не изтрива, 
не зачертава самата природа. Тя я допълва и обогатява. Тя се присъединява и 
съвместява. „Обогатяваща пълнота на друга пълнота“, заместителността винаги 
е онази „преизпълненост на присъствието“, в която всяко нещо не е вече „нещо“, 
а е знак  на знак: заместник, заместител на самото нещо [Дерида 2001: 220]. Всяко 
нещо е знак. Всеки знак препраща към знак. Така Произходът изглежда като 
в действие. Така обаче и тъкмо това „като в действие“ разединява, разпръсва, 
оспорва идеалността на Произхода.

Странно е, че Произходът е метафората, раждаща се от отломъците 
на един наченат, но неосъществен, неслучен  разказ: „Хората веднага след 
раждането си са получили дар словото от самата природа (...) необходимостта 
е създала усъвършенстването и растежа ѝ, а разумът и упражняването са я 
усъвършенствали“. Започнат, разказът на Квинтилиан редуцира историята до 
една имплицитна, скрита метафора: Милостта. И като че ли тъкмо Милостта 
е първичната, първа в реда на представянето, но структурираща полето 
на собствените си разширения първоначална метафора на присъствието, 
първоединството и целостта. Скрита и тайна, тя е архетипно представяната 
от образа на майката, възлюбила детето си – или  от образа на бащата, отеца, 
пожертвал сина. Но в неосъществения разказ на Квинтилиан милостта 
асоциира представите за дара и дарителството на възлюбилата човека природа. 
Пропускаща идещите от архетипа импликации на живота и на без-смъртността, 
на божествеността и вечността, милостта е природна,  а  това значи, че тя е като 
самата природа – универсална, тотална, безкрайна. Отблясък от Платоновата 
идея за Доброто и Истината отвъд Битието, тя не е светлината на Платоновото 
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слънце – но като него тя е пораждаща, като него е осветяващата пътеките на 
единственото пред- отредено за човека безсмъртие.  Добротворство и щедрост, 
плодотворност и дар, Милостта е една от големите метафори на обединението 
и на целостта, на връзката, на първоединството отпреди времето, плътта и света. 
Разгъваща се в поредицата от означаващи на едно и също означаемо (природата 
и хората, дарът и словото), метафората завързва аналогията между света на 
природата и света на човека, между прогреса в природата и прогреса на тази 
природа в човека. Свързана с безкрайния кръговрат на живота в безсмъртната, 
вечна природа, Милостта е Редът и Законът на съществуването. Но само в 
играта на конотираните от дар словото и от даряването символични (а това 
винаги значи културни) значения Милостта свързва в едно абсолютно, тотално 
присъствие света на природата и човешкия свят.

Има нещо дълбоко симптоматично във факта, че тъкмо дар словото е 
центърът на раздалечаващата, но и свързващата световете синтагма. Има нещо 
не по-малко симптоматично и в това, че синтагматичният център е абсолютният 
фокус на разгръщащата се в перспективата на собствените си разширения 
парадигматична метафора. Даването, даряването, отдаването – това  е действието, 
в което природната милост става присъстваща. Това е обаче и действието, което 
потайно пред-начертава перспективата на метафоричния смисъл „не като среща 
между едно означаващо и едно означаемо, а според хубавия израз на Мерло-
Понти като истинска „ модулация на съвместно съществуване“ [Барт 1991: 352].

Дар словото е триумфът на обединяващата мощ на метафората, винаги 
носена от стремежа към тоталност и към идентичност. Означена от словото (не 
първата, близка до говорното в жеста дума, не и думата изобщо, а речта, която 
ние, хората, говорейки, с-поделяме и казваме един на друг), което е природният 
дар за човека, милостта на природата е глас – и тъкмо гласът, който казва нещо, 
който нещо някому говори, е битие, съществуване, изразяване и явяване на това, 
което просто е. Така Милостта се разпознава като Присъствие. Така дарът ѝ се 
разкрива като силата на Същото. Даряващата природа не е просто отблясък от 
архетипната представа за милостивата, възлюбила човека майка природа. Това 
е природа, която, като дарява, вменява дължимото и задължава, изисквайки  
тъкмо себе си в човека, изисквайки – своя глас като от-глас и глас на човека, 
речта си – като речта вътре, в самия говорещ и мислещ човека. Така милостта 
става близост и споделеност, така тя става връзка и принадлежност: битие, но 
и съ-битие на една „говоряща“ природа и на един с гласа ѝ говорещ и с думи 
отвръщащ човек. 

Разгръщаща се по повърхността на дискурса, метафората развихря играта 
на приликата, уподобява, прави подобни различията: отдаваща словото, 
природата става като природа-вътре-в-човека; приемащ дара, човекът сам се 
разкрива като една универсална и вечна природа. И като че ли тъкмо в това 
удвоено (в образите на една говоряща природа и на една отговаряща човешка 
природа) единство на природата проблясва идентичността на произхода. Там, 
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където битието говори с гласа на природата, станал глас на човека, там няма 
дистанция и няма различие. Има милост на сближаването и на присъствието – в 
живото слово, в природното, в естественото и невинно слово, в дар словото: 
слово, което нараства като растение или като цвете, като семе покълва, расте. От 
само себе си следват концептите за природността на речта, която е универсално, 
природно човешка; за речта  на природата, която е първата, предхождаща думите 
реч на човека; за красноречието – като  невинността на речта, предхождаща 
изкуството за правене и знаене на речи. Но, както знаем от Рикьор [Рикьор 1994], 
задвижена от метафората, играта на приликата не е просто словесна игра, а е 
трансфер, който, оперирайки в самата плътност на жизнените ситуации и опит 
на човека, въздига тълкуването от нивото на фигурата към равнището на 
начините на съществуване на света и човека. Пропускаща идещите от архетипа 
импликации на милостивата, говореща природа, метафората пропуска и идещите 
от някъде другаде, от една феноменология на дара, импликации на реда и закона, 
на дара и на отплатата, на договора и на задължението да даваш, да приемаш, да 
се отплащаш. Дарът, несъмнено, е митологема, символ, архетип, метафора. Но 
той, както отбелязва Клод Леви-Строс, е и един от онези феномени, които правят 
възможно определянето на социалното като самата реалност, като реалността 
изобщо. Включващ „различни модалности на социалното (юридическа, 
икономическа, естетическа, религиозна и т. н.)“, но и „различни моменти от 
дадена индивидуална история“, както и „различни форми на изразяване, като се 
започне от физиологични явления като рефлекси, секреции, забавяния и 
ускорявания и се стигне до безсъзнателни категории и съзнателни представи, 
били те индивидуални или колективни“ [Леви-Строс 2001: 21], дарът е нещото в 
повече от фигура на първоединството, свързало природния и човешкия свят. 
Речта е, предхождаща думите – но и другата, вече отстъпила, вече отдалечила се 
от природата реч. Неслучаен е фактът, че едно и също е означаващото на 
природния и на човешкия свят – но неслучаен е и фактът, че е невъзможно 
разграничаването на означаващо и на означаемо в дар словото, което е 
природният дар за човека, но и дарът, който приема, за да въздигне до 
красноречието, човекът. Означаващото е означаемо. Означаемото е означаващо. 
И като че ли тъкмо в тази структура, в която свойствата се заместват и разменят, 
проблясват контурите, реалността на един несъмнено „тотален социален факт“. 
Символизиращ даряващата природа, но и приемащия подаръка ѝ човек, говорещ 
със символизма на словото, но и със спотаените в дара символични значения, 
дарът е „фактът“, в който, в термините на Марсел Мос, „се изразяват успоредно 
и едновременно всички видове институции – религиозни, юридически, морални, 
като последните биват едновременно политически и семейни, икономически 
институции, като те предполагат специфични форми на производство и 
консумация, или по-точно престации и разпределение, без да споменаваме за 
естетическите феномени, които увенчават тези факти, и за морфологическите 
феномени, които проявяват горните институции“ [Мос 2001: 49]. Родено в лоното 
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на една милостива природа, дар словото асоциира представите за природността 
на речта отпреди думите – но то е и модусът на проблясналата в архи-речта 
социална  реалност: момент от режима на договорното право, даване, но и 
задължаване, подарък, но и принуда за отплащане, за отговаряне, „форма и 
основание за обмена в архаичните общества“. От само себе си следват концептите 
за даровете, които се дават и връщат, за получения, обменен и задължаващ 
подарък; за задължението да даваш, да приемаш, да се отплащаш. И както 
отбелязва Мос, „различни теми – правила и идеи – са събрани в този тип право 
и икономика“, но „най - важният от въпросните духовни механизми очевидно е 
онзи, който задължава да се отплатиш за получения подарък“ и който „кара 
даровете да циркулират, да бъдат давани и връщани“ [Мос 2001:53 - 100]. Обменят 
се вещи, но и жени и деца, разменят се символи, задължения и привилегии, 
достойнства, настойничества и имена, услуги и дори ритуали. Но най-
любопитните факти от аргументацията, разгърната в Дарът [Мос 2001], са 
свързани с одушевяването и дори обожествяването на даровете, които се дават и 
връщат в кръговрата на хора, предмети, богатства, блага. Те никога не са 
обичайните, обикновените, свързаните само с притежанието и с имането „неща“: 
„нещата“, които се дават и връщат, имат своя история и собствено име, живи са 
– като хора, като хората те имат и дух, и душа. Оживени, одушевени, обожествени, 
те са наследената от духа на земята скъпоценна реликва, талисманът са – 
проводник на нейната сила, вълшебният, завръщащ към клана и към земята 
магически знак. Свързани с култ и с име, те са свещената, валоризирана от 
митологичното мислене и ритуално почитана от общността като sacra 
собственост на клана. Знак и залог за ранг, за изобилие и за богатство, тази 
собственост не е просто богатство – или  поне не е богатството в днешния му 
смисъл. Съставена от скъпоценни реликви, от талисмани и магически знаци, тя, 
както отбелязва Мос, е онова „магическо и религиозно начало”, което е тайна, 
мистерия на въплъщението на духа в плътта, на плътта – в дух. И като че ли 
тъкмо от тази връзка на дара с неизгубеното свещено начеват преображенията на 
орисаното да се отдалечава, но и да се завръща към изначалието си слово. Тази 
вяра е коренът на задължението да даваш, да приемаш, да се отплащаш – и  тъкмо 
от нея покълват блаженствата, но и заплахата, която към хората иде само с 
принудата, спотаена в дара. Дарът слово трябва да бъде отплатен в равна или в 
по-голяма мяра с дар, защото, дарявайки словото, природата всъщност дарява 
духа си, дарява душата си, дарява – мощта и властта си: поверявайки себе си, но 
и дарения на закона, на задължението дарът да се отплати с дар, на забраната 
дарът да не бъде неразплатеният, невърнат, задържан за себе си дар. Съгласно 
цяла система от религиозни идеи за обменените дарове и задължението да 
даваш,  да приемаш, да се отплащаш, дареното слово вменява, че „трябва да 
върнеш на другия онова, което в действителност представлява частица от 
неговата природа и субстанция. Защото да приемеш нещо от някого, значи да 
приемеш нещо от духовната му същност, от душата му; смъртно опасно е да 
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задържаш подобно нещо, и то не само защото е забранено, а и защото това нещо, 
произлизащо от индивида, не само в морален план, но и духовно, тази същност, 
тази храна, това имущество, движимо или недвижимо, тези жени или потомци, 
тези ритуали или церемонии, му дават магическа и религиозна власт над вас. 
Накрая, даденото нещо не е инертно. Одушевено, често индивидуализирано, то 
се стреми да се върне при „родното си огнище“, по израза на Ерц, или пък да 
произведе нещо равностойно, което да го замести в клана или земята, откъдето 
е произлязло“ [Мос 2001: 61]. Дар словото – другото име на дарбата, на 
склонността, на красноречието – е човешкият отговор и отплата на природния 
дар, приемане и въздигане с разум на това, което, дарено, нараства, разцъфва, 
цъфти. И да, съблазнителна е мисълта, че една „цъфтяща” метафора започва 
реториката, че тъкмо метафората на нарастването и на растежа явява и осветява 
появата на реториката – но, вдълбала корените си в архетипното, метафората на 
произхода някак потайно предизвестява разцеплението на това първоединство, 
заличило границите между речта, която човекът въздига до красноречието, и 
невинността на природната реч. Съществена в случая е идеята за отплатата като 
връщане на това, което е; но не по-малко съществено е допускането (чрез една 
като че ли случайно допусната дума!), че тя, отплатата, може и да замести,  като  
произведе нещо, което да се намести или пък да се вмести на-място. На ръба на 
е и не е, отплатата в равна или в по-голяма мяра е като че ли възможността 
отново да бъде подета – но вече на равнището на знаците – заместителността 
като структура, в която „поредица от заместители обявява една необходимост: 
тази за безкрайна обвързаност, неизбежно умножаваща заместващите 
опосредявания, които произвеждат смисъла на това, което отлагат: мираж на 
самото нещо, непосредствено присъствие на първичното възприятие. 
Непосредствеността е производна. Всичко започва с посредника...“ [Дерида 
2001: 238]. Разположено в центъра на раздалечаващата световете синтагма, дар 
словото приближава, завръща, но всъщност отдалечава и изоставя Произхода. 
Плът на носталгията по недосегаемото, вечно себеприсъствие в светлината на 
първото утро, то самото е знак, който, разбира се, не изказва отсъствието, но 
представя и пред-оставя, посредством един символ, играта като пространството 
на изгубеното, но и непрестанно възстановявано чрез езика присъствие на 
отсъстващия произход. Има игра – защото има липса, отсъствие и празнота, но 
и защото не съществува празнота, която да не запълни, произвеждайки серията 
на собствените ѝ заместители, езикът. Хората са получили дар словото от самата 
природа – но така текстът, следващ в завоите си едно продуцирано от 
въображението на знака метафорично поле, достига до нещо различно от един 
повторен, завърнат в играта на повторението идеален произход. Скрита и тайна, 
милостта не е първоизточникът. Тя е идеята, знакът, заместващ друг знак в 
полето на невъзможния да бъде повторен произход. Знак на друг знак, милостта 
призовава в пустотата си – пустотата  на един знак – друг, като че ли способен да 
я изпълни, да я обогати, като я запълни, знак. Тъкмо така символът дар слово се 
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вмъква на мястото на отсъстващия произход; така той се намества, като знак на 
знак, не просто в центъра на разграничаващата световете синтагма, но и в 
центъра, от който начева, като идентичност на себе си, всеки митичен произход. 
Дарът е центърът, първоизточникът, произходът – но, въвлечен в една 
стереотипна синтагма, той някак потайно проблясва като измамата, от която 
живее, заблудена в идентичността на своя произход, даваната и получавана, 
връщаната, отплащана и възмездявана като дължимото на духа реч. Защото, 
както отбелязва Дерида [Дерида 1998: 424], „знакът, който замества центъра, 
който го допълва, който заема неговото място в отсъствието му, този знак се 
прибавя, той идва в повече, като допълнение. Движението на значението прибавя 
нещо друго, от което става така, че в него винаги има нещо в повече, но това 
добавяне е блуждаещо, защото [...] идва да допълни една липса от страна на 
означаваното“. Има нещо дълбоко симптоматично в това, че знакът, който 
допълва, изпълва, запълва празнотата, издълбана от отстъпващия в повторението 
произход, е символ. Има нещо не по-малко симптоматично и в това, че, поглъщащ 
подобието на означавано и означаващо, символът извежда до повърхността на 
езика неуловимата игра на различието, завинаги вече подхванало идентичността 
на речта и произхода. „Указание за първичната вкорененост на Дискурса в 
Живота“ [ Рикьор 1988: 104 ], той завръща от дълбините на мистичния опит 
следата на екстатичната, екстазна и жреческа, свещена и в основаването си, и в 
мистерията на съществуването си реч. Тя е дарът на природата майка, духът и 
дъхът ѝ, орисаната ѝ да прехожда от себе си в себе си нейна безсмъртна душа... 
Но тъкмо в завръщането си от онова “най-далече” на изгубеното и като че ли 
отново намерено изначално присъствие на отсъстващия произход следата вече 
дълбае пътеки за mythos-а, задвижен от аналогийната сила на архаичния символ. 
Ефект от една винаги двойна, конституирана от движението на първичния 
смисъл структура, тя събужда играта на дремещите в символа символични 
значения, за да раздвижи динамиката на цяла поредица от символични проекции 
на това, което наричаме опит или присъствие, битие на биващото, биващо-
присъстващо-в-същността. Съществена в случая е играта на приликата, свързала 
словото и дара в една произведена от аналогията, но и сама произвеждаща 
аналогии “стереотипна синтагма” [Барт 1991: 352]. Не по-малко съществена 
обаче е и парадигматичната роля на отпращащата отвъд аналогията и 
установяваща хомологията стереотипна синтагма. Словото, наречено дар, е 
архаичният, пропит от една теология, но и от една телеология символ на битието 
като абсолютното, тотално и трансцендентно присъствие на духа – но, момент 
от режима на договорното право, даване, но и задължаване, подарък, но и 
принуда за отплащане, за отговаряне, „форма и основание за обмена в архаичните 
общества”, дарът е и тоталността на проблясналата под символа социална 
реалност. Тъкмо тази преизпълнена от значения, но и поради това непроницаема 
структура на символичния смисъл задвижва взаимното проникване на 
парадигматичния ред на метафората и динамиката на символичния ред; тъкмо 
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тя основава играта на онези безкрайни замествания, които подменят, заместват, 
разграничават, за да въздигнат символичния смисъл до конфигуриращата 
активност на muthos-а, до mimesis-а, който според Мери Хес е името на 
метафорична референция: „друг вид референция върху други измерения на 
реалността“ [Рикьор 1994: 207].

Дар словото е милостта на присъствието и притежанието на битието 
– но, както казва Рикьор, винаги даващи смисъл на реалността, символите 
не се вписват в езика като стойности на непосредственото изразяване, като 
непосредствено схващани образи на битието в света. Именно в света на 
дискурса тези реалности приемат символични измерения, именно чрез 
символа като архитектура на двойния смисъл изразителността на света 
идва към повърхността на езика. Архи-речта е на мястото на отстъпилия в 
неуловимото движение на следата произход на красноречието – но, водещ до 
корена на говорещото речта отпреди думите битие, символът задвижва онази 
дискурсивна стратегия, която очертава в системата от общи места контурите на 
метафори, които пристъпно разединяват като че ли вече установената истина 
за произхода и за същността на реториката, която не е просто, единствено 
красноречие.

Такава метафора е пространствената метафора на произхода: родената 
в лоното на природата реч е и повторно родената в Сицилия, в Сиракуза, в 
отвсякъде оградената, отграничена от морета земя, в твърдта, която е, но и вече 
не е просто природа, защото в нея е пуснал коренища градът.

Такава метафора е и битката, в която Сицилия е завоюваната със сила, 
колонизирана, владяна, превърната в плячка и във владение някога своя, но вече 
чужда и друга, не-своя земя.

Такава метафора, най-после, е и забраната, отнела на поданиците онова 
притежание, онова тяхно владение, което е била речта.

„Топографията на опита, пише Дерида, не е безразлична“ [Дерида 2001: 
232]. Природата, Сицилия и Сиракуза са местата, в които ведно с милостта, но 
и ведно с насилието начева реториката. Въпросът е към какво не е безразлична 
тази обсебена от играта на приликата топографска метафора, в която без-
крайността на природата  отстъпва място на „островното“, но в която и (полу)
островът се отдръпва, за да отстъпи място на Сиракуза, която е вече социалното 
място, полисът, културата, държавата, градът. Въпросът, следователно, е: къде е 
разликата и кое е различието в тази развихрила се в метафоричната мрежа игра 
на отклонението и на неговата редукция?

Сходен, подобен на твърдта на земята, (полу)островът е онази и 
уникална, и изключителна локалност (или дис-локалност!) на света, която 
също като природата и милостта свидетелства един опит на присъствието 
и на принадлежността. Речта има свое собствено място в света; вкоренена в 
пространството, речта, нещо повече, има своя собственост на място. Но тъкмо 
собствеността на мястото обещава идването на една друга, различна от чистото 

Евелина Николова - Метафората на произхода
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призоваване и осветяване на присъствието реч – разединена, разцепена във 
вътрешността си, начеваща не от своето раждане, а от смъртта и от края си реч.

(Полу)островът – тази и оградена, и не докрай отграничена от водите земя, 
пропуска импликациите за край, за прекъснатост и за граница, за разстояние, за 
отдалеченост и отделеност, за дистанция и за раздалеченост. Той е отстъпилата, 
откъснала се от твърдта земя; той е отстъпилата от целостта си и отклонила 
се от безкрайността си, разединената, разцепена в пълнотата и в тоталността 
си природа. Островът е и вече не е съотворената от природната милост земя. 
Е и не е тази безначална, но и безкрайна, безгранична природа. Той е онази 
пространствена локалност, която е вече само място сред други места в един 
вече многотопосен, разпръснат, прорязан от граници свят. Едно отграничено, 
отделено и дистанцирано, винаги на разстояние и на дистанция, винаги вътре, в 
прекъснатостта на твърдта място. Едно никога повече „също“, едно винаги вече 
„друго“ място: друго място – място на „другото“.

Това, обаче, е друг текст.
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СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ

ГРАНИЦИ НА ДЕТСТВОТО. УЧИЛИЩЕТО 1

(Спомени)

Николай Димков

Спомням си, когато майка ме заведе в 
училище за първия учебен ден. Аз тръпнех, защото 
много рядко излизах надолу към училището. Моят 
кръг се простираше около нашата къща и нашия 
двор. И нищо повече. Тук бяха игрите ми, тук беше 
светът, който познавах. А и братовчедите ми: Йонко, 
другият Йонко Доксев и Стефана, с които играех по 
цял ден. Тръгнахме ние с майка към училището, а аз 
се държах о фустата и́ и леко потрепервах. Когато 
отидохме в училището и влязохме в двора му, то ми 
се видя огромно. То и сега в Гостилица е най-голямата 
постройка и най-красивата сграда. Започнали да я 
строят през месец септември 1911 г. и през есента на 
1913 г. вече била завършена. Населението на селото 
се самооблага „на венчило” с определени средства. По предложение на Ганьо 
Стоянов от с. Руня, който спечелил търга, лицевата част се повдига и вместо 
мазета се получават хубави слънчеви стаи, а на изток става салон, който до 
педесетте години на миналия век се използваше от селяните за всички неща, 
които ставаха в селото. 

Просторното училище осигурява за всеки клас отделна стая на втория 
етаж, а останалите помещения, когато учениците били повече, са използвали 
за тях. Тогава в училище имаше камбана, която сутрин със звънливия си меден 
глас известяваше започването на учебния ден. Тя се чуваше във всички краища 

1 Спомените са откъс от подготвената за печат книга на Николай Димков “Шепот от 
детството” и се публикуват заради имплицитната им връзка с темата на броя. Заглавието 
е на редакцията.

Авторът като герой
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на селото, та чак и далече от него, особено в спокойно време. Имаше звън като 
черковната, само дето гласът ѝ бе по-нежен и напевен. Тогава в нашето училище 
се учеха повече от 250 деца.

 

Аз вървях уплашено и се озъртах – в един момент мислех да се отскубна 
от ръката на майка и обратно да хукна към нас, но тя ме държеше здраво за 
ръката и не ме изпускаше. Не познавах никого, защото, както казах вече, почти 
не излизах надолу, а от махалата имаше само две деца  в училище. Двамата 
Йонковци и Стефана щяха да тръгнат на следващата година. Същото беше и 
с учителите. Познавах само директора Атанас Нешков Тъпев, който живееше 
на главната улица близко до нас и минаваше по 3-4 пъти на ден по улицата. 
Тънък, висок, с безупречен костюм, с черни обувки и винаги наложен с бомбе, 
той вървеше спокойно, като избираше камъчетата, по които да стъпва, за да не 
се изкаля в дъждовно време. Тоя котешки вървеж ме е учудвал винаги, защото 
обувките му бяха винаги чисти, а улицата тогава беше кална до неузнаваемост 
или пък потънала в прахоляк. Когато го видехме, ние, децата, се изпокривахме 
или замръзвахме на местата си, забравили игри и крясъци. Достатъчно беше 
само някой да извика: „Тъпето идва!” и всеки хукваше, накъдето види, само да 
не го срещне. Старите хора ни плашеха с него: „Ако не слушаш, ще кажа на 
директора, хубаво да знаеш!”

Атанас Нешков Тъпев беше директор тогава на училището. Впрочем той 
е директор от септември 1924 г. до деня, в който се пенсионира през лятото на 
1951 г. В първия учебен ден Атанас Нешков излезе от училището, както винаги 
елегантен – със светъл костюм, бяла риза и вратовръзка – и застана пред вратата 
на централния вход. После дойде единият от двамата прислужници и започна 
да бие училищния звънец. Всичко утихна. Учителите застанаха пред класовете 
си и слушаха кроткия напевен глас  на Атанас Нешков. Той говореше за реда в 
училище и извън него, да ходим на училище винаги чисти, как да се държим на 
улицата и т. н. После учителите се отправиха всеки със своя клас към учебните 
стаи. Аз се отделих от майка и аха да заплача с глас и да избягам. Потекоха по 

Двете училища - старото и новото



289Николай Димков - Граници на детството. Училището

бузите ми сълзи, бършех ги с ръкава на ризата си и пристъпях с останалите 
деца. Влязохме в просторната стая с големи прозорци и ниски чинове. Те бяха 
измити и подредени в три  редици. Седнахме на тях кой където свари. Пред 
нас стоеше висока слаба жена, облечена семпло, и с топъл глас каза: „Добро 
утро, първолачета!”  Ние измънкахме: „Добрутро”. Тя застана отпред, в средата 
на стаята, извади някакъв лист хартия и започна да чете: „Бонка, Ганка, 
Димитър…”. Като изчете целия списък, започна да ни подрежда по номера на 
чиновете и с това се свърши организацията. После се представи  „Дена Бейкова”. 
Тогава разтвори една книжка и зачете с мелодичния си топъл глас: Направило си 
Косенцето Босенцето гнездо. Снесло си яйчица. Дошла Кума Лиса под гнездото 
и рекла:

– Косе Босе, дай ми едно яйчице!...
Бейкова четеше, а ние, селските деца, я слушахме със зяпнали уста. И 

както тя артистично представяше динамичния диалог между Косето и Лисицата, 
така и ние преживявахме това, което се случва. Гласът на учителката ту се 
повишаваше, ту спадаше и ни завладяваше още повече. После разтвори друга 
книжка и тържествено произнесе: „Родна стряха”. „Стихотворението – каза, 
Бейкова – е написано от добрия приятел на децата Ран Босилек. Мили деца, Ран 
Босилек е роден в гр. Габрово, а майка му е от Дряново.” След тия думи Бейкова 
отмахна книжката и започна да казва стихотворението наизуст:

Бяла, спретната къщурка. 
Две липи отпред.
...
Стихотворението ми действаше по особен начин. Аз виждах нашата къща 

с двете липи отпред и долавях тихия и нежен глас на майка, която ме галеше по 
косата и припяваше:

Седнала в градинка
под дърво Калинка 
Румена девойка,
чудна песнопойка.
Седнала, запяла,
люлка залюляла…

Бейкова свърши, а ние мълчахме и ни се искаше още да продължава…
Тя просто беше дарена за учителка. И винаги съм казвал, казвам и сега, че в 
началните класове трябва да бъдат учители жени. После, когато започна да ни 
учи мъж, той просто се държеше като дърво и нямаше и помен от това, което 
беше Бейкова…Малките ученици обичат учителките, те общуват с тях като с 
родни майки или баби. Защото учителките са по-близко до детската психика и 
разбират децата по-добре. И аз отпосле сравнявах новия си учител с Бейкова! 
Разликата беше от небето до земята. Да не споменавам за облеклото му… 
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Бейкова влезе първите два дни в клас и повече не се появи. Какво стана с нея 
аз не разбрах и не разбирах тогава какво означава да излезе човек в пенсия. 
Впрочем съдбата ме срещна още веднъж с първата ми учителка Дена Бейкова, 
когато с моята съпруга, Гинка Димкова, събирахме материали  за книгата на 
родното ми село Гостилица. Това беше през 1969 г. Ние посетихме Дена Бейкова2 
в нейния апартамент в Габрово, където живееше със съпруга си Витан Бейков 
(1894-1971), той беше учителствал в Гостилица от 1922 г. до 1933 г., когато е 
уволнен за комунистическа дейност. Бейкова ни посрещна засмяна и започна да 
разказва за нейните учителски години в с. Гостилица. И виждах Бейкова все така 
жива и пъргава, сякаш не тежаха на плещите ѝ натрупаните години. В ушите 
си сякаш чувах първата приказка за Косето Босето,  стихотворението „Родна 
стряха” и ми ставаше топло на душата и същевременно болно за онова време 
и за детските години, прекарани в моето родно село и в училището, отшумели 
толкова бързо и неусетно…

Споменът за тези години винаги ще свързвам и с една друга великолепна 
учителка – Еленка Денчева. Тя дойде в Гостилица през есента на 1950 г. Еленка 
Денчева беше от дряновското село Длъгня. Вуйна ми Пена, жената на по-малкия 

Учителските колективи на с. Гостилица, с. Славейково и с. Малкочево (дн. с. Буря). 
Около 1935 г. Седнали – Дена Бейкова и до нея – Атанас Нешков.

2 Дена Бейкова (1894) учителства в Гостилица от 1914 до 1944 г. Трудовият и́ стаж минава 
на едно и също място
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брат на майка, е била учителка с нея в с. Смилец в новоосвободената от румънска 
окупация Добруджа. Денчева беше леко закръглена и с подчертана загадъчна 
усмивка. На 22 години тя ни стана класна ръководителка в трети клас (сега 
седми). Влизаше спокойно в клас, оставяше дневника на масата, оглеждаше ни 
всички и започваше часът по български език и литература, който предмет тя 
преподаваше. Не съм я чувал никога да повишава глас, а имаше такива моменти 
в класа ни. Нашите дребни караници и разправии тя утешаваше все така с 
лека усмивка. Ние бяхме вече поотраснали и вероятно се съобразяваше с това. 
Веднъж, надвечер, Еленка Денчева дойде в нас да се запознае с родителите ми 
и да види къде живея.  Посещаваше наред всички ученици от класа. След като 
свърши разговора с родителите ми, тя ме извика при себе си и бавно започна да 
ме разпитва с кого дружа, какви книжки чета, помагам ли вкъщи и т. н. Изведнъж 
се спря и попита кой е най-добрият ми приятел в класа. Не се колебах, а веднага 
отговорих – Иван! Денчева все така въпросително ме гледаше и сякаш искаше да 
разбере моя отговор. Аз стоях учуден и не можех  да си обясня нейното странно 
държание. Чак след време разбрах какво я беше накарало да се държи така. Иван, 
като син на учител, минаваше за тартор в класа и се държеше високомерно. Той 
беше наговорил куп приказки за мен, неверни и отвратителни, от които Еленка 
Денчева недоумяваше. Като се връщам назад във времето, пред мен изплуват три-
четири постъпки на Иван, които дълбоко са ме засегнали и сега не заслужават да 
се споменават, за да не смущавам паметта на Еленка Денчева и на Иван. Те ще 
останат в мен като един тъжен спомен, от който съм обиден, и мисля, че тогава 
получих първата завист от близък приятел и братовчед. 

Еленка Денчева (7.VІІІ.1928 – 3.ІІІ.2002) 
беше наистина прекрасна учителка. Тя се ползваше 
с подчертан авторитет сред ученици, учители и 
родители. От нея съм научил какво е това главни 
и второстепенни герои, основна мисъл, лирическо 
стихотворение, басня и т. н. Задаваше въпросите 
непринудено и спокойно. Искаше да знаем какво 
иска да каже с произведението си писателят. С 
тези знания тя ни накара да навлезем в теорията на 
литературата, макар да бяха само уводни тези думи. 
За себе си ще кажа, че Еленка Денчева ми отвори 
очите към текста. Не бях чувал дотогава за тези неща 
и литературата ми се видя толкова занимателна и 
забавна – все едно, че беше час по алгебра, защото на 
всеки въпрос трябваше да се търси отговор. Часовете при нея минаваха неусетно 
и аз ги очаквах с нетърпение. Оттогава се влюбих в литературата и може да се 
каже за цял живот. Да спомена и това. Еленка Денчева искаше да научаваме 
почти всички стихотворения наизуст от христоматията. Когато за следващия час 

Еленка Денчева
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казваше стихотворението, което трябваше да научим наизуст, тя го прочиташе 
бавно, но изразително и с чувство. От тогава помня например: 

Над сънния Люлин, прибулен
с воала на здрач тъмносин, 
безоблачен залез запали
сред своите тайнствени зали
пожар от злато и рубин.

Или:

Да се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне
и тихи пазви тиха нощ разгръща
да приласкае скръбни и нещастни.

Винаги ще съм ѝ благодарен, че ме научи на литература и на това как 
да тълкувам текста. Повече не я видях, след като завърших трети (седми) клас. 
Къде бе отишла, нищичко не знаех. После, след като завърших университета 
и дойдохме със съпругата ми на работа в Дряново, в блока, където живеехме, 
живееше със семейството си брата на Еленка Денчева. Доколкото си спомням, тя 
била учителка в родното си село и околните села и толкова. Аз я поздравявах по 
брат и́, но не я видях, а с. Длъгня беше само на няколко километра от Дряново…
Сега съжалявам стократно за това, но нищо не мога да направя. С моята скъпа 
учителка бяхме се разминали завинаги. Тя е от учителите, които оставиха в мен 
неизлечими следи. Макар и много късно, аз се прекланям дълбоко пред светлата 
ѝ личност! Мир на праха Ви, г-жо Денчева! Ще запазя до последния си дъх 
спомена за Вас и за часовете прекарани с Вас. 

Атанас Нешков е бил директор на училището, докато се пенсионира. 
Той ми е преподавал български език и литература в първи и втори клас (сега 
пети и шести). Аз не познавам по-строг учител от него, който мислеше за всеки 
чин и маса. Щом видеше драснато някъде или изцапано с мастило, веднага се 
извикваха родителите на провинения ученик или пък следваха наказания. Те 
бяха основно три: обърнат ученикът да гледа към стената, пред дирекцията да 
стои изправен цял час и най-неприятното, трето наказание – да бъде настригана 
косата му на кръст или по друг начин, което означаваше, че тутакси трябва да 
се остриже. Всъщност сега, което правят младежите с косите си, все едно, че 
бяха взели терк от Атанас Нешков. Като човек, който не се занимаваше със 
земеделие, Атанас Нешков по цял ден стоеше в училище и пазеше селските деца 
да не влизат в двора му и да правят пакости. През лятото също стоеше там и само 
когато отиваха с жена си във Варна на почивка, където имаха роднини, не беше в 
училището. За Атанас Нешков нямаше делник, нито празник, за него беше всеки 
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ден работно време. Когато по-късно се сближихме, той ми разказваше, че две лета 
издирвал документи за историята на училището и за учителите и така съставил 
една чудесна летописна книга, строго подредена и с богата информация. Той ме 
насочи да събирам материали за с. Гостилица и за Стефан Руневски и да пазя 
всяко листче, всяко писмо и всеки документ. Атанас Нешков по едно и също 
време отиваше в училището и по едно и също време се връщаше в тях. За баба 
ми Гуна той беше нейният часовник. Щом минеше покрай нас, тя казваше: „Ей 
го на, пак станало пладня, Тъпито се връща от училище”. В час Атанас Нешков 
влизаше тихо, сякаш да не подплаши някого. Той поздравяваше и започваше да 
оглежда чиновете да не би да има някъде по тях драснато или изцапано с мастило 
от мастилниците, понеже пишехме с дървени  перодръжки. Запомнил съм от 
Атанас Нешков две крайно интересни за мен неща – да отбелязвам ударените и 
неударените срички на стиховете и да държа сметка за неверните думи в текста. 
За пример посочваше една неточност в стихотворението на Яворов „Заточеници”, 
която променяше основно стиха и цитираше: 

замислените великани на
чудния Атон,

а правилно е „чутния Атон”. Което значи прочут, славен, всеизвестен, знатен; а 
чудният в стиха е едно недомислие. Тоя текстологически подход той прилагаше 
в часовете си, щом срещнеше невярно и не на място поставена дума. Това са 
първите ми стъпки, които ми е предал Атанас Нешков, да приемам текстологията 
като наука за текста. През 1957 г., като разговаряхме веднъж с Атанас Нешков, 
стана дума за летописната книга на училището. Той ме посъветва да я 
използвам за статията, която пишех за училището тогава. Същата статия излезе 
в тогавашния окръжен вестник „Борба” 3. Организира се голямо тържество, 
на което присъстваха много бивши учители – пенсионери и с това се сложи 
началото на ежегодните тържества  за училището, които продължават и до днес.  
Освен това Атанас Нешков ме представи и на Ганчо Попов, който е бил колега на 
Стефан Руневски в гостиловското училище в края на ХІХ век. Ганчо Попов го 
характеризира като мълчалив и добродушен човек, който ходел с колосана яка, 
бомбе и сресана назад коса. Когато някой ученик не знаел, наказвал го на колене 
да стои на черковния камък пред черквата. За Атанас Нешков баба ми казваше: 
„Тъпето сяйче4 е фъркало по пътя, дори по гьоновете на обувките му няма кал.”

В началното училище получавахме фъстъчено масло за закуска. В 
голямото междучасие се нареждахме отвън, подавахме си филията и дежурният 
учител я намазваше с масло. То беше вкусно и миришеше на хубаво. Веднъж 
когато си подадох филията, а тя беше толкова черна, двамата учители Вишков и 

3 Димков, Николай.Сто години училище в с. Гостилица – Борба, № 56, 9 май 1957.
4 Сяйче, диал. Сякаш че. 



294 Спомени и документи

Крушев се спогледаха и започнаха да се смеят тихо и ехидно. Аз взех филията, 
отидох встрани и започнах да ям, но черният хляб оставаше в устата ми колкото 
и да се мъчех да го преглътна.  Някаква странна болка и обида се събираше 
в гърдите ми, после се издигаше до гърлото и ме задушаваше. Аз не можех 
да издържа, избягах зад училището и се разревах от обидата, която беше 
засегнала дълбоко моето самочувствие. В нас беше се свършило бялото брашно 
и родителите ми бяха принудени да смелят ечемика за брашно, без да отделят 
триците от него.  От тоя случай намразих закуската в училище и това фъстъчено 
масло, и двамата начални  учители Васил Вишков и Георги Крушев, а в ушите си 
чувах често техния ехиден кикот. От този ден не се наредих за фъстъчено масло, 
макар всяка сутрин майка да ми слагаше черната филия в чантата.  Аз се отделях 
от учениците и скрит някъде, ядях черния хляб без фъстъчено масло, а сълзите 
ми капеха върху хляба. Когато по-късно бях в трети клас (сега седми), започнаха 
да дават сутрин топло мляко, тогава се нареждах с моето канче и си вземах, 
но винаги щом си подавах канчето, изведнъж изплуваше оня случай с черната 
филия и фъстъченото масло. Когато бяха дежурни учителите Васил Вишков и 
Георги Крушев, не вземах мляко. Така дълбоко се беше врязала обидата в мен, че 
не можех да я забравя никога. И ето, вече седемдесет години, аз я помня толкова 
живо, все едно че сега се е случило, и каквато филия да си намазвах, пред мен 
изникваше оня случай с черния хляб и фъстъченото масло. 

Един още случай помня от детството, който ме е накарал да се 
почувствам унизен. В седми клас, доколкото си спомням, ни приеха в ДСНМ 
(Димитровски съюз на народната младеж) и трябваше да получим червени 
връзки. Предварително се записахме, дадохме пари и зачакахме деня, в който 
тържествено ще ни ги раздават. Връзките бяха копринени и памучни. Аз и още 
две-три деца се бяхме записали за памучни връзки, понеже бяха по-евтини. 
Дойде уреченото време, ние се строихме и дружинната ръководителка Недка 
Семова започна да ни извиква един по един и да ни връзва червените връзки. 
Най-напред получиха копринените връзки, а накрая памучните. Аз чух името 
си и тръгнах към дружинната ръководителка. Повярвайте, моята връзка 
приличаше на парцал. Омачкана, с избелял цвят, краищата ѝ оръфани, все едно 
че бе току-що извадена от възглавница. Недка Семова понечи да ми я върже, 
но аз се дръпнах, после тя присегна и я завърза на врата ми. В този момент 
сякаш бях гол пред съучениците си, а памучната връзка тежеше на врата ми 
като воденичен камък.  Другите ученици с копринените връзки се смееха, аз 
чувах Иван да казва: „Той ще си бърше обувките с нея. Тя за друго не става!” 
Оттогава аз не сложих тази връзка на врата си. За най-голяма моя изненада, 
бях я открил преди няколко години в парцалите на село. Тя ме върна към оня 
случай, когато Недка Семова ми я връзваше. Стана ми болно и обидно. Защо 
трябваше да делят децата още тогава. Погледнах памучната връзка и отминах  
с рой неприятни мисли в главата си…
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Нашето училище, което носеше името на Васил Априлов, беше снабдено 
тогава с един малък радиоприемник. Той стоеше в стаята на директора и се 
изнасяше само съботен ден, когато всички ученици от първо отделение до трети 
клас се строяваха в коридора пред дирекцията, заедно с учителите. Тогава 
Атанас Нешков поставяше малкото радио на една маса и го пускаше да работи. 
Не си спомням какво слушахме – дали беше музика или друго нещо, забравил 
съм. Слушахме най-чинно и никой не смееше да проговори или да се закача 
с други ученици. Ако станеше това, Атанас Нешков, който с котешки стъпки 
обикаляше и следеше, го хващаше за ухото, извеждаше го настрани, а след 
предаването виновникът се оставяше един час да стои прав пред дирекцията 
за наказание. Така че на никого и на ум не му минаваше да върши провинения. 
Това малко радио заглъхна, когато беше закупена киномашина за общоселско 
ползване. Тя беше поставена в училищния салон и ние, учениците, в съботен 
ден, в извънучебно време ходехме на кино за символични цени. Атанас Нешков 
командваше прожекцията, а Цветан Крушев пускаше машината. Директорът 
заставаше до Цветан Крушев и внимаваше да не пропусне някоя неприлична 
сцена, особено когато имаше целувки. Тогава той си слагаше ръката пред 
обектива и в салона настъпваше мрак. Ние, по-големите ученици викахме, но 
предпазната ръка на Атанас Нешков оставаше, докато не дойде по-подходящ кадър 
от филма. Така, почти всяка събота, гледахме съветски филми. Аз определям 
тази проява със селското кино като важна за нас, децата, която разчупваше  
селската действителност. В този салон се играеха и представленията на селските 
самодейци. Много рядко идваше в село и така наречения Околийски театър 
със седалище Трявна. Доколкото знам, той беше полупрофесионален, на който 
директор беше небеизвестният навремето Никола Шиваров. В него играеха 
съпругата на директора Дешка Шиварова, Руси Русев и др. В тоя малък салон с 
още по-малка сцена Околийският театър си представяше пиесите. Спомням си, 
когато играеха някаква съветска пиеса, Никола Шиваров, понеже беше висок, 
паднал на земята, той изпълваше малката сцена от край до край. 

През 1949 г. в село дойде нов зъболекар – д-р Тодор Влаев, който 
веднага направи оркестър, понеже разбираше от музика и свиреше на няколко 
инструмента. Оркестърът се състоеше от ученици и в него влизаха Никола 
Мамулев – флигория, Иван Вишков – цигулка, аз свирех на малка немска 
хармоника, и други деца. Репетициите правехме в кабинета на д-р Влаев, 
чийто кабинет се помещаваше в къщата на учителя Никола Шишков. Веднъж 
д-р Влаев ни каза, че ще представим оперетката „Змей”. Ние не знаехме какво 
е това оперетка. „Ще видите, като започнем репетициите” – каза д-р Влаев и 
загадъчно се усмихна. С помощта на Данка Райкова Василева, която беше 
начална учителка, изделиха „артистите” от училището – певци, джуджета и 
други. Докараха и Змея от с. Крамолин, откъдето бе и д-р Влаев. Оперетката 
била играна по-рано и в тяхното село. Премиерата стана в началото на 1950 г. 
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3 Данка Райкова Василева (1928-2005) е родена в с. Торос, Луковитско. Омъжва се 
в  Пещерна. Била е учителка в с. Гостилица, в с. Торос, в с. Пещерна и в София в ХІ 
училище. 

Тогава тя бе посрещната от селяните с небивал интерес. Хората бяха дошли 
да видят за пръв път музикално представление, което се придружаваше от 
новосформирания ученически оркестър. В устата на змея, който с дължината 
си изпълваше цялата сцена, бяха поставени електрически крушки и когато 
той размърдваше глава, електрическите крушки просветваха. Опашката му се 
влачеше по сцената и всяваше ужас у невръстните деца, даже и на родителите 
им. Спомням си един неприятен случай, когато пред поредното представление 
д-р Влаев ми удари такъв шамар, че ми се видяха звезди и аз политнах да 
падна, но се хванах за него. Той се опита да ме удари и по другата буза, но аз 
се дръпнах и избягах. Взех си хармониката и си тръгнах, а подире ми, гледам, 
тича из снега Данка Райкова и ме моли да се върна, защото съм щял да проваля 
представлението. „Няма да се върна при този побойник, ако ще и Змеят да дойде 
да ми се моли” – и продължавах да вървя обиден до немай-къде, но Данка ме 
хвана през рамената, прегърна ме и аз усетих топлото ѝ тяло и дъха, който се 
излъчваше от матовото ѝ лице. Аз се обърнах и тръгнах с нея към училището, а 
тя все така нежно ме придържаше и ми шепнеше с леко сипкавия си глас, който 
ми се стори като някаква неповторима музика, извираща от гърдите ѝ. „Той, д-р 
Тодор Влаев е сгрешил, като ме е ударил, и вярвам, че няма да се повтори повече 
– продължаваше тя, – сигурна съм, Николка, момчето ми!” Аз се изненадах 
страшно много, защото бяха ми казвали Николай, Николайчо, Нике, Никса, но 
никой не се бе обръщал така към мене. Аз слушах думите ѝ с почуда: Николка, 
момчето ми! „Защо ми каза тя така” – питах се и покорно вървях с нея, а снегът 
хрускаше под краката ми и в този момент исках училището с неговия салон да 
бъде накрай света, а не на някакви си 40-50 метра! Представлението за змея не 
беше провалено тази вечер, благодарение на учителката Данка Райкова5. Аз 
изпитвах горещо желание д-р Тодор Влаев да ми зашлеви още една плесница 
и Данка Райкова да се опитва пак да ме върне за представлението. В ушите ми 
дълго време след това чувах: Николка, момчето ми и оня незабравим скърцащ 
сняг под краката ми, от който няма и помен. Няма ги, разбира се и Данка  Райкова, 
и д-р Тодор Влаев, и добрият стар Змей…
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ЕВЕАНГЕЛИЕ ОТ ВЕРА МУТАФЧИЕВА
(към историята на книгоиздаването в Шумен)

Ивайло Петров

Обещах да напиша тези бележки отдавна, но все нещо ме спираше. 
Стигнах до извода, че това все пак е респектът пред личността на Вера 
Мутафчиева, пред написаното и изреченото от нея, пред 12-те тома съчинения, 
издадени с такава любов от Божана Апостолова. Не бива да забравяме, 
че изначално евангелие на гръцки език означава „блага вест” и това  също 
задължава пишещия да бъде пределно внимателен,  когато споделя своите 
размисли за Вера Мутафчиева. 

Както и повечето българи, не съм си водил дневник и не мога точно да 
кажа откога познавам Вера Мутафчиева. Името ѝ нашумя с романа „Случаят 
Джем”, с повестта „Предречено от Пагане” и най-вече след успеха на българската 
суперпродукция „Хан Аспарух”, на която тя е един от сценаристите. Най-
вероятно за пръв път съм се срещнал с нея в навечерието на юбилейната 
годишнина на писателката Златка Чолакова, отбелязана тържествено в родното 
ѝ село Марково, днес намиращо се в община Каспичан.

Съдейки по официалната биография на Вера Мутафчиева, от 1982 до 
1985 година, тя е секретар  на секция „Белетристика” в Съюза на българските 
писатели. Преди десетина дена Любомир Левчев в личен разговор потвърди, 
че той е поканил Вера Мутафчиева да заеме този пост. Именно като секретар 
на  СБП  тя е била определена да води делегацията за годишнината на Златка 
Чолакова. Така  се запознахме във фоайето на  хотел „Мадара” в Шумен. Докато 
членовете на делегацията чакаха да бъдат настанени, предложих на проф. 
Мутафчиева да посетим паметника, наричан тогава „1300-години България”. 
Ще пропусна описанията на тържеството в Марково, тъй като срещата с Вера 
Мутафчиева се оказа много по-важен момент в моя живот.

Неочаквано на 26.07.1993 година получих лично писмо на адреса на 
проектанската организация в Шумен, където се помещаваше издателството 
„Алтос”. Трябва да съм бил наивник на средна възраст (не само аз, но и покойният 
вече Александър Александров), за да се титулувам като директор, но такава е 
историята. В писмото си  Вера Мутафчиева ми припомняше за организираното 
от мен посещение по един доста необикновен начин: ”...спомних си, как преди 
бая години ме разходихте по оня нещастен баир, за да се запозная с някакви 
бетонни изроди, дето трябваше да разбудят националната ни гордост. Творците 
на подобни веществени ужаси си отидоха (на чужбина, надявам се), ала ни 
завещаха  безсмъртните си шедьоври. Нейсе, нека се знае и помни!”
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Не съм аз човекът, който трябва да оспори това твърдение, но нека 
да коригирам автора на писмото: част от създателите на паметника вече  не 
са между живите, но жив и здрав е Крум Дамянов, който продължава да си 
работи в България. Не мога да забравя и факта, че при всяко свое посещение в 
Шумен покойният вече автор на мозайките Симеон Венов най-напред държеше 
да види как са неговите произведения. Но това е между другото. Оказа се, 
че от Снежана Зарева Вера Мутафчиева бе разбрала, че сме основали ново 
издателство в Шумен с амбициозна издателска програма. Снежана Зарева е 
жива и здрава някъде в САЩ и вероятно ще ѝ бъде приятно да прочете думите 
на Вера Мутафчиева по неин адрес: „Нека кажа: Снежа е неосъзнат, ала 
талантлив агент по рекламата”.

Мога само да благодаря на нашата колежка – виден теоретик на 
литературата за това, че бе събудила интереса на Вера Мутафчиева към 
едно провинциално начинание. Като опитен автор тя държеше да знае какво 
е привлякло нашето внимание – нейна книга или на баща ѝ. Ако е нейна – 
каква да бъде: нова или преиздаване. И по-натам добавя думи, които са 
изключително важни за издателската работа в България след 1990 година: „За 
разлика от немалко колеги, които се обиждат от новата реалност, не намирам 
нищо обидно в това да предлагам и продавам труда си, нали цял живот 
поминах  като наемник и ще си умра като такъв. Страшно няма, докато човек е 
производителен. А се радвам искрено, когато някой по-млад колега, вместо да 
се мъчи трайно из нашите все оплювани науки, залови онова, на което някога 
с уважение са викали занаят. Аман, щото, от хора без занаят!”

Тук ще пропусна доста подробности, свързани с осмислянето на 
издателската политика на издателство „Аксиос”. Постепенно стигнахме до 
извода, че трябва да започнем да издаваме една „Библиотека за жената”. Идеята 
бе подкрепена от Вера Мутафчиева, която в личен разговор разви тезата за 
огромния потенциал от читатели на книгите, формиран от по-красивата част 
на човечеството. Тя предложи флагман на тази българска библиотека да бъде 
нейната „Аз, Анна Комнина”, а по-натам да се търси възможност за отпечатването 
на „Чучулигата”. Дори на 12.05.1994 година Вера Мутафчиева ми припомня: 
„...разсъждавам върху бъдещи заглавия от Библиотека за жената. Сетих се за, 
например, за  автобиографията на онази шантава танцувачка Айседора Дънкан, 
която видях преиздадена в Прага. Ще се харчи, щото там – много любови, много 
сополи. Вредил се е при авторката май че и княз Фердинанд”.

След като решихме  да започнем с „Аз, Анна Комнина”, най-важната моя 
задача се оказа какъв да бъде тиражът на книгата. Обиколих всички известни 
книжарници в страната, включително „Площад Славейков” – книгата на Вера 
Мутафчиева липсваше. Изпратих дори предложение в един от ежедневниците  
„Купувам „Аз, Анна Комнина” – никакъв отговор. Консултирах се с редица 
критици и всички те потвърдиха несъмнените качества на романа. Такива бяха 
оценките тогава, такива са и днес.

Спомени и документи
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Другият сериозен въпрос се оказа каква да бъде корицата на книгата. 
Ще си позволя да приложа сканирано копие не да се похваля, а да благодаря 
със задна дата на проф. Аксиния Джурова за предоставения ми диапозитив от 
средновековна фреска, както и на художника Деян Евтимов, който наистина 
направи нещо запомнящо се, което би трябвало да привлече вниманието на 
читателите. След цялата тази напрегната работа възложихме отпечатването 
на книгата на нашата приятелка Валя Момчева – директор на една от добрите 
тогава печатници във Варна. Така след определено време получихме един 
голям тираж от 10 000 броя и заживяхме с напрегнатото очакване той да се 
разкупи за няколко дни.

Уви, наивни са вярващите. Не бяхме отчели две неща, за които по-късно 
ни предупреди Вера Мутафчиева. В цитираното писмо от 12.05.1994 година, 
обръщайки се към мен с думите „Драги Издателю!”, тя ме пита: „Поизучи ли 
механизмите на разпространението?”. И въпреки че редовно се чувахме по 
телефона, Вера Мутафчиева добавя: „И така, докато имам пред очи твоите 
интереси, ти минаваш в нелегалност. Не искаш да знаеш, че механизмът за 
работа с писатели е не по-малко съществен от всички останали, присъщи на 
издателската професия. Доброто име, което за днешния българин не означава 
хептен нищо, е не дори компонент, а категорична предпоставка в тази професия. 
Те, прочетох ти едно евангелие, бъди благодарен, че поне е кратко”.

Нямаше как да обясня на проф. Мутафчиева, че се опитахме да 
направим невъзможното за разпространението на книгата. Предложихме я 
дори на Агенцията за българите в чужбина, но един от тогавашните директори 
отсече: „Подарете ни книгата, ние ще я реализираме!”. Ходихме в Бургас, за да 
проучваме тогава все още скромния опит на „Хеликон” в разпространението 
на българските книги. Запомнил съм дългия разговор с президента на фирмата 
и неговата съпруга на брега на Бургаския залив, срещу който е островът, 
наричан тогава „Болшевик”. Вероятно самата авторка бе решила, че не 
можем да се справим с тази задача, затова вместо хонорар ми предложи да 
ѝ предоставя 2 000 броя. Пакетирах книгите, закарах ги в София и лично ги 
занесох в кабинета на Вера Мутафчиева в БАН, където тя известно време беше 
заместник-председател. Каква е съдбата на тези книги, не мога да кажа.

Общуването с Вера Мутафчива по време на работата над издаването на 
„Аз, Анна Комнина” беше един истински урок. В писмо от 8.10.1993 година, 
завършващо с думите „оставам с отлични чувства и сърдечни поздрави”, 
авторката ми дава още един изключително ценен съвет: „Май трябва да свикнем, 
че благоприличието изисква не да си спестяваме неприятните разговори, ами 
да се стремим към точност. Туй го казвам като по-възрастна на по-млад. И пак 
викам: ще прощаваш!”. Тези думи не се нуждаят от коментар.

В словото си по повод една година от смъртта на Вера Мутафчиева, 
произнесено в Народния театър „Иван Вазов”, Георги Борисов отбелязва: 
„Предпочиташе да се събира в кухничката у дома с по-младите и чистите, 
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а и по-объркани души, може би!” Имал съм щастието да разговарям с Вера 
Мутафчиева в тази кухничка на улица „Латинка”, запомнил съм доста неща, 
които предпочитам да запазя за себе си. Направих опит да свържа Вера 
Мутафчиева с един от видните османисти в Русия, но тази връзка не се 
осъществи. Може би причината е в някакви лични предпочитания на Вера 
Мутафчиева. Има и още един отговор, написан от нея, затова си позволявам да 
го цитирам: „И се прибирам след люти битки с всемирно загрижени за съдбата 
на любимите ти български турци разни чужди провокатори и мискини изобщо. 
Радостното е само, че им се не дадох, затуй пък едва не получих инсулт. Бре, 
много ни мрази светът, искам да река. И още искам да река, че ролята на 
Матросов отдавна ми е писнала. Разликата е само, че той бил убеден в ползата 
от онова, което върши, а аз не съм убедена в истинността на това, което говоря, 
та се дера. Живот, бре”.

Мисля си, че написаното има пряка връзка с писателската практика на 
Вера Мутафчиева. Но дори тези думи очертават максимализма на авторката 
във вяка една дейност, с която тя се занимаваше повече от успешно.

Не искам да избягам и от въпроса за съдбата на издадената от издателство 
„Алтос” книга „Аз, Анна Комнина”. Останалата част от тиража е била натоварена 
от един от хората, работещи във фирмата на доцент Александров, и предадена 
като мукулатура срещу сумата от 160 лева. За съжаление за всичко това разбах 
доста късно. Човекът, унищожил по този начин книгите, вече не е между 

живите. Остава ни само примерът как не 
трябва да се постъпва в такива случаи, 
но този опит се придобива и с течение на 
времето, и благодарение на общуването 
с хора като Вера Мутафчиева. Краткото 
Евангелие от Вера Мутафчиева съм 
запомнил завинаги!

Като повечето българи и аз не съм 
отделял време да фиксирам и записвам 
разговорите си с личности като Вера 
Мутафчиева. Слава Богу, останали са 
цитираните писма и един автограф 
от Вера Мутафчиева. Внимателният 
читател ще забележи и промяната в 
общуването, прехода от вежливата 
официална форма към приятелското, 
надявам се, общуване. Дано следващите 
поколения да са по-организирани от 
нас, защото наистина завинаги остава 
написаното слово!
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РЕЦЕНЗИИ

ЯВЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ НАУЧЕН ДИСКУРС 
 

Кирил Димчев

Стефанова, Марияна. За българската ме-
такомуникация: метаезик и метакомуникация. 
Велико Търново: Знак’94, 2014. - 192 с.

Става дума за най-новата публикация на 
проф. д-р Марияна Стефанова ,,За българската 
метакомуникация: метаезик и метакомуникация“. 
Позволявам си да я определя като явление в 
българския научен дискурс, тъй като в нея 
оригинално се разработва проблематика, сравни-
телно нова за българската лингвистика.

Задачата, която си поставям с тази 
рецензия, е да насоча вниманието към постановки 
на авторката от социолингвистиката и от теория-
та на информацията, с цел да подпомогна 
разширяването на лингвистичния кръгозор на 
учителите по български език и литература и те да 
използват идеите на авторката при осъществяване 
на занятията в училище. 

М. Стефанова се подготвя за написване на книгата в продължение на няколко 
години. Като източници на изследването си тя подбира обилен емпиричен материал – над 
3000 диалогови единства от българската речева комуникация. Едноврменно с това тя 
публикува няколко съдържателни статии, които препоръчвам на учителите. Измежду тях 
по-важни са: ,,Метаезикът на въпросите в обучението по български език“ 1, ,,Български 
метаинформационни структури за евфемистично предаване на информация“ 2, ,,За 
метакомуникациите в устната комуникация“ 3, ,,За метаинформацията в полето на 
информация при речево общуване“ 4 и др.

1 В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София, Изд. 
,,Булвест 2000“, 2005, с. 318-323.
2 // Български език и литература, 2007, №2, с.22-27.
3 В: Summa cum pietate. Studia literarum. Series linguistica. Отговорността пред езика,             
книга 3. Шумен, УИ ,,Епископ Констатнин Преславски“, 2009, с.263-271.
4 В: Езикът и културата на съвременния свят. Университет ,,Проф. д-р Асен Злтаров“           
(Бургас). В. Търново, Издателство ,,Знак ’94“, 2012, с. 445-452.
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С основание актуалността на избраната проблематика авторката свързва 
,,с необходимостта от разширяване и уточняване на теоретическите знания и 
практическите умения за средствата, чрез които субектът на речта може да управлява 
процеса на текущото речево взимодействие“ (с. 9).

Целта на М. Стефанова – ,,да се  откроят видовете метаинформации, да се 
представи лексикалната и граматическата структура на българския метаезик“ (с. 9) 
предопределя до голяма степен структурата на книгата – предговор, увод, четири глави, 
приложения, заключение и библиография.

За основна единица на диалога и за основен обект на анализ на това явление 
М.Стефанова приема ,,диалогичното единство, което се разглежда като комплекс от 
изказвания, или т.н. реплики (стимулни реакции). Наблюденията си авторката прави 
над ексцерпирани диалогични единства от реплики стимули и реплики реакции от 
ежедневната българска книжовно-разговорна  реч. (с. 20-21). При анализа на ,,езиковите 
структури на ексцерпираните (на този етап) изказвания в българското диалогово 
единство“ изследователката е използвала основно ,,методите на функционално-
семантичния и комуникативно-прагматическия анализ, преплетени с езиков – 
лексикален и граматически – анализ“(с. 93).

 Първите две глави – Първа глава ,,Информция и метаинформация в 
българската метакомуникация“ (с. 23-56) и Втора глава ,,Металингвистика и метаезик“ 
(с. 57-90) –  съдържат полезна за учителя по български език информация във връзка 
със словообразувателната съставка мета (със значение ‘свръх’ и ‘после’, вж. с. 58), 
определяна като ключова в теорията на металингвистиката, и с конструктите:

(1) металингвистика – авторката приема позицията на М. Бахтин (с 
неговото име се свързва въвеждането на термина ,,металингвистика“), според когото 
,,металингвистиката е чисто и просто философия на езиковите изказвания, т.е. 
съдържателен анализ на речта“, а предметът е ,,речевото общуване и възникналите в 
него диалогически отношения, изказвания“ (с. 59);

(2) метаезик – М. Стефанова уточнява, че ,,метаезикът е посредникът, 
носещ допълнителна метаинформация, която в определени случаи може да има по-
силно информативно значение от чисто лингвистичното изразяване. Метаезикът 
предава скрити значения и в този смисъл спомага за разбирането и тълкуването на 
лингвистичните изказвания. Метаезикът е средство да се опише естественият език при 
речева комуникация, като за целта може да изпълнява различни функции: подчертаваща, 
подсилваща, противопоставяща и т.н. Той е помощен език, който улеснява възприемането 
от участниците в комуникативния процес. В ежедневното си общуване, съзнателно или 
не, ние непрекъснато си служим с метаезик“ (вж. и примерите, с. 64-67);

(3) метакомуникация – в изследването си авторката обяснява, че това е 
,,комуникацията по повод на самата комуникация“, т.е. метакомуникацията ,,дава 
информация за това, как се интерпретира информацията, която е подадена“ (с. 27); 

(4) метаинформция – М. Стефанова споделя редица твърдения, че информацията 
е ,,информация, която се извлича не от чисто лингвистичното значение на думите, от 
естествения езиков корпус, а от метазначението на метаоператорите (думи и изрази), 
които изграждат метаезика“ (с. 15); че метаинформацията ,,при диалогично езиково 
общуване запълва езиковата информация, като бележи най-често началото и края на 
диалога, и по-рядко като го поддържа“(с. 36). 
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 (5) метаоператори – това са езиковите елементи, с които ,,може да се започне, 
да се поддържа, да се свързва, коригира и т.н. информацията в процеса на речевото 
съобщение“ (с. 92).

 Посочените конструкти се интерпретират детайлно в следващите две глави. 
Разсъжденията на авторката са подкрепени с подходящ езиков материал, който 
учителите могат да използват в работата си.

В Трета глава ,,Метаинформационни оператори – прагматика и лексикално-
граматически средства за изразяването им“ (с. 9-131) се анализират характерните за 
българския език различни видове метаинформационни оператори (,,или структури, 
формули, елементи“) и лексикално-граматичните средства за изразяването им. 
Авторката анализира два типа метаоператори:

•	 цели готови граматически структури, взети от езика, изборът и употребата 
на които носи определена информация. Това са такива метаинформационни формули, 
с които в българския език може да се изразява – ирония, несъгласие към нещо или 
към някого, омаловажаване на вече изказан факт, разграничение от вече изказан 
факт, съгласие с нещо или с някого, нежелание за действие и др. (вж. по-подробно 
с. 96-101).

•	  езикови елементи, които са като ,,привнесени, чужди тела“, носещи определена 
метаинформация“ – (1) глаголи от основния речников фонд (чувам – чуя, виждам – 
видя, слушам, гледам); (2) почти глаголни (или полуглаголни) и глаголни метаоператори 
– знаеш ли, знаеш, знам ли аз; разбираш ли, разбираш,; виждаш ли, виждаш, представи 
си и др.;  формите – чакай, гледай; формулите – Чуй сега! Чакай малко! Гледай сега! и 
др.; (3) свързващи метаоператори (за йерархизиране – трябва особено да се наблегне, 
това е много важен въпрос и т.н., и за коригиране – лошо се изразих, какво говоря и 
др); (4) етикетни  метаоператори – това са всички етикетни формули (извинявай, моля и 
пр.); (5) метаоператори за евфемистично даване на информация (напр. меко казано, по-
деликатно да се изразя и пр);

Четвъртата  глава ,,Метаезик и метаинформация в научната, дидактичната (по-
правилно – дидактическата КД) – и всекидневната комуникация на младите хора“ (с. 
133-163) има  прагматична насоченост. Направен е опит всяка от видовете комуникация 
(научна и дидактическа) да се разглежда и в контекста на обучението по български език 
(в средното и във висшето училище). 

В раздела 4.1.,,Метаезик и метаинформация в научната комуникация“ 
авторката формулира два съществени извода: (1) ,,За съжаление, лингвистиката, 
решавайки задачите на обучението по български език, често избягва решаването на 
принципни проблеми, каквито са например проблемите на речевата комуникация и 
в това число на металингвистиката на въпросите и на отговорите. Изучаването на 
българската лингвистика по този нчин се превръща в изкуствено образование, в ,,наука 
за науката“, в език, в известна степен в реч, но не и в речева комуникация“ (с .137); 
(2) ,,на този етап от развитие то (българското училище) е преди всичко за обработка 
(или овладяване и усвояване) на езиковия материал по български като език и реч. За 
да отговори на съвременните изисквания на езиковото ни общество, това обучение 
трябва да разглежда и описва употребата на този материал в диалогичната реч (като 
речево общуване), което би му отредило подобаващото му се място в метаезиковите 
отношения на българската метакомуникация.“ (с. 142). 

Рецензии
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В раздела 4.2. ,,Метаезик и метаинформация в образователния процес (или в 
дидактичната комуникация)“ М. Стефанова формулира важни тези: (1),,метаезикът играе 
съществена лингводидактическа роля в педагогическия процес на речева комуникация“ 
(с. 143) и (2),,метаезикът в образователната комуникация представя най-важните 
средства на концептуалното моделиране на речевото изказване на комуникантите“ (с. 
144). Подчертава се, че източникът на метакомуникация в образователния процес е в 
,,способността на комуниканта да вижда (или да слуша) своите действия (вербални 
или невербални) от позицията на подател в комуникативния акт, да ги възприема така, 
както получателят би ги възприел. С други думи – метакомуникацията в дидактичната 
метакомуникация има дълбоко рефлективна и емпатична основа“ (с. 145). 

В раздела 4.3. ,,Метаезик и метаинформация във всекидневната комуникация 
на младите хора у нас“ се представят ,,наблюдения върху някои метаинформационни 
структури в процеса на тяхното функциониране в езика на младите хора“ (с. 154). 
Метаезикът на младите хора според социолингвистката ,,не е отделен език, а техният 
разговорен език, обслужващ делничната им сфера на общуване“ (с.155).

В Заключението (с. 164-165) М. Стефанова подчертава проблеми, разработването 
на които предстои (с. 165): изследване на законите, които съпътстват промяната 
на информационните елементи в метаинформационни; на метаинформационните 
оператори, които участват в различна степен в различните по стил и по вид текстове; на 
един метаезиков лексикон на българската метакомуникация.

В Приложенията (с. 167-176) – са представени тематично обвързни 
образци от проучвани текстове, с които се илюстрира ролята на метаоператорите в 
метакомуникацията и различните ефекти, които се получават от включването им в 
речевото общуване (обяви за запознанства, съобщения на телефонен секретар, речник 
на кандидати за работа, изразяване на недоразумение, биография).

Библиографията (с. 177-187) – включва богат списък от 170 заглавия на цитирана 
и използвана литература на български, руски, английски, унгарски език. 

Книгата на М. Стефанова е явление в българския научен дискурс. Социалната 
значимост се изразява в това, че авторката откроява видовете метаинформации. 
Заслужава висока оценка опитът ѝ да се представи лексикалната и граматичната 
структура на българския метаезик. 

Твърде актуален за съвременната лингвистика е анализът на българската 
разговорна реч. Приносът на М. Стефанова в това отношение е безспорен.

За отбелязване е и приносът на авторката при анализа на голям брой вербални 
метаоператори. Анализът на разговорна реч е проблем, неразработен в съвременната  
лингвистика, поради което постигнатото от М. Стефанова заслужава висока оценка.

За учителите по български език книгата представлява интерес не само с 
оригиналните си теоретични постановки, но и с многобройните примери, с които 
авторката подкрепя разсъжденията си. Тези примери ще бъдат особено полезни  за 
оптимизиране на речевото  общуване на учениците, за обогатяване на идеолектите им с 
нови за тях начини за изразяване. 
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МОДЕРНА ЛИТЕРАТУРОВЕДСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
НА ВРЪЗКАТА  ВЛАСТ-ЛИТЕРАТУРА

Дечка Чавдарова

Кръстева, Д. Владетелят, престоло-
наследникът и писателят наставник в епохата 
на Николай Първи. Шумен, 2015.

В своята нова монография Д. Кръстева 
продължава проучването си на властовите 
сценарии и политическите метафори и сюжети в 
руската литература на ХVІІІ-ХІХ век, а също така 
на диалога Владетел – Писател. Ще подчертая, 
че значението на труда е не само в чисто научния 
му принос, но и в актуалността на поставените 
проблеми – устойчивостта на определени 
властови механизми, сюжети, политически 
метафори и идеологеми, тяхното непрекъснато 
възпроизвеждане, ни убеждава, че те са константи 
на руската култура. Разбирането на тези константи 
може да ни помогне да разберем съвременните 
политически процеси, затова съм убедена, че 

трудът на Д. Кръстева ще привлече интереса не само на литературоведите-русисти, но 
и на по-широк кръг от хуманитаристи. 

В увода на монографията много ценно е излизането извън контекста на руската 
култура и представянето на идеите за наставника на властта в различни културни 
епохи (митологичния Хирон и Езоп в античността, индийската „Панчатантра“, 
развитието на споменатите идеи през Средновековието, Ренесанса, Просвещението и 
Романтизма), както и обръщането към принципа на „враждата“ в концепциите на Хобс 
и Макиавели. Друга важна част в увода е систематичното и коректно проследяване на 
изследователската традиция по избрания научен проблем, отчитането на значимостта 
на чуждите трудове и ясното очертаване на собствената изследователска територия. 
Представени са постиженията на семиотиката на историята и историята на културата, 
социологията на литературата, новия историзъм. 

В първата част на труда се изследва литературното моделиране на личността 
на владетеля  в контекста на властовите сюжети. В структурата на тази част има 
особена тежест първата глава, която може да се приеме като отделна монография. 
Тя е посветена на ролята на Жуковски като придворен наставник и моделирането на 
образа на идеалния владетел в приказките на писателя. Методологически анализът на 
този проблем продължава линията на „новите истористи”, прочитащи литературните 
приказки като алегория за властта. Задавам си въпроса защо „новите истористи“ се 
интересуват преимуществено от произведенията, които утвърждават идеологемите 
на властта? Дали защото соцреалистичната критика канонизираше опозиционната 
на властта литература (творчеството на декабристите, „свободолюбивата“ лирика на 

Рецензии
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Пушкин), или поради желанието за реабилитация на монархизма и имперската идея?
Прочитът на преводните и собствени приказки на Жуковски въвежда в 

литературоведската русистика нов ракурс към тези произведения – не с оглед на жанра, 
поетическия език, творческата история, както  досега – а за извличане на политически 
алюзии. Интерпретацията на творчеството на Жуковски от позицията на „новия 
историзъм” променя университетския канон, в който Жуковски присъства все още 
само като „представител на т. нар. „елегически”, или „съзерцателен“ романтизъм. Д. 
Кръстева влиза в кръга на „новите истористи“ със свои открития и заема достойно 
място сред тях (а в българската русистика нейният труд е единствен по рода си). 
Самоидентификацията на Жуковски като наставник на владетеля се интерпретира и 
в най-добрите традиции на руската културологична школа и на руската семиотика на 
културата, чрез вписване на текстовете на поета (както литературните приказки, така 
и послания към императрицата, писма) в цялостния културен контекст на епохата, чрез 
привличане на актуални историософски идеи. Анализът не остава на идейно ниво (или, 
според структуралистката терминология, в „плана на съдържанието”), а се съсредоточава 
върху „плана на изразяването”, извлича просветителската концепция на Жуковски от 
езика. По такъв начин в стратегията на автора непрекъснато откриваме и гледната точка 
на филолога. Анализът на паралитературните текстове (например писмата на поета) 
на езиково ниво им придава статуса на художествен текст (рецепционен механизъм, 
представен от полския семиотик Е. Балцежан в анализа му на писмо на Ю. Лотман – в 
сборника за 70-годишнината на проф. Е. Фарино). Не можем да не си дадем сметка какви 
широки познания в научни области извън литературознанието трябва да има ученият, 
който прилага такъв интердисциплинарен подход: познания по история на Русия (на 
руската култура), философия, семиотика на културата. Освен такива познания, подобен 
труд, опиращ се на архивни документи, писма, публицистика, преса от дадената епоха, 
изисква упоритост и систематичност. 

Прочитът на литературните приказки на Жуковски поставя важния проблем 
за съставяне на библиотеката на владетеля от страна на поета-наставник. В ракурса 
на този проблем от всяка отделна приказка се извлича определена идея за идеалния 
владетел, която авторът си е поставил за цел да формира у своя високопоставен 
възпитаник. В анализа на приказката „Бодливата роза“ (превод на приказка на братя 
Грим) проницателно се тълкуват значенията на промените в превода, символиката 
на стената от тръни и розовите градини край двореца, за да се разчете алегорията 
Николай І – избавител на двореца. Интерпретацията на знаковостта на бялата роза като 
емблема на великата княгиня Александра Фьодоровна демонстрира усет за детайла, 
семиотични умения, асоциативност на мисленето: закодирана в образа на бялата роза 
идеологема се извлича от различни текстове на културата – парковото строителство, 
приказката, портрета на великата княгиня. Искам да подчертая, че у Д. Кръстева 
като учен ерудицията е свързана и с интуиция, за което говори потвърждаването 
на нейните открития в паралелните изследвания на други учени (например на Д. 
Долгушин за символиката на цветята в „семантичното пространство на биографичния 
мит на пруската кралица Луиза – майката на Александра Фьодоровна“). Анализът на 
„Приказка за цар Берендей“ открива нови доказателства за коментираното от други 
учени „отеческо самодържавие“, като изяснява ролята на Жуковски за утвърждаването 
на идеологемата за владетеля като благ отец и нацията като семейство. Тази идеологема 
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се извлича както от приказката, така и от дневника на поета и песента в чест на клетвата 
на престолонаследника през 1834 г. („Песнь на присягу Наследника“). По такъв начин 
е показано как различни текстове създават единен политически дискурс с устойчиви 
политически метафори и висока честотност на определени лексеми, а, същевременно, 
с какви специфични слредства разполагат различните жанрове (например чрез 
анализ на стихосложението на „Песента...“). Коментарът на идеята на Жуковски за 
великодушието на победителя по повод на реакцията на властта след потушаването 
на полското въстание от 1831 г. съдържа оригинално наблюдение за нов тип „среща“ 
на Жуковски с Пушкин (освен христоматийната представа за връзката учител – ученик 
в контекста на романтизма), за полемика на Жуковски с позицията на Пушкин от 
неговото стихотворение „Клеветникам России“, написано по същия повод. Гледната 
точка на Пушкин остава в скоби, но по този повод си мисля, че в съвременната ситуация 
точно тя се оказва търсена и възкресена. Що се отнася до формулираната от Жуковски 
идеологема, при един дистанциран поглед понятието „великодушие“ може да получи 
иронични кавички (разбира се, давам си сметка, че при иронична дистанция спрямо 
научния обект изследователят е заплашен от публицистичност). Много проницателен 
е и анализът на баладата „Сражението със змея“ (превод на рицарска поема на Шилер), 
от която се извлича политическата метафора „Императорът – Рицар на Великодушието 
и силата, забравила завоевателния дух“. В творческия процес на Д. Кръстева ми прави 
впечатление как наличието на чужди прочити на даден текст, които могат да се сторят 
на друг изследовател изчерпващи, я амбицират да задълбочи интерпретацията, като 
впише текста в нов контекст, като привлече допълнителни исторически факти и 
проследи нови интертекстуални връзки, като извлече незабелязани от другите учени 
архетипи. По такъв начин баладата на Жуковски се оказва алегория за връзките на 
Русия с рицарския орден на о-в Родос в борбата с Османската империя и въплъщение на 
идеята на поета за отказ от страмежа към слава и за християнското смирение. И в този 
случай много ценни са наблюденията над спора на Жуковски с Тютчев и Пушкин, които 
възпяват имперските завоевателни стремежи на Русия. Анализът на баладата „Старият 
рицар“ разкрива антимакиавелистките възгледи на Жуковски чрез умело разчитане на 
библейски архетипи – маслинената клонка от Палестина (заменила глоговото клонче 
от оригиналния текст на Уланд), потопа (алюзия за управлението на Николай І). 
Знаковостта на подобни детайли в кода на Жуковски отново се доказва чрез привличане 
на други текстове (образа на ангела с корона от бели рози в стихотворението „Видение“ 
като алегория на Александра Фьодоровна). В следващите подглави (1.5 и 1.6) обект на 
изследването са приказки на Жуковски, които са поставени под знака на романтичната 
ирония към владетеля. Анализът на приказката „Как мишките погребват котарака“ 
се опира на предходните проучвания за източниците на сюжета („Батрохомиомахия“, 
„Войната на мишките и жабите“ на Роленхаген, руския лубок, Езоп) и разчитането 
му като алегория за войната между „Арзамас“ и Фадей Булгарин“, като предлага 
нова алегорична („новоисторическа“) интерпретация: бягството на Александър І от 
трона и слуховете, че е жив, разиграването на царско погребение. В помощ на тази 
интерпретация е искусният филологически анализ на имената (семантизацията на 
етимологията на Фадей, Федот, Иринарий, Онуфрий) и разкриването на знаковостта 
на определенията „бешеный хвост“, „Мурлыка – друг человека“, кот астарханский“, 
„житель казанский“, „породы сибирской“. Като разчита „имената-маски“, Д. Кръстева 



309

ни води по „следите, чрез които може да се провери хипотезата“, и придава на научното 
иследване чертите на детективен сюжет, въвлича читателя в процеса на откриването 
на значенията в текста. Въз основа на анализа от приказката се извлича идеята за 
лицемерната благосклонност на владетеля спрямо поета-наставник и придворния 
поет. Много ценно е наблюдението за присъствието на картината „Мишките погребват 
котарака“ в литературните интериори (у Пушкин и Лажечников), което доказва 
значимостта на споменатата алегория в масовото съзнание. В последната подглава се 
разглежда приказката „Иван царският син и сивият вълк“, като се вписва в контекста 
на идеите на Жуковски за ролята на историята във възпитанието на владетеля и за 
любовното договаряне между монарха и поданиците (коментират се пътешествието на 
поета с Великия княз из Русия и Европа, текстът „Ползата на историята за владетелите“ 
от „Христоматия за Великия княз Александър Николаевич“, обръщението към Великия 
княз чрез примера на Петър І в стихотворението „В сардамском домике“, стихотворните 
приказки от 1841 г. „Тюльпанное дерево“, „Кот в сапогах“, „Сказка о Иване Царевиче“). В 
анализа на приказката – при разчитането на символиката на вълка - Д. Кръстева отново 
демонстрира умението си да извлича митологични архетипи (вълчиците, откърмили 
Ромул и Рем и Цар Кир) и да разкрива функцията (по Проп) на персонажа - вълка като 
вълшебен помощника на царския син. Много важно и приносно е разчитането на 
приказката „Котаракът в чизми“ като алегория за литератора-наставник и почестите, 
които е заслужил от властта. Като сигнали за такъв прочит се разглеждат оригиналното 
название на приказката на Перо „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“, и 
дружеският псевдоним на поета в царското семейство „кот Вася“ (по Л. Кисельова). От 
финалния фрагмент на  текста на Жуковски се извлича идеята за несбъднатата мечта на 
поета (котаракът остарява достойно и е награден с почести). У мен възниква въпросът 
дали в израза „Он бросил / Ловить мышей“ не може да се  разчете самоиронията на 
поета за отказа от основната роля на твореца в името на придворната служба?

Втората глава от първа част е посветена на историософските идеи на Пушкин 
с оглед на темата за поета-наставник. С това изследване Д. Кръстева продължава и 
задълбочава проучванията си върху дадения проблем, датиращи още от кандидатската 
й дисертация върху „Темата за Петър І в творчеството на А. С. Пушкин...“. Анализът на 
литературните произведения на Пушкин, в които са въплътени споменатите идеи, се 
предхожда от коментар на негови паралитературни текстове – публицистика и писма – 
от които се извлича концепцията му  за различен тип история на Русия ( в съпоставка 
с други съществуващи истории – на Карамзин, Глинка, Полевой). Предложена за 
доказателство е тезата, че концепцията на Пушкин за нов тип история намира израз не 
само в поемата „Медният конник“, но и „в текстовете, в чието обкръжение е създадена 
тази поема“. В този подход Д. Кръстева (характерен по принцип за научната й работа), 
се проявява способността й да отчита литературния контекст на дадена творба, а в по-
широк план – неговия политически и социокултурен контекст. 

В концепцията на Д. Кръстева няколко произведения на Пушкин от различни 
жанрове, написани в Болдино през есента на 1833 г. – поемата „Анджело“, повестта 
„Дама пика“, „Приказка за рибаря и рибката“, „Приказка за мъртвата царска дъщеря 
и за седмината богатири“ и „Историята на Пугачов“ – могат да се обединят от идеята 
за абсолютната власт и неудържимия стремеж към власт „отвъд доброто и злото“, 
от мотива за самозванството. Авторката допълва прочита на две от тези произведения 
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– „Дама пика“ и „Медният конник“ - като начало на т. нар. „петербургски текст“ на 
руската култура (В. Топоров) и вписва и другите произведения в този „петербургски 
текст“. Тя оспорва с основание отношението към  „Анджело“ и двете приказки като 
„вторични“, периферни явления в творчеството на Пушкин. Този подход към подобни 
„вторични“ (преводни) текстове отчита, че от гледна точка на интертекстуалността 
новата интерпретация на чужд текст е по специфичен начин смислопораждаща. Що се 
отнася до „Историята на Пугачов“, нейното поставяне в един ред с другите изброени 
произведения е закономерно с оглед на съвременните представи за съотношението 
между фикционалност и художественост. Д. Кръстева развива наблюденията на други 
изследователи над алегоричния пласт в „Анджело“ (Лотман, Листов) и „Приказка 
за рибаря и рибката“ (Епштайн, Макогоненко), като открива връзките между тези 
произведения с „каноничните“ „Дама пика“ и „Медният конник“. Във връзка с прочита 
на произведенията като политическа алегория у мен възниква въпрос  не към дадения 
труд, а по принцип за методологията на „новия историзъм“: 1) как тази методология 
диалогизира/полемизира с предишния социологичен подход (имам предвид сближа-
ването на Епштейн и Макогоненко)? 

Представянето на историософската концепция на Пушкин закономерно 
налага включването и на анализ на поемата „Медният конник“. Проницателният 
прочит на тази поема, в която Д. Кръстева открива сигналите за митологизация/
демитологизация на Петър І чрез извличане на митологични и библейски архетипи 
и прозира отглас от актуални за даденото време философски идеи,  вече е завоювал 
място в литературоведската русистика и неизменно е цитиран от всички, които отново 
се обръщат към произведението. В настоящия труд този прочит се вписва в контекста 
на темата за поета-наставник чрез коментар на диалога между Николай І и Пушкин 
въз основа на документи и писма. Този коментар има значение не само за творческата 
биография на Пушкин – той ни дава представа за драматичните отношения между 
властта и твореца.

Втората част на монографията изследва митологизацията на писателя в 
руската култура/литература. Така в цялостния текст писателят ни се разкрива както 
като творящ идеологеми/митологеми, така и като обект на митологизация. Над 
проблема за митологизацията на Пушкин Д. Кръстева работи активно от 2000 г., когато 
200-годишният юбилей от рождението на поета стимулира интереса към този феномен. 
Наблюденията й се оказаха съзвучни с тези на някои чужди изследователи (с някои 
от тях вървяха паралелно, а други предхождаха) и заеха достойно място в сътворения 
метатекст за Пушкин. Особено оригинална е интерпретацията на погребението на Гогол 
във връзка с юбилея на писателя през 2009 г. Инструментариумът на семиотичната 
школа в подхода към цялата култура като текст и разчитането на знаците на този текст 
се оказва много плодотворен в изследването на Д. Кръстева. Втората част включва, 
наред с анализ на митологизацията на Пушкин и Гогол, анализ на митологизирания/
сакрализирания образ на литературния персонаж – писател в романа на Достоевски 
„Унижените и оскърбените“. Този текст ми е особено близък, тъй като романът 
отдавна привлича и моя изследователски интерес. Когато четях интерпретацията на 
Д. Кръстева, не само оценявах убедителността на нейните наблюдения, но си мислех 
и върху теоретичния проблем за интерпретацията на литературно произведение, най-
вече за стратегията „анализ на едно произведение от рзлични литературоведи“: кое се 
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изплъзва от даден прочит и по каква причина, как се допълват различните прочити. 
За мен произведението на Достоевски е интересно от гледна точка на устойчивостта 
на структурата на романите на писателя и близостта му до вълшебната приказка и до 
Дикенс, с мотива за детството и с образа на „четящия човек“. Но извън вниманието ми 
бяха останали концептите на православната идея, които Д. Кръстева така проницателно 
открива в текста на Достоевски. Въпреки че често влизам в спор с прочита на руската 
литература през идеите на Православието, в дадения случай мога да кажа, че този 
подход е изключително адекватен.

Обобщавайки казаното, ще подчертая, че книгата на Д. Кръстева не само е 
богата на информация и приносна в научно отношение, но провокира своя читател за 
диалог, поражда много размисли над актуалността на изследваните проблеми.  

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЕСТЕТИЧЕСКИЯ СТОПАДЖИЯ

Младен Енчев
 

Добрев, Добрин. Изкуството. История на 
идеите. Фабер, 2014

Ако поразширим познатата средновековна 
метафора за писането като плаване (според Е. 
Р. Курциус – с кораб, ако става дума за проза, 
и с лодка, при писането на поезия) до по-
общото пътуване, новата книга на Добрин 
Добрев наистина би изглеждала като особен 
пътеводител за всички, приели да споделят с 
автора ѝ пътуването в историята на европейската 
естетика. Особен, и заради необичайната роля, 
отредена в него на пътуващия стопаджия, но за 
това – по-късно.

Изкуството. История на идеите 
е последното от поредицата запомнящи се 
заглавия (Теорията за знака в лингвистиката 

и литературната наука (в съавторство с Е. Добрева), Справочник на символите в 
българския символизъм, “Бай Ганьо” на Алеко Константинов. Контексти на прочита, 
Тайните на Томбул джамия), превърнали автора си, професор в Катедрата по история 
и теория на литературата в Шуменския университет, в разпознаваемо и авторитетно 
име не само в средите на тези, които се занимават с литературознание или семиотика 
на културата.

Книгата е жанрово многоаспектна и в нея се преплитат вектори, насочващи 
към конвенции с енциклопедична, научно-теоретична и дидактична характеристика. 
Разположена върху широката естетическа територия на литературата, живописта 
и скулптурата, архитектурата, музиката, тя се самоопределя като “текст (който) 
проследява историята на идеите в сферата на изкуството и отчасти творческите 
практики, свързани с тях.”. Авторът обяснява причините за тематичната ориентация 
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на съчинението си, избрало да изследва историята на идеите, а не на проявите в 
изкуството, от една страна, като противодействие на “редукционистичния риск”, 
заложен в прагматично предпочетения от съчинението подход да мисли културната 
история на Западна Европа “като последователност, преминаваща от Античността 
и Средновековието през Ренесанса, Класицизма и Барока към Просвещение, 
Романтизъм, Реализъм и модерна епоха...” и, от друга, заради убедеността, че от 
времето на Ренесанса “водещи в изкуството са идеите, а не стиловите белези”, не 
“ерминиите”, а теоретичните разсъждения и естетическите платформи. Наясно с 
трудностите, свързани с “периодизацията, коректното използване на термините, 
оценката на посоките на влияние, съпоставките на художествените характеристики 
на различните видове изкуства”,  пред които е изправено всяко подобно изследване, 
а в още по-голяма степен едно изследване, което вижда себе си и като дидактически 
текст, книгата прави всичко възможно да ограничи ефекта на тяхното влияние 
върху убедителността и логиката на защитаваните тези и изводи, върху цялостната 
познавателна картина, която изгражда. Справянето с провокациите на предпочетения 
избор, ясната визия за преследваните цели,  разнообразният естетически материал, 
както и оформената представа за продуктивните смислови ориентири на труда имат 
като свой краен резултат книга, трудно разпознаваща аналози в националната ни 
традиция. Най-малкото заради мащабността на изследователския и илюстративния ѝ 
обхват, заради особения ѝ профил, заради разколебания  център в обичайната топика 
на европейското изкуство. Ориентирана към различни читателски групи, книгата 
някак естествено осъществява способността си да бъде сериозна и същевременно 
интересна, полезна, но и просто красива, книга, по която може да се учи, но и само да 
се разглежда заради чистата наслада от образите на прекрасното. 

Първото нещо, с което тя подкупва евентуалния си читател, е ефектната ѝ 
корица. Нощната снимка на Лувъра с така оспорваните стъклени пирамиди не само 
подсказва тематиката на текста, не само актуализира знаковостта на музея като 
локус на синхронизиране на историята (същото прави и една книга, разглеждаща 
естетически артефакти с различно хронологично поданство), но илюстрира може би и 
лайтмотива на изследването – изкуството се ражда и развива от странните виражи на 
приемствеността и това, което понякога ни се струва еклектика, обикновено е скрепено 
с дълбоки и логични връзки, паметта за които сме загубили. Всъщност това може би е 
и тезата, която цялото изложение открито или имплицитно защитава, отдалечавайки 
текста от възможната му изчерпаност в качеството на образователно проследяване и 
илюстриране на изкуството като процес и превръщайки го в концептуален труд със 
собствена логика, собствен ъгъл на наблюдение, с последователно отстоявана цел на 
коментара. 

Новата книга на Д. Добрев предлага премислена, хронологично закрепена 
и персонализирана с най-ярките си представители парадигма на типологията 
на естетическото мислене в културата на Европа, генеративно отворена към по-
широките географски предели на Стария свят. Макар и по принцип да повтаря 
традиционни обособявания, тя е специфизирана от опита на автора да разграничи 
и назове по нови белези някои естетически общности с дискусионна хомогенност 
на художествените прояви. Особеностите в това разграничаване и именуване са 
подчинени на тематичния фокус на текста и насочват към влиянието на религиозните, 
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философските и политическите идеи върху динамиката на естетическия процес. 
Въпреки че следи преимуществено движението именно на естетическите идеи в 
културата на Европа, трудът на Д. Добрев ясно посочва, че тези идеи не са затворени 
в собствената си среда, а са зависими, понякога подвластни на извънхудожествените 
сфери на обществения живот. (вж. например главите “Средновековно православно 
изкуство” и “Средновековно изкуство на католическа Европа (Х—ХV в.), параграфи 
като”Ренесанс и Реформация” в пета глава, “Барок и Контрареформация” в шеста или 
философската мотивировка на християнското изкуство (Платон и неоплатонизма) в 
четвърта, подчертаното влияние на картезианството върху естетиката на Класицизма 
– в седма. ) 

Резервирана към безкритично съгласие с популярни стереотипи в мисленето 
за европейското изкуство, книгата същевременно не се изкушава и от нарцистични 
флиртове с оригиналността. Тя като че ли е намерила съвършената мярка между 
утвърдено и ново, намерила е любимото на автора си “златно сечение” между 
придържането до познати, белязани от приемственост познавателни постановки и 
свободата те да бъдат ревизирани. .

Вниманието към мярката се долавя особено изразително  в обособяването, 
коментара и обяснението на известни естетически факти, където собствено авторското 
се реализира в намирането на по-особен ракурс към художествените явления, в 
дълбочината на тяхната мотивировка и в най-голяма степен в посочването на скрити 
връзки между хронологически и културно отдалечени естетически феномени. 
Понякога методически преследваният “златен” баланс се оказва твърде крехък и 
изложението трудно сдържа авторската си индивидуалност. Това се забелязва най-
вече в параграфите за постмодернизма, в разпръснатите на няколко места разсъждения 
за символическия модус в изкуството, в особения интерес на съчинението към 
периодите на естетически преход и към пространствените параметри в битието на 
модернистичните доктрини, в подбора на детайли и  факти, обикновено оставащи в 
аргументативната или в илюстративната периферия на изследвания от подобен род. 

Коментираната мярка характеризира и илюстративния сегмент на книгата, 
макар че отношението на автора към своеобразния илюстративен канон, който 
класическите трудове по история на изкуството налагат, е доста по-либерално. Може 
би тук е мястото да отбележим, че текстът е богато онагледен, че илюстрациите са 
подбрани не просто с аргументите на образователната полза, но с тези на добрия 
вкус и личното естетическо пристрастие. Наред с класически познатите примери 
за живописта и архитектурата на Ренесанса, Барока, Романтизма, Сецесиона и пр. 
книгата ни предлага и малко известни техни образци, срещата с които не просто 
носи познание или обогатява вече постигнато познание, но поражда и онова особено 
удоволствие, което възниква от сбора на интелектуалната и чисто сетивната наслада. 
Отделно от това към корицата ѝ е прикрепен музикален диск с произведения на 
композитори, изповядващи идеи с различно естетическо поданство, и това е едно от 
активните предимства на тази книга пред подобните ѝ, появили се по-рано. 

Условия за пълна свобода и продуктивност обаче индивидуалният характер 
на представяния труд истински намира в неговата, да я наречем, експлицитно 
дидактическа част, във въпросите и задачите (заедно с препоръчителната литература 
по темата), завършващи всяка глава. Би било сериозна грешка, ако се подведем по 
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стереотипа и приемем тази част от книгата като някакво приложение, като паратекст, 
като функционално подчинен структурен елемент от текстовото цяло. Тя е не само 
равностоен дял от съчинението, но съществува в почти синкретична връзка с всичко 
останало в него. Въпросите и задачите правят от тази история на идеите в изкуството 
самобитна, специфична, динамична и напрегната книга, придават ѝ стил, патос и в 
известен смисъл даже морал. Коментираната страна на книгата видимо излиза извън 
обичайните си функции на средство за обогатяване, самопроверка и затвърждаване на 
образователната информация. Реализирайки всичко това, тя е получила и свободата 
да изразява нещо особено важно – да носи другите гледни точки по представяните 
проблеми. Въпросите и задачите освобождават книгата от обичайното за жанра 
едногласие на учебника, те правят от нея диалогичен текст, в който различни, често 
противоположни мнения оспорват правото си на убедителност във възприемащото 
съзнание. Тази част на съчинението не само включва читателя като активен агент 
на познавателния акт (да си спомним отложеното по-горе обяснение за необичайната 
роля на пътуващия естетически стопаджия), но му предлага и стратегия на участие, 
основана много повече на удоволствието, отколкото на необходимостта. Защото 
успоредяването на мнения, сблъсъкът на концепции придава на текста интрига, чиято 
иманентна игровост несъмнено улеснява възприемането му, подборът на примерите 
носи скрита емоция, предлагаща да бъде споделена, а премерената поява на смешното 
разрежда натрупаното интелектуално напрежение.

Усещането за разпознаваема индивидуалност, което Изкуството. История на 
идеите внушава, вероятно се дължи и на факта, че в него фигурата на автора се откроява 
доста по-осезаемо, отколкото в едно традиционно съчинение по естетика. Разбира 
се, огромна роля за това играе послесловът на книгата, но и в същинския ѝ текст Д. 
Добрев, съзнателно или не, оставя знаци за себе си. Слабостта му към питагорейците 
и хармонията на “златното сечение” подсказват математическата основа на неговото 
образование и същевременно пристрастията му към философията – съчетание, 
потвърдено и от особеното отношение на автора към Декарт, чиито “Разсъждения за 
метода” са цитирани в задачите. Принципът, който тези разсъждения утвърждават, е 
твърде информативен за методиката на представяното изследване: “да спазвам винаги 
ред в мислите си, като започвам от най-простите и най-лесните за назоваване предмети, 
за да се изкача малко по малко като по стъпала до познанието на най-сложните и 
като приемам, че има ред дори между ония, които естестевено не се предхождат един 
друг”. Коментираната книга естествено и елегантно реализира споменатия принцип и 
този факт, колкото и необичайно да изглежда, има не само образователна прагматика. 
Той действа и почти терапевтично, връщайки на изнурения от посмодернистичния 
хаос разум надеждата в аксиологичната жизненост на порядъка.

Естествено, като всяко подобно съчинение и това не е застраховано от 
възможни несъгласия, съмнения и въпроси. Не е изключено, например, у читателя  
да остане впечатление за недостатъчна аргументативна подкрепа на иначе ясната 
логика в предпочитанието на термина православно средновековно изкуство пред 
традиционното назоваване византийско изкуство, доколкото връзката с останалите 
православни култури присъства в книгата твърде периферно и се разпознава най-вече в 
отделни илюстрации и поясняващите ги надписи. Интерес предизвикват и причините, 
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довели до отсъствието на наивизма в предложената парадигма на модернистичните 
естетически доктрини и практики.

Една от най-интересните страни на текста е неговата автотекстуалност. В 
Изкуството. История на идеите. по-приглушено или по-ясно се долавят гласовете 
на вече изброените по-ранни книги на автора и особено на “Бай Ганьо” на Алеко 
Константинов. Контексти на прочита. 

Още преди послеслова, артикулиращ тази връзка, прочитът спонтанно живее 
с чувството, че Изкуството и книгата за Бай Ганьо са се раждали едновременно, че 
пренатално са разговаряли помежду си, взаимно са се мотивирали и оспорвали. В 
някакъв смисъл и едната, и другата, като че ли са родени от дуализма на българската 
душа, разкъсвана от  стремежа по идентификация с художествения Алеко и от страха, 
че в нея латентно дремят гените на Бай Ганьо. Неслучайно и двете книги са заченати 
във Виена и представляват различни отговори на този страх, който, изглежда, нейното 
пространство почти мистично пробужда в съзнанието на всеки интелигентен българин. 
Книгата като че ли е създавана в отговор на прословутото “Какво ще ѝ гледам на 
Виената?”, за да отрече по особен начин националните обощения в изразения там 
познавателен скепсис на простака и да потвърди другата българска позиция спрямо 
културните ценности на света. 

Би било твърде ефектно, но и не съвсем реалистично да предположим, че 
с познанието за изкуството, което тази книга ни дава, с ерудицията, дълбочината, 
критичността и емоцията, с които говори за него, тя  терапевтично въздейства върху 
националните ни комплекси. Колкото и необичайно (за жанра ѝ) да изглежда обаче, 
текстът ѝ не е лишен от способността да носи утеха, а в някакъв смисъл даже надежда. 
Финалът на послеслова рационализира това усещане. В последните му изречения 
Д. Добрев цитира писмо на Сенека до негов приятел, където античният философ 
описва римските терми. Ситуацията толкова напомня за поведението на знаменития 
ни литературен сънародник в банята, че авторът е принуден да сподели: “Така бе 
разклатено моето убеждение, че простащината е варварско качество, а в класическия 
свят всичко е наред. Очевидно през далечната 1997 г., когато съм писал своя злъчен 
опус за Бай Ганьо, съм бил под силното влияние на контраста, който е съществувал 
между средата в България, от която идвам, и атмосферата в столицата на Австрия. 
Днес от дистанцията на времето, а и с помощта на великия Сенека, нещата изглеждат 
не толкова мрачни.”

Защо да не повярваме, че освен останалите си послания, една книга по история 
на идеите в изкуството може да носи и идеята, че не всичко е загубено? Най-малкото 
заради това, че във време, в което натрапчиво си спомняме за Гочоолу и Дочоолу, 
Гуньо Адвокатина и Данко Хаирсъзина (с любимата му музика), един българин може 
да пътува по Европа не само като Бай Ганьо, но и като естетически гид. Или просто 
като любопитен стопаджия, също естетически.
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КАК „РЕМАРКЕТО ЗА КНИГИ” СЕ ПРЕТОВАРВА С ЧИТАТЕЛИ
 

Юрий Проданов

Иванова, Десислава. Буктрейлъри и книги. 
Шумен, 2014

В началото на 2015 година минувачи 
в големите български градове забелязаха, че 
у нас са се върнали опашките от чакащи хора. 
Необичайно бе, че нетърпеливото очакване бе 
пред витрините на голяма верига книжарници, 
а средната възраст на големите групи от бъдещи 
читатели под 20 години.

Съчетанието от последните два факта 
влезе в остър дисонанс с две утвърдени до степен 
на аксиоми обществени представи: книгата е 
продукт с неясно бъдеще в консуматорското 
дигитално общество; младите хора не четат.

„Случаят Емил Конрад (б.а. – името 
на автора)” 1 или как книга с провокативното 
заглавие „Нещата, на които не ни учат в училище” 

предизвика описаната по-горе ситуация се случи в резултат на причини и следствия, 
на които изцяло е посветено изследването „Буктрейлъри и книги” от Десислава 
Иванова. Появата му пък в края на 2014 година е може би най-доброто доказателство на 
изключителната актуалност на изследователското поле, което авторката детерминира 
кратко: „Буктрейлърите са новото, атрактивно и модерно средство за реклама на 
книгата (или за предварителната ѝ реклама – преди нейната поява на книжния пазар). 
Те обаче далеч надхвърлят тази своя функция.”

Именно към това функционално „надхвърляне” на буктрейлъра насочва 
вниманието си и Десислава Иванова. Защото, освен че „Буктрейлъри и книги” е посветена 
на нов, актуален продукт, чието основно предназначение е свързано с рекламата на 
книгата, то буктрейлърът се определя и като нова, независима форма на изкуството. 
Обоснована и илюстрирана – и комуникативната, и убеждаващата сила на този (при 
всички случаи) рекламен продукт. Интересни са наблюденията, че буктрейлърът 
изразява себе си чрез посредничеството на един динамичен и многопластов език – 
синкретичният език на словото, музиката, образа, движението, който предизвиква у 

1 Емил Конрад качва първите си видеа в интернет през 2006 г., когато е едва на 17 
години, първоначално на английски език. Голяма популярност набира няколко години 
по-късно, когато, вече на български, в своите клипове започва да разказва за нещата, 
които му се случват в реалния живот, по забавен и атрактивен начин. Снима в дома си 
и сам обработва видеата си. Създава различни персонажи, най-известният от които е 
Силвето, която изиграва сам. Най-популярните му поредици от видеа са „Истината или 
се осмеляваш” и „Войната на половете”. Понастоящем има над 200 хиляди фена във 
Facebook, над 133 хиляди абоната в YouTube и над 18 хиляди във VBox7.
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всеки отделен реципиент различни асоциации и интерпретации.
Изследването на Десислава Иванова върху буктрейлърите се ангажира с 

тезата, че те са рекламни жанрове, които се изграждат чрез конвенционален сбор от 
правила, съдържат специфични стилистични и композиционни особености, които ги 
правят разпознаваеми в съвременната медийна среда.

В първата част от книгата, озаглавена „Буктрейлърът и неговите имена”, е 
отделено място на въпроса за различните наименования, с които буктрейлърът „се 
подвизава” в съвременното културно и информационно пространство. Предложени 
са някои сполучливи изследователски идеи, а също са коментирани и тези на 
изследователи, които не са съвсем адекватни за природата и спецификата на 
буктрейлъра. 

Следващата част – „Буктрейлърът с неговите специфики и функции” – 
акцентира върху важни характеристики, които позволяват буктрейлърът да се определи 
като специфичен рекламен жанр. Десислава Иванова приема, че буктрейлърът в 
никакъв случай и по никакъв начин не замества четенето на книгата и не измества 
функцията на автора като създател на интелектуалния продукт. Задачата на този 
мултимедиен рекламен жанр е да представи по най-съвременен начин идеята за 
книгата, да предложи проекция на нейната атмосфера, да създаде очакване у читателя 
за някакъв вид естетическо и/или емоционално преживяване. Изследването в тази 
втора част се концентрира и върху функциите, които притежават буктрейлърите. 
Към тази втора част от изследването е обособен и разделът „Категория скука”. Той се 
опитва да обобщи и коментира някои водещи критерии, които трябва да се спазват при 
продуцирането на буктрейлъри – например темпо, динамика, подходяща подредба на 
слайдове, кадри, сцени и др.

Особено интересна е частта „Буктрейлъри и трейлърмейкърство”. Тук са 
описани и анализирани заниманията с трейлърмейкърство върху книги. Обособени са 
три групи, които участват в тези занимания: професионалисти, селфи и фенове. Целта, 
която текстът преследва в тази част, е да покаже, че всъщност трейлърмейкърството 
върху книги може да бъде и вече е успешен маркетингов ход в съвременните условия, 
в които се намира системата на книгоразпространението. 

Специално внимание Десислава Иванова отделя на проблема за видовете 
буктрейлъри. Изхожда се от позицята, че, подобно на видеорекламите, буктрейлърите 
са синкретичен жанр, основан върху изображение, музика и словесен текст. 
Отграничават се няколко техники при създаването на този тип визуализации към 
книгата. Въз основа на тези характеристики са представени подробно, с достатъчно 
събран и внимателно анализиран емпиричен материал девет вида буктрейлъри. Чрез 
представянето на различните видове буктрейлъри са изследвани и взаимните влияния 
между киното, телевизията, компютърните игри, фотографията, популярната музика, 
комиксите.

И изключително показателно – накрая изследването ще даде отговор на 
въпроса по повод все още неслучили се събития. Опашките от млади хора пред 
веригата книжарници в очакване на автограф от автор, ненавършил 24 години. 
Автографи върху титулна страница на книга с многохиляден тираж на пазар, където 
500 реализирани копия са вече успех. Защото съзнателно пропуснахме до този момент, 
че успехът на книгата „Нещата, на които не ни учат в училище” на Емил Конрад  у 
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нас бе в резултат на целенасочена маркетингова кампания, преминала изцяла под 
знака на аудиовизуалните форми, при което части от книгата бяха презентирани 
във видеоканали в интернет (VBox) във формата на буктрейлъри. Съвременният 
маркетингов подход бе дотолкова изненадващ и иновативен, че несведущите и 
незапознатите със случващото се останаха с впечатлението за преводна книга със 
световна популярност, написана от англоезичен автор (фамилията на Емил – Конрад 
– доста спомогна за тази невярна представа).

Точно върху този момент от функционалността на буктрейлъра в съвремен-
ното информационно общество е насочено вниманието в главата „Аудитории и 
буктрейлъри”. В тази част Десислава Иванова накратко коментира какво е виждането 
на аудиториите и какви са техните нагласи към буктрейлърите. Най-важните изводи 
могат да се обособят в сбитата констатация, че буктрейлърът всъщност успява в 
много случаи да обнови и/или освежи отношенията читатели – книги. Той предоставя 
възможност на читатели, зрители, любознателни и любопитни потребители да се 
включат като основни участници в оживения и оживяващ диалог с текста.

Оказва се, че чрез буктрейлъра книгата придобива едно ново присъствие и 
заявява мястото си в дигиталната култура. Той създава нов облик на книгата като 
медиен продукт с по-добра и успешна адаптация в съвременния медиен свят. Той е 
нов тип творчество – синтетично като концепция, мултимедийно като реализация и 
синкретично като начин на възприемане. В тази връзка изследването на Десислава 
Иванова е важен източник на информация, с ценни приносни акценти при изследването 
на тази нова проблематика. Книгата „Буктрейлъри и книги” може да бъде полезна 
при академичното изучаване на новите медии в света на перманентно променящи сe 
информациони технологии и носители. Но освен това тя е и любопитно четиво за 
изкушените читатели в областта на книгите, рекламите и четенето.

А че за буктрейлъра може да се пише и забавно, Десислава Иванова доказва 
и с използването на закачливото хрумване да анализира буквалният превод на book 
trailer. Тогава разделеното изписване на двусъставното понятие автоматично се 
превежда с тромавото „книга ремарке”. И изводът: „Книгата е неговият двигател, тя 
е първопричината. А той (б. м. – буктрейлърът) пък я „тегли” към нейните читатели.”

И изглежда го прави твърде успешно, което „Случаят Конрад” у нас на 
практика доказа. 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОГЛЕД ВЕК СЛЕД СЪБИТИЕТО

Бисер Георгиев

В края на ноември 2014 г. в Москва се 
проведе Четвъртата международна научно-
практическа конференция „Первая мировая 
война: взгляд спустя столетие” („Първата 
световна война: поглед след един век”). В нея 
взепа участие с доклади, тематични изложби и 
презентации над 100 участника от 14 държави1.
Така, по показатели, Четвъртата конференция 
изпревари значително Третата от 2013 г. (с едва 
40 участници от 5 държави). Предварителната 
подготовка на организаторите бе впечатляваща. 
Пленарните заседания се проведоха в Държавния 
исторически музей на „Червения площад”, а 
секционните в сградата на Международния 
независим еколого-политологически университет. 
Конференцията беше открита с приветствия на 
министъра на културата на Руската федерация 

Вл. Медински, директора на музея домакин А. Левикин, посланика на Чехия в Москва 
Вл. Ремек2, сръбския посланик Т. Славенко и други официални лица. За съжаление 
сред тях липсваха българският посланик и културният ни аташе в Москва, въпреки че 
мероприятието беше широко отразено в руските медии, включително от Московската 
обществена телевизия. Жалко е, защото българската делегация беше втора по брой на 
участниците (7 души) след сръбската (с 13 представители), а отношението на руските 
домакини към нашите представители беше изключително топло.

След приветствията, конференцията продължи с 24 пленарни доклада. Сред тях 
най-голямо внимание заслужаваше този на проф. Ал. Агеев (директор на Института за 
икономически стратегии при Руската академия на науките) за материалната страна на 
войната3. Бяха представени и една колективна монография4, изложбата „Непо 100ронная 
война” и презентации на сборника от работата на Третата конференция (2013 г.)5 и 
документалния сборник за участието на чешки и словашки военни поделения в Първата 
световна война на страната на Русия6. От българските представители за последните се 
изказаха проф. д.и.н. М. Палангурски (Великотърновски университет „Св. св. Кирил 

1 Русия, България, Австрия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Италия, Украйна, 
Беларус, Сърбия, Армения, Азърбейджан и Туркменистан.
2  Първия космонафт от страна извън СССР и САЩ.
3  Жертвы и бенефициары: матрица мировой войны.
4  Европа и Россия в огне Первой мировой войны. М. 2014.
5  Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы. М. 2014.
6  Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус 1914 – 1920. Документы и материалы. т. 1. 
Чешско-словацкие военные формирования в России. 1914 – 1917 г.г. М. 2013.
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и Методий”) и доц. д.и.н. Б. Георгиев (Шуменски университет „Еп. Константин 
Преславски”).

Изключително внимание на участниците направи прожектираният в залата 
документален филм „До войны я был маленьким ...” на руския режисьор Д. Федорин, 
който разказва за участието на руските деца в бойните действия. Той бе изпратен с 
продължителни аплодисменти и овации, което в общи линии не е характерно за една 
строго научна конференция.

Извън пленарната зала докладите на участниците бяха разделени тематично в 
десет секции, като българите взеха участие в работата на втората7 и петата8. Особено 
интересна бяха дискусиите във втората секция (завършила дебатите си последна, 
Б. Г.), където успоредно с трудовете на няколко български учени бяха представени 
арменската гледна точка за геноцида в Османската империя през 1915 г.9, проблемите 
около встъпването на Османската империя в Първата световна война10, проблемите 
на гръцкото население на Малоазийския бряг11, румънската балканска политика12 и 
пр. От българските доклади тук следва да изтъкнем този на проф. д.и.н. Д. Саздов за 
личната роля на цар Фердинанд за включването на България във войната на страната на 
Централните сили13.

Работата на конференцията завърши с „кръгла маса”, на която бяха обсъдени 
постигнатото, както и някои организационни проблеми. В заключителното заседание 
участниците получиха от организаторите специално изработени плакети и подготвени 
грамоти. Малко преди това беше обсъден по-подробно и излезлия преди дни сборник 
с материали от конференцията през 2013 г. Във връзка с това, по-долу ще му отделим 
малко по-голямо внимание.

„Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы”, отпечатан 
през ноември 2014 г., включва 40 доклада на участници от пет държави – Русия, България, 
Италия, Сърбия и Украйна. В огромната по обем книга (648 страници) са представени 
разностранни гледни точки за причините и предпоставките за избухването на Първата 
световна война. Осветени са възлови проблеми от развитието на международните 
отношения и дипломатическите контакти между великите сили и малките държави в 
предвоенните години. Дадени са няколко нови оценки за развитието на Руската империя 
и редица други държави. Много важно е и това, че сборникът е предназначен за широк 
кръг читатели.

7  Османская империя и Болгария в системе международных отношении 1914 г. Модератор 
тук беше един от основните организатори на конференцията доц. д-р Гр. Шкундин.
8 Вооруженные силы, военные приготовления и стратегическое планирование. 
Модератор тук беше нашият представител д-р А. Динев.
9 В доклада на Г. Демоян „Османский Джихад немецкого производства: к вопросу о 
германском следе в объявлении Османской империи Священной войны в начале Первой 
мировой войны”.
10 В докладите на А. Болдирев (Русия) „Вступление Турции в Первую мировую войну: 
проблема выбора для османской элиты” и Т. Мустафазаде (Азърбейджан) „К вопросу о 
вступлении Турции в Первую мировую войну”. 
11 Петрунина, О. „”Прокляты 1914 год”: начало войны в памяти греков Малой Азии”.
12 Шкундин, Г. Балканская политика Ионела Братиану в январе–марте 1914 г.
13 Саздов, Д. Отношение царя Фердинанда и правительства Болгарии к начавшейся 
мировой войне – 1914 г.
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Третата конференция е посветена на последните мирни години от предвоенната 
эпоха. На пръв поглед темите на докладите обхващат всички аспекти от човешкия 
живот, но на практика те са разделени в няколко направления.

Първият раздел „Европа в навечерието на войната” е представен с пет доклада. 
Сред тях, според мен, заслужава най-голямо внимание този на проф. Ал. Агеев 
„Константы причин в противоестественности альянсов”. В него са анализирани 
фундаменталните причини за началото на Първата световна война, интерпретирани 
по по-различен от досегашния начин. Особено впечатление прави това, че този автор 
обхваща не само политиката на големите, но и на по-малките държави. Подобен подход 
исползва и проф. М. Лавицка в своята статия „Структурната криза на европейската 
цивилизация и зараждането на Първата световна война”. Особенно ценна е нейната 
забележка, че първоначално световният конфликт се възприема като случайна трагедия, 
обусловена от грешките на политиците, тласнали света към глобалната катастрофа, но 
по-дълбокото вглъбяване в проблема постепенно привежда исследвачите към извода, че 
войната далече не е случайност14.

Вторият раздел „В „барутния погреб” на Балканите” съдържа само три 
доклада, два от които на българи. Сред тях изпъква статията на доц. Ст. Станчев, която 
разглежда въпроса за алтернативата на България да воюва на страната на Русия15. Такава 
възможност действително съществува, но но не се реализира заради позициите на 
Фердинанд и правителството. В посочения раздел не можем да се съгласим единствено с 
тезата на Олга Агансон за сърбите като „Пиемонт” на южните и западните славяни16. Тя 
стана и повод за известни пререкания между някои членове от българската и сръбската 
делегации на конференцията. Независимо от това следва да подчертаем, че именно 
на подобни форуми учените защитават своите идеи пред колегите си, което води до 
развитието на историческата наука.

Раздел 3 „Народите на Азия и Африка в световната политика” съдържа шест 
доклада. Закономерно те са посветени на съвсем различни теми. Актуална сред тях е 
тази на Т. Котюкова17, която демонстрира нов поглед върху събитията в Туркестан през 
посочения период. В работата си авторката отчита точно някои премълчавани досега 
грешки на руската царска политика по отношение на Туркестан. Това е и един от най-
дългите по обем доклади в сборника – 43 страници.

В България изследванията за Китай са изключителна рядкост. По тази причина 
докладът на А. Хохлов „Признаването на Китайската република в политиката на Царска 
Русия 1911 - 1913 г.” се оказа много интересен за българските представители. В него се 
разкрива една неизвестна до днес за българите страна от руско-китайските отношения.

Независимо че колониалните территории заемат второстепенно място в 
Първата световна война във военно отношение, те са една от първостепенните причини 
за избухването и. Затова проучването на тази проблематика отдавна е намерило своето 

14 Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы. М. 2014, с. 26 сл.
15 Пак там, с. 82-88.
16 Агансон, О. И. Южнославянский вопрос и проблема стабильности в Балканском 
регионе накануне войны. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные 
годы ..., с. 72-81.
17 Котюкова, Т. Русский Туркестан накануне войны. - Первая мировая война: взгляд 
спустя столетие. Предвоенные годы ..., с. 110-152.
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място в историческата наука. В публикувания сборник са му посветени статиите на С. 
Фокин, О. Тавшунски и В. Чичерюкин-Мейнгардт18.

Раздел 4 „Стратегическите планове на държавите” е един от най-големите 
по обем поради интереса на изследвачите да разкриват непрекъснато нови щрихи от 
действията на политическите ръководители на държавите. Военно-стратегическите 
планове по принцип са изготвени много преди началото на войната. По правило това, 
което широката публика знае за тях е основано главно на реализацията им. Историците, 
както обикновено, гледат по-дълбоко. В настоящия случай те анализират не само 
реализацията, но и намеренията на военните стратези, участието на политиците, 
икономическите возможности на държавите за превръщането на намеренията в реалност 
и пр. В конференциията от 2013 г. в Москва, на основата на новоизвлечени документи, 
участниците поправят няколко остарели тези и допълват други19.

Раздел 5 „Въоръжените сили в навечерието на войната” на пръв поглед е строго 
специализиран. Независимо от това и тук има много интересни статии. Внимание 
привлича работата на С. Базанов и много нестандартния доклад на Ю. Бахурин20. 
Интерес предизвиква и доклада на А. Лашков, посветен на противовъздушната отбрана. 
Към него следва да се прибави само едно важно допълнение. Авторът анализира опитите 
за въздушни бомбандировки още от ХVІІІ век21, но вероятно няма информация, че в 
началото на март 1913 г., при атаката на Одрин, българската армия бомбардира врага в 
бойни условия.

Разбира се, когато една конференция се провежда в Русия, тя неминуемо се 
спира на политическото и икономическото положение на руската държава. В посочения 
сборник това става в раздел 6 и раздел 7. Може да се очаква, че тематиката на отделните 
статии ще бъде изключително разнообразна, но повечето от докладите в случая засягат 

18 Фокин, С. В. Мароканские кризисы в начало ХХ в. Роль России во франко-германском 
противостоянии. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы 
..., с. 172-193; Чичерюкин-Мейнгардт, В. Г. Колонии Кайзеровской Германии в канун 
Первой мировой войны. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные 
годы ..., с. 194-205; Тавшунский О. М., Бельгийское Конго накануне Первой мировой 
войны. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы ..., с. 206-211.
19 Романовой, Е. В. Британское военно-политическое руководство начало ХХ века о 
характере участия Великобритании в будущей войне. - Первая мировая война: взгляд 
спустя столетие. Предвоенные годы ..., с. 224-251; Магадеев, И. Е. План ХVІІ: дискусии 
до и после 1914 г. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы ..., 
с. 252-280; Алпеевом, О. Е. Развитие планов развертывания русской армии на западной 
границе в 1873 – 1914 г.г. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные 
годы ..., с. 281-296 и др.
20 Базанов, С. Н. Из истории развития научной и военно-технической мысли в 
России накануне и во время войны. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 
Предвоенные годы ...,, с. 465-478; Вж. и Бахурин, Ю. А. ”Войска всегда будут иметь 
совершенно здоровую воду ...”. Документы о сотрудничестве французской медицины, 
немецкой инженерной мысли и русского военного ведомства накануне Первой мировой 
войны. Пак там, с. 479-489.
21 Лашков, А. Ю. Организация защиты европейских держав от угрозы воздушного 
нападения накануне войны. - Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 
Предвоенные годы ...,, с. 390-412.
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дейността на Държавната дума (руското народно събрание, Б. Г.). Въпреки това, руските 
автори излагат много нови и полезни за чуждестрланните историци факти. Фотографиите 
и приложените документи от своя страна също дават възможност за придобиване на 
по-ясна представа за изложеното. Важно значение имат и реккомендациите в края на 
сборника. Същото може да се каже за краткото представяне на авторите.

В историографията на отделните държави често се изказват различни, понякога 
противоположни тези по глобални проблеми. На Четвъртата конференция в Москва 
обаче дружелюбната атмосфера направи дебатите по-спокойни. Голяма роля за това 
имат организаторите, които продължават да работят за провеждането на подобни 
форуми в бъдеще.

ЕДНА ДОБРА ТРАДИЦИЯ

Ася Атанасова

ИСТОРИКИИ. Т. 7. Гл. ред. проф. д. и. н. 
Иван Йорданов. Шумен, 2014, 335 с.

В края на 2014 г. бе отпечатан том 7 от 
научната поредица Историкии. Това че сборникът 
вижда бял свят в продължение на седем поредни 
години, говори много, както за неговата научна 
стойност, така и за необходимостта от подобно 
издание. Историкии е резултат от труда на голям 
брой от преподавателите от катедра „История и 
археология“, на неговите страници всеки един 
от авторите се стреми да покаже най-доброто 
от себе си, като  по този начин представя не 
само собствените си достижения в научната 
област, в която работи, но и самата катедра. Това 
обстоятелство е предпоставка за отпечатването 
на един значим и ценен научен сборник. 

Том 7 на Историкии е издаден със 
средства по проект „България във война и мир“ с ръководител проф. д-р Росица 
Ангелова. 

В сборника са включени публикации на докторанти към катедра „История 
и археология“, както и на утвърдени учени в областта на хуманитарното познание – 
общият брой на авторите е 24. Структуриран е в два раздела: антична и средновековна 
история и археология и нова и съвременна история. 

В първият раздел място намират статии, свързани с нумизматиката, с античната 
и средновековната история. За тези, които се интересуват от нумизматика, Историкии 
предлага няколко, както интересни, така и с висока научна стойност публикации. 

Янислав Тачев ни запознава с монетното тегло и номинали на автономните 
дионисополски монети (IV в. пр. Хр. - I в. сл. Хр.). Направено е задълбочено изследване, 
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което стъпва върху проучването на десетки екземпляри от всеки тип градски и 
владетелски монети, сечени в Дионисополис през разглеждания период.  Б е з с п о р е н 
интерес провокира статията на проф. Иван Йорданов, която съчетава в себе си научната 
интерпретация с личните спомени. Авторът се опитва да даде отговор на въпроса: 
Сякъл ли е монети Тодор (Петър), братът на Асен? Отговорът хвърля светлина и върху 
друг вълнуващ момент в българската история – амбициите на българските владетели да 
овладеят властта във Византия. 

Невян Митев ни запознава с ранните османски монети от с. Гроздьово. Тезата му 
е, че намерените екземпляри могат да послужат като доказателство за съществуването 
на селището през целия османски период, като дори до средата на XV в. то е основен 
стратегически пункт в Източна Стара планина.  

С голям научен принос е обширната статия на Красимир Кръстев. Авторът 
детайлно и задълбочено ни представя монетната циркулация в Анхиалската кааза през 
XV-XVII в.

Античната история е представена от Данаил Петров, който проследява военните 
походи на македонските царе Филип  II, Александър III и Лизимах и опитите им да 
наложат властта си в Североизточна България и Лудогорието. 

Няма да сгрешим, ако определим статията на Стоян Витлянов като 
мултидисциплинарна. В нея по интересен начин се преплитат достиженията на 
археологията, историята, културологията. Професорът ни запознава с приемствеността 
в производствените традиции на Първото българско царство, които са от съществено 
значение за неговия стопански живот. И всичко това на фона на сблъсъка на славяните 
и прабългарите с византийската цивилизация. 

В своето съобщение Стела Дончева и Николай Николов ни запознават със 
средновековен бронзов пръстен. Ценността му произтича от изображението върху него 
на митологичния образ на Горгона Медуза. 

Поредната си изключително интересна статия ни предлага Павел Георгиев. В 
нея той изследва „Сказание на Исайя пророка“, известно като Български апокрифен 
летопис. Основният въпрос който вълнува автора е датировката на летописа. 

Вторият обширен раздел в том 7 на Историкии е посветен на новата и съвременна 
история. В него можем да обособим един голям тематичен кръг от публикации, свързани 
с мястото на отделната личност в историята. 

Началото е поставено от Александър Горчев, който ни запознава с родното място 
и начално образование на Стоян Данев. 

Димитър Саздов проследява живота на Стефан Бобчев - български общественик, 
учен, публицист, политик и държавник в началото на XX в. В своята работа, като 
председател на Славянското дружество (пост, който не напуска до края на живота си), 
Ст. Бобчев отделя огромно внимание и време за реализиране на мечтата си – славянското 
единство. 

Статията на Ангел Кръстев е за екзарх Стефан I и ролята му за вдигане на 
достопечалната схизма през 1872 г. 

Росица Ангелова ни запознава с интересните и ценни спомени на Васил 
Миланов, който става заложник на италианците след края на Първата световна война. 
Това е поредната публикация на проф. Ангелова, представяща живота и дейността на 
известни хора, свързани с гр. Шумен. 
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В същият дух са и статиите на Дарина Мирчева и Иван Иванов. Първата е за 
Илия Петков и неговите спомени като извор за историята на Добруджа, а втората е за 
Христо Калфов.

Димитър Ницов разглежда материалното богатство на Анхиалската митрополия 
през XIX в., като тезата на автора е, че то обезпечава нейната важна духовна и 
просветителска роля сред християнското население в днешните югоизточни български 
земи. 

Статията, на която трябва да се обърне особено внимание в този раздел, е на 
Стоян Танев. От нея виждаме къде е мястото на Нова България в общоевропейския 
цивилизационен процес. Въпреки сериозната заплаха за цивилизацията в годините 
на българските военни погроми, социални конфликти, политически преврати и 
граждански войни, процесът на цивилизационно облагородяване на съвременното 
българско общество следва да продължи с още по-голяма сила и през XXI век. Това 
звучи оптимистично. 

В сборника е засегнат въпроса за участието на циганите в Балканската война. С 
него ни запознават Велчо Кръстев и Евгения Иванова. Тодорка Симеонова разглежда как 
се отразява голямата депресия от 1929 г. на България. Анализират се приетите закони, с 
които държавата се опитва да се справи със създалата се ситуация. Направен е интерес 
извод: „България излиза от кризата с много по-ефикасна държавна администрация…“. 

Ася Атанасова проследява развитието на социалдемократическата идея в Русия. 
Компрометирана от болшевишкият режим, социалдемокрацията трудно намира място 
в политическият живот на страната и в съвременната и история.

Анализ на политиката на България, както и на ежедневния живот на българите, 
е направен в доклада на пълномощния министър на Великобритания Джефри Фърлонг. 
Той показва основните въпроси, които вълнуват Форин офис и най-вече отношенията 
с Москва и, разбира се, възможности за отделяне от орбитата на Съветския съюз. С 
впечатленията на Фърлонг ни запознава Васил Параскевов. 

Последните две статии в Историкии са посветени на теми, свързани с 
християнството. Първата е от Илонка Стоянова, която ни напомня колко важно е да 
бъдем толерантни, особено в динамичния свят, в който живеем днес. Толерантността ни 
помага да живеем в мир с околните, както и със самите себе си. Истинската толерантност 
произхожда от християнската любов… 

Стефан Стефанов ни представя монографията на Борис Попов „Християнството 
и войната“. Книгата ни разкрива православно-етическия възглед за войната, въоръжените 
конфликти и мира. Авторът стига до заключението, че Борис Попов е направил успешен 
опит да разкрие автентичния православен възглед за войната, който е балансиран, 
избягвайки крайностите, както на пацифистите, така и на милитаристите. 

Казват, че първите седем години са най-важните, те предопределят бъдещето 
развитие на всеки. Историкии навърши своите седем години, поставяйки основите на 
един научен сборник със свой облик и характер. Пожелавам на колегите от катедра 
„История и археология“ да запазят тази добра традиция. 
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НОВО СПИСАНИЕ НА КАТЕДРА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

Красимир Т. Кръстев

S. Vitlyanov, I. Topalilov (eds.). Studia 
Academica Šumenensia, vol. I. The Empire and 
Barbarians in South-Eastern Europe in Late Antiquity 
and Early Middle Ages. Shumen, 2014, 164 p.

През 2014 г. от печат излезе първият 
брой на новото списание на Катедра по история 
и археология на Факултет по хуманитарни 
науки към Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“. Изданието е изцяло 
на английски език и идеята е всеки брой да е с 
конкретна тематична насоченост.

Съставители на изданието са автори-
тетните и доказали се не само в България мои 
колеги проф. д-р Стоян Витлянов и доц. д-р 
Иво Топалилов. Амбициозността на проекта, 
осъществен с много енергия дава изключително 
добри резултати. Пред нас е едно периодично 

издание, което в много отношения е първо по рода си в нашата страна. Целта на 
инициативата изданието да стане достояние на широката научна общественост и да 
достигне до различни точки на научния свят.

Конкретната задача е дискутирането на различни актуални проблеми, 
свързани с историята, археологията, епиграфиката и т.н. на югоизточната част на 
европейския континент. За целта са поканени изследователи от различни точки на 
света, като за работни езици са приети най-разпространените – английски, немски, 
френски, италиански, испански и руски. Това дава възможност да вземат участие 
учени от различни страни.

Настоящият първи брой на списанието е посветена на отношенията 
между Империята и варварите в Югоизточна Европа през късноантичната и 
ранносредновековната епоха. Трябва веднага да се отбележи, че идеята е изключително 
актуална не само в нашата страна. Изданието основателно претендира за широка 
популярност, синтез на разнообразни гледни точки на световно известни учени от цял 
свят. Централно място заемат четири основни дискусионни групи.

Първата сред тях е посветена на една от най-ярките фигури на епохата – 
консулът и патрицият Флавий Аеций (390 – 454), представена от проф. д.и.н. Георги 
Атанасов. Изтъкнатият римски генерал е роден в Дуросторум, а централна тема на 
дискусията е Диптихът от Монца. Освен нов поглед, авторът представя и детайлен 
историографски преглед на различните мнения по темата.

Втората група от проблеми е свързана с материалната култура на варварите, 
както във вътрешността на империята, така и по нейните граници. Засегнати са редица 
проблеми, свързани с археологическите аспекти на въпроса. В студията на сръбският 
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учен д-р Моника Милосавлевич са засегнати проблеми, свързани с идентифицирането 
на културни общности на базата на археологическия материал. Централна тема на 
разработката е как да бъдат идентифицирани отделните групи на варварите и да 
бъде регистриран процесът на варваризация и дезинтеграция. Публикацията е 
изключително информативна и чрез представянето на различните авторови мнения 
и подробна литература.

Тематика от същата група е дискутирана от румънските учени д-р Дорел 
Бондок (Музей на Олтения в гр. Крайова) и д-р Мирела Койок (Музей на Корабия). Те 
представят две масивни фибули, изработени от сребро и злато и датирани в първата 
половина на VI в. Те са открити наскоро в останките на град Сукидава, намиращ се 
на северния бряг на Дунав срещу устието на река Искър, и се свързват с германски 
племена, населени там. Авторите отбелязват, че в останките на града са открити 
голямо количество разнообразни археологически материали.

Археологическите данни за селища на друго варварско племе – вандалите 
– в дунавския регион са дискутирани от проф. д-р Артур Блазеевски. Полският 
изследовател от Вроцлавския университет коментира данни, които се отнасят към 
началото на V в., когато заселилите се там племена вече са установили връзки с 
местното население, което е отразено и в археологическите материали, оставени от 
тях. Последните са с най-голяма концентрация по поречието на река Тиса в днешна 
Унгария. В публикацията са дискутирани няколко спорни въпроса, свързани с 
присъствието на това германско племе в един обширен ареал, достигащ до римския 
дунавски лимес. Сред тях е и сложният въпрос за интеграцията на новодошлите 
варвари сред завареното местно население от даки и сармати. Авторът излага тезата, 
че присъствието на вандалите в този регион е продължило по всяка вероятност векове, 
преди изселването им около 420 г. Това се потвърждава от данните, че най-ранните 
материали, които могат да се отнесат към това племе се датират около 171 – 172 г., а в 
писмените извори се споменават през 212 г.

Въпросът за доказателствата, свързани с присъствието на германски племена, 
предимно готи, в провинция Втора Мизия. Тема на изследванията на д-р Александър 
Станев са някои елементи на облеклото. За целта са използвани всички налични данни 
– археологически и писмени извори. Авторът умело синтезира данните от писмените 
извори с различните находки от различни археологически обекти: Хан Крум, Нове, 
Тушовица, Ковачевец, Медвен, Стан и др.

Към третата група от проблеми спада двупосочното интеркултурно 
взаимодействие между варварите и империята. Темата е изключително дискусионна 
и определено интересна. Проф. д.и.н. Тотю Тотев разглежда проникването на 
християнството в евентуален варварски анклав край днешния град Разград. Авторът 
анализира две токи, открити отдавна в Абритус, с изписани върху тях надписи в духа 
на християнската традиция.

Подобна е и темата на доц. д-р Иво Топалилов, свързана с отражението на 
варварското проникване върху топографията на Филипопол през втората половина на 
VI в. Чрез синхронен анализ на писмените извори, археологическите и нумизматичните 
свидетелтва, авторът детайлизира наличните данни, свързани с тези трудни времена. 
Също така, той изказва предположението, че краят на ранновизантийския град 
трудно би могъл да се свърже с варварско нападение. Съществуват археологически 
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данни за голям брой значителни строежи във Филипопол – църкви, обществени 
сгради, акведукт и т.н. Доц. Топалилов правилно отбелязва, че по всяка вероятност, 
всичко това е свързано с икономически просперитет и увеличаване на населението. 
Изследователят отбелязва, че при анализа на непубликуваните и частично 
публикуваните археологически данни, може да се заключи, че във Филипопол по 
времето на император Юстиниан I, не само не се наблюдава упадък, а дори има 
развитие на градския живот. Укрепването на Трихълмието по-скоро би могло да се 
свърже с отбраната и успешното отбиване на варварските нападения. От друга страна, 
авторът правилно отбелязва, че варварските нападения не биха могли да не засегнат 
града. Тези разрушения, обаче оказват само временен регресивен ефект и в никакъв 
случай не довеждат до траен упадък.

Студията на проф. д-р Стоян Витлянов засяга проблемите на разпространението 
на отделни елементи на вече отседналите групи от новопристигналите племена и най-
вече на прабългарите. Тези проблеми са тясно свързани с корените на българската 
народност. Авторът, освен това прави подробен анализ на наличната литература, 
съчетана с археологическите данни. В студията са анализирани разнообразни аспекти 
на занаятчийското производство, при което се наблюдава континюитет.

Третата група от проблеми е свързана с новообразуваните държави върху 
бившите територии на империята. Социалната структура на Далмация от VI до 
средата на IX в. е представена от австралийският изследовател д-р Даниел Джино. 
В студията са засегнати въпросите за елитарните промени, започнали през V в., 
както и за славянската миграция и заселване в тези земи. Анализирани са редица 
археологически обекти и артефакти, които проследяват развитието в региона. От 
особена важност са данните от некрополите. Изключително любопитни са аналогиите 
с Плиска. Промените в коментираните от автора епохи са значителни. Това е времето 
на изчезването на римските вили и появата на еднотипни църкви в селските райони 
през V в.

Любопитни са и предположенията на проф. д-р Неделчо Неделчев за 
създаването на българската държава при Гостун-Органас, предшественикът на Кубрат. 
Държавните институции, създадени във Велика България, след нейното загиване не 
са изоставени, а са пренесени на юг от Дунав. Дори отделни елементи от външната 
политика на държавата се запазват при Аспарух и Тервел. Изследователят правилно 
отбелязва, че корените на ранните български държавни традиции трябва да се търсят 
най-вече сред иранските, а не сред тюркските народи. Проф. Неделчев счита, че след 
легендарните Авитохол и Ирник, се появява първият реален княз на българите – 
Гостун.

В заключение ще изкажем пълната си убеденост, че настоящият първи том 
на поредицата Studia Academica Šumenensia, ще се превърне в едно от най-успешните 
издания на Шуменския университет. Надяваме се, че следващите броеве ще изненадат 
читателя още по-приятно и ще се превърнат в поле на изява на учени от най-
престижните университети и изследователски центрове по целия свят.
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ПЪТУВАНЕТО НА ЕДИН СБОРНИК КЪМ СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Стефан Минков

България в световното културно 
наследство. Материали от третата национална 
конференция по история, археология и културен 
туризъм Пътуване към България – Шумен, 17-
19.05.2012 г. Шумен: УИ „Епископ Константин 
Преславски“, 2014, 1330 с.

От 2008 г. колегите от Научно-
изследователския център по византинистика 
към Факултета по хуманитарни науки полагат 
неимоверни усилия за организирането на 
конференции и издаването на сборници с 
материалите от тях. Съвместно със Съюза 
на учените в България и с Националния 
археологически институт и музей при 
Българската академия на науките се извършва 
огромна дейност около организирането и 
провеждането на конференциите, както и 
при подбора на материалите, представени за 

публикуване в сборниците. Третата национална конференция се проведе през пролетта 
на 2012 г. и две години по-късно обемният сборик стана факт. Участието на толкова 
известни учени от България и чужбина безспорно свидетелства, че както научният 
форум, така и книжното тяло, събрало в себе си докладите, прочетени в майските дни 
на 2012 г. вече притежават необходимия авторитет, за да се изкаже твърдението, че в 
днешни дни Шумен е един от научните центрове в областта на историята, археологията 
и културния туризъм1. През пролетта на предходната година се проведе и Четвъртата 
национална конференция, която събра представители на научния елит от България 
и чужбина. Обемът на сборниците ясно свидетелства за интереса и авторитета на 
провеждания в Шумен научен форум. Докато докладите от първата конфепенция се 
събраха в около 600 страници, тези от втората – в близо 800 страници, то материалите 
от третата конференция достигнаха забележителния обем от 1330 страници. Вече става 
трудно на издателите да удовлетворят претенциите на съставителите на сборника да 
вместят всички материали в един том.

Настоящият сборник е структуриран в следните раздели: Пленарни доклади, 
Праистория и Античност, История и култура на Средновековна България, Градове, 

1 Първият сборник е Пътуванията в Средновековна България. Материали от Първата 
национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към 
България“ – Шумен, 8-11 май, 2008. В. Търново: Абагар, 2009, 592 с. Вторият сборник е 
Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, 
археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14-16 май, 2010. 
Шумен, 2011, 788 с.
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крепости и селища в Средновековна България, Българските земи и българите през ХV-
ХІХ век, Кръгла маса: Гражданското честване на св. св. Кирил и Методий през епохата 
на Възраждането, История и култура на Нова и Съвременна България и Българското 
културно наследство и туризма – реалности, тенденции и възможности за развитие. 
Трудно е всичките 110 материала, публикувани на страниците на сборника, да бъдат 
представени в настоящата рецензия. Поради тази причина ще се огранича да представя 
някои от публикациите, без това да означава оценка за техните качества или научна 
стойност.

В раздела Пленарни доклади са публикувани материалите на акад. Васил 
Гюзелев и проф. Илия Илиев. Първият разглежда мястото на Средновековна България 
в европейското културноисторическо просктранство. Авторът анализира огромно 
количество извори, за да обобщи и изведе на преден план най-важните белези, които 
Средновековието оставя върху снагата на съвременна България и нейния народ. 
Естествено, на преден план са достиженията на материалната и духовната култура, а не 
споменът за политически събития, за битки, за монарси и техните дела. 

Пленарният доклад на И. Илиев е озаглавен По стъпките на Константин 
Иречек из България сто и тридесет години по-късно. Пилотен проект за анализ на 
съвременното състояние на културно-историческото наследство в Шуменския регион. 
Текстът обаче не просто описва един актуален и интересен замисъл на колегите от БАН. 
Авторът прави интересен анализ на мястото на историческата наука в съвременното 
общество, на необходимостта от интердисциплинарност на изследванията и мястото на 
властите в подкрепата на политиката за опазване на българското културно-историческо 
наследство.

В раздел Праистория и Античност са публикувани 12 статии и научни 
съобщения, представящи монетни съкровища и находки (Ж. Жекова, В. Върбанов, М. 
Доткова, Я. Тачев, П. Георгиев), отделни артефакти (Р. Миткова, П. Минков, Н. Сираков), 
проучвания на значими и интересни археологически обекти (С. Венелинова, М. Христов, 
Г. Нехризов и др.). Публикувана е и статията на покойния наш колега Архимандрит 
Павел Стефанов „Монтанизмът и ересите“. От този раздел ще се спра по-подробно на 
статията на проф. И. Карайотов „Диоген от Аполония Понтика“. В типичния за автора 
аналитичен стил и отлично познаване на българската и световната историографски 
традиции, се влиза в дискусия относно родината на философа предсократик Аполон. И. 
Карайотов убедително я локализира като Аполония Понтика.

В раздел История и култура на Средновековна България са включени 27 
материала. Част от тях отново са свързани с нумизматиката (Д. Владимирова-Аладжова, 
Х. Харитонов, М. Долмова-Лукановска, К. Кръстев), други – със сфрагистиката (М. 
Минкова, И. Иванов, Н. Алексеенко, М. Бутырский, С. Дончева, Н. Николов) или с 
използването на нумизматични и сфрагистични данни за съставяне на цялостна картина 
на една или друга сфера от българското и византийско Средновековие (И. Йорданов, 
Т. Тодоров, Н. Кънев). Някои от авторите интерпретират дискусионни или по-общи 
проблеми от историята на България, достигайки до интересни изводи, представяйки 
нови или стари хипотези, интерпретирайки разнообразни извори (И. Иванов, А. 
Николов, Б. Толиджан, Х. Димитров, С. Георгиева, Л. Симеонова, Й. Валериев, Т. Льокак, 
Д. Найденова, Д. Георгиев). В отделни статии се отдава нужното внимание на книгата 
и текстовете през Средновековието (Б. Николова, Т. Илиева, Г. Канев, Л. Илиева), а в 
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други – на отделни аспекти от материалната култура (Б. Борисов). Общото във всички 
материали е широкото използване на изворите, за доказване на авторовите възгледи, 
тези и хипотези. В статията на проф. И. Йорданов „Войната между Византия и Русия 
в България (970-971). Просопография на участниците“ е направен кратък преглед на 
събитията, така, както са ги описали двама от основните автори от епохата – Лъв Дякон 
и Йоан Скилица. Истинският принос е просопографската част – представянето на 
всички познати от изворите участници в събитията от страна на Византия, Киевска Рус 
и България. Авторът е извършил огромна издирвателна работа и без съмнение трудът 
му ще бъде ползван от всички, изследващи руско-византийската война от 970-971 г.

В раздел Градове, крепости и селища в Средновековна България са публикувани 
14 доклада. Повечето от тях представят отделни артефакти или колективни находки, 
открити при археологически разкопки: сребърна плочка, с изобразено върху нея дърво 
на живота (С. Витлянов), монети от средновековния Овеч (Н. Митев), ножове от VІІІ-Х 
в. от Велики Преслав, върху които са извършени металографски изследвания (О. Жеков, 
С. Витлянов), броня от Никопол (Д. Рабовянов, В. Найденов), сфероконусен съд от 
Шуменската крепост (Д. Йосифов), кръстове от вътрешния град на Плиска (Г. Илиева). 
Някои статии представят интересни методологически подходи при проучването на 
археологически обекти (С. Стоянов, С. Стаменов, А. Аладжов), а други, на базата на 
конкретни проучвания, третират по-общи проблеми, свързани със средновековните 
градове и крепости в България (Г. Атанасов, К. Станев, К. Константинов) и на 
Балканите (Г. Димов). Интересен и същевременно дискусионен проблем е представен 
в статията на доц. П. Георгиев „Симеоновият връх край Плискоба – Плиска. Нова 
локализация и значение (Мадара и нейните паметници в историческите източници от 
ІХ-ХІІ в.)“. Започвайки с едно споменаване на т. нар. Симеонов хълм в разказ на Анна 
Комнина за похода на император Алексий І Комнин (1081-1118) през 1087 г. към Дръстър, 
авторът си поставя за задача неговото локализиране. Приведени са много исторически 
и археологически изследвания, представена е историографска картина на дискусиите 
по проблема, с доводи, с логически изводи и разнообразни мисловни конструкции П. 
Георгиев още веднъж доказва значението на Мадара като политически и култов център 
в Средновековна България.

Разделът Българските земи и българите през ХV-ХІХ век съдържа 13 статии и 
научни съобщения, свързани с разнообразни научни проблеми от областта на историята. 
Разгледани са различни образци от материалната култура: седефени пафти от фонда на 
РИМ – Шумен (И. Витлянова), традиционни български килими (С. Лозанова), образци 
на архитектурата от епохата на Българското Възраждане (А. Първанова), сметководните 
тефтери на Д. Смрикаров (М. Полимирова), материалните следи от бита на мюсюлманите 
(Д. Димитрова) и християните (В. Ангелов), живеещи в българските земи и описани 
от западни пътешественици. Изследвани са отделни аспекти от християнското (К. 
Минчева) и мюсюлманското (К. Венедикова) културно-историческо наследство. П. 
Льокак проследява сведенията за България и българите, публикувани в американската 
преса преди 1860 г., а М. Салим дава интересни свидетелства за изучаването на 
османотурски език от българите в епохата на османското владичество. В три статии са 
представени църкви – „Св. Стефан“ в Несебър (Г. Геров), „Св. Тодор“ край Бобошево (С. 
Ангелов) и „Св. Великомъченик Георги“ в с. Орешец, Белоградчишко (Р. Заимова). При 
изследването на историята на тази църква Р. Заимова попада на интересни свидетелства 
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за миналото на храма, навлиза дълбоко в дебрите на средновековната история, за да се 
върне отново към близкото минало и съвременността, отправяйки не преки, по-скоро 
скрити, но основателни упреци за нехайното отношение към паметниците на културно-
историческото наследство.

На страниците на сборника са публикувани 6 доклада (И. Тодев, Д. Чешмеджиев, 
Р. Ангелова, В. Христова, Д. Виденов, К. Колева) от кръглата маса, посветена на 
гражданското честване на св. св. Кирил и Методий през епохата на Възраждането. 
В част от тях се застъпва тезата, че първото честване се е състояло в Шумен през 1813 
г. На базата на детайлен историографски анализ обаче Д. Чешмеджиев убедително 
оспорва това мнение.

В раздела История и култура на Нова и Съвременна България са намерили 
място 19 статии и научни съобщения. В голямата си част те са свързани с историята на 
различни образователни и културни институции, събития и личности. Б. Хараланова 
проследява историята на първото еврейско училище в Шумен и образованието на 
еврейското население до началото на ХХ век. Ю. Симеонова изследва социалния 
профил на учителите в Търновската държавна мъжка гимназия „Св. Кирил“ в края 
на ХІХ век, а Г. Рупчева представя фрагмент от историята на Шуменската руска 
гимназия. В. Бонева изследва продължителен период (от 1905 до 1945 г.) от историята 
на Училищния музей в София, Т. Бозова представя Първият международен балетен 
конкурс, проведен през 1964 г. в гр. Варна, а П. Пенкова-Барутчийска ни запознава с 
фактите около създаването на паметника на Светите братя Кирил и Методий. Някои 
от материалите са свързани с дейността на различни дейци в областта на културата 
и науката: Владимир Димитров-Майстора (Е. Савчева), П. Владигеров (Ж. Томова), К. 
Миятев (Н. Бъчварова); с университетската и научна кариера на българките в чужбина 
в периода между 1919 и 1944 г. (Ж. Назърска), с творческата дейност през последните 
десетилетия на научните работници в Шумен (С. Танев). Две статии са посветени на 
т. нар. македонска проблематика – Р. Лельова по изключително увлекателен начин 
представя историята на българските общини в Македония между османската власт и 
европейските реформатори, а С. Славчева изследва интересния и деликатен въпрос за 
просветната и културна политика на българската власт във Вардарска Македония в 
годините на Втората световна война. Е. Зорнишка пише върху друг интересен аспект 
от културната политика на България – историята на комитета „Цар Освободител 
Александър ІІ“. Р. Ангелова не изневерява на любимата си проблематика – историята 
на Шумен, този път представена чрез материала й, посветен на Първата световна война. 
Интересен е и докладът на Л. Любенова, която проследява състоянието на църковното 
културно-историческо наследство във Варненска и Преславска епархия по времето 
на митрополит Йосиф (1938-1988 г.). Политиката за привличане на френски туристи в 
България до средата на 70-те години на ХХ век е темата на изследването на И. Григорова, 
която пречупва този проблем през призмата на цялостната държавна политика за 
популяризиране на българската култура и на националните исторически обекти. 
Докладът на П. Костадинова има теоретичен характер и разглежда съвременните 
езикови нагласи и културни стойности. 

Ще завърша представянето на този раздел със статията на Николай Поппетров, 
озаглавена „Към национална културна пропаганда (пренебрегвани страници от 
българската културна история)“. Авторът представя в началото съдържанието на 
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понятието „културна пропаганда“ и неговата еволюция. В следващите страници 
проличава известната за Н. Поппетров способност да обобщава, интерпретира и 
анализира историческите факти, като е представена интересна и увлекателна картина 
на българската културна пропаганда в периода средата на 30-те – средата на 40-те  
години на ХХ век.

В последния раздел: Българското културно наследство и туризма – 
реалности, тенденции и възможности за развитие, са включени 16 материала. Част от 
тях изследват теоретичните основи за развитието на културно-историческия туризъм (Е. 
Петкова, М. Пенерлиев, В. Найденова, С. Стаменов); в други изследвания са представени 
отделни аспекти от културното наследство и различни обекти в България, свързани с 
него (Р. Тодорова, Л. Цонев, В. Тодоров, Н. Кръстева-Аврамова, К. Велков, З. Антова, Т. 
Тихов, С. Станев, П. Антонов, М. Андреева, Ц. Бонева). Не отсъстват и изследвания за 
възможностите пред туризма в отделните региони – Шуменски регион (Д. Доротеева, Д. 
Руменов), Община Варна (Г. Луканова, В. Казанджиева), „малкия“ град (М. Тошев).

Близо две години сборникът България в световното културно наследство 
пътува към своите читатели. От онези майски дни на 2012 г., когато Шумен стана 
свидетел на амбициозно замислената и добре организирана научна конференция, до 
2014 г., когато от хранилищата на Университетското издателство към книжарниците 
потеглиха внушителните книжни тела на сборника, е извървян дълъг и нелек път 
на събиране, обработка и отпечатване на научните доклади. Но това е път, който си 
заслужава да бъде извървян отново, защото той представя Шумен като един от научните 
центрове в България. Да пожелаем на организаторите и спомоществователите да не се 
отказват от една вече създадена традиция.

ЗА СБОРНИКА „ЕЗИЦИ НА УЧЕБНИЯ ДИСКУРС”
 

Калина Йочева

Сборникът „Езици на учебния дискурс” 1 на 
Катедрата по методика при Факултета по  хуманитарни 
науки на Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски” представя резултатите от едноименния 
едногодишен научно-изследователски проект. В сбор-
ника са представени текстове на български и руски 
преподаватели, както и на докторанти на катедрата, по 
проблеми от методиката на обучението по български 
език, литература, руски език и история.

Текстовете представят различни гледни точки 
към важен за съвременното хуманитарно образование 
проблем, свързан със сложността на учебното говорене/ 
писане, адресирано към ученическата/студентската 
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1 Сборникът е издаден със средства на научноизследователския проект „Езици на 
учебния дискурс”, №РД-08-275/14.03.2014г., Факултет по хуманитарни науки на 
Шуменския университет.
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аудитория.  Тематичните области очертават значими търсения на авторите по посока 
на терминологичните разминавания и/или празноти в учебната документация, 
конструирането на съвременните учебници в контекста на новата образователна 
парадигма, привличането на потребителите на знанието като съучастници в 
образователния дискурс, типологичните характеристики на педагогическия дискурс, 
аспектите на учебния дискурс на текста и др.

В статията си „Гласовете ви чуваме ли? – отговорите на адресата на 
образователното съобщение”  Теменуга Тенева представя резултатите от проучване, 
проведено с повече от 150 ученици от различни населени места – столица, голям 
град, малък град, село. Целта на това проучване е да се изведат положителните и 
негативните страни в разбирането на учебното съдържание от учениците, което от 
своя страна би помогнало за дефиниране на проблемите с/в нарушената комуникация 
при образователния разговор като „многовалентен дискурс”. Изводите от анкетата 
очертават активната позиция на младежите не само като адресати на образователното 
съобщение, но и като „съ-участници” в оптимизацията на информационния обмен.

Провокация към специалистите по методика в статията на Ганка Янкова 
„За еднозначността на езика на учебния дискурс (с оглед на обучението по МОБЕ в 
детската градина)” е насочването на вниманието към проблемите за нееднозначната 
употреба на ключови понятия и мотивирането на необходимостта от уеднаквяване на 
езика на учебния дискурс в методиката на обучението по български език и литература 
в детската градина. Различното терминологично говорене води не само до проблеми в 
интерпретацията на теоретичната информация, но и до деформации при планирането и 
реализацията на цялостния образователен процес. 

Проблема за елементите на учебниците по история като семантични и 
технологични характеристики на образователния дискурс разглежда Цветана Иванова 
в статията си „Езикът на учебния дискурс в парадигмата на съвременното историческо 
образование”. Анализът се основава на учебното съдържание в съвременните учебници, 
отразяващи промените в образователната парадигма. Учебникът по история се представя 
като източник на информация, но и като методически инструмент за формиране на 
умения и компетентности у обучаваните.

Основните характеристики на научни и образователни текстове от гледна точка 
на функционалния дискурс се анализират в статията на Милена Палий и Наталия Мисник 
„Коммуникативная направленность текста как базовой единицы учебного дискурса”. 
Учебният дискурс се разглежда в контекста на университетската комуникация като 
интерактивност, специфична комуникативна среда, което позволява анализирането му и 
като процес, и като резултат. Посочва се важността на комуникативната компетентност 
на участниците в образователния процес.

Ю. В. Щербинина в статията си „Педагогическая дискурсология: опыт 
российского исследования” представя своята концепция за изучаване на педагогическия 
дискурс, актуална за практиката в руските висши педагогически училища след 2009 
година, включваща дефиниция, типологични параметри, диференциални признаци 
на педагогическия дискурс като негови същностни характеристики. При обособяване 
на „еталонните” му компоненти, изграждащи прототипния модел на отношението 
Учител – Ученик, авторката се обръща към античния модел на мислене и говорене. 
Според нея реконструкцията на дискурсните прототипи от античната традиция би 



335

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКС „ГОВОРИМ. ЧИТАЕМ. ПИШЕМ“

Т. Чалъкова

Елена Стоянова, Стефка Калева, Христина 
Христова „Читаем. Говорим. Пишем“, Шумен: 
Химера, 2014, 320 с. ISBN 978-954-9775-94-5

През септември 2014 г. излезе от печат 
втората част на учебния комплекс „Читаем. 
Говорим. Пишем...“, който е структурна част от една 
добре обмислена система за чуждоезиково обучение 
в специалността „Руска филология“ в Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски.“  

Учебникът съответства на основните 
изис-квания за формиране на комуникативна 
компетенция, изведени в общоевропейското езиково 
портфолио, и се препоръчва за студенти-филолози, 
изучаващи руски език на І и ІІ сертификационни 
нива (В1 и В2). Създаването на подобен тип учебник 

позволила да се представи ценностната система на педагогическия дискурс в триадата 
от взаимосвързани понятия: архитип – мит – метафора.  

Проблемите при формирането на определено равнище на вторична езикова 
личност при чуждоезиковото обучение са обект на разглеждане в статията на Ирена 
Костадинова  „Дискурсивната компетенция в процеса на обучението по чужд език”. 
Обръща се внимание на важността на дискурсния подход в обучението, при който 
комуникацията се изучава не само като съвкупност от речеви дейности, но и като 
събитиен ред в контекста на определени социални контексти.

В статията си „Литературата като учебен предмет, или: литературно-
образователният дискурс” Евелина Иванова застъпва дискусионната теза за 
заместване от страна на методиката на названието на литературата като учебен предмет 
с литературнообразователния дискурс. С опора върху семантичните характеристики 
на терминологичните конструиращи и отчитайки мненията на признати авторитети 
по темата, авторката представя своите виждания за литературнообразователния 
дискурс като практика.

Подробен анализ на документите, регламентиращи аспектите на учебния 
дискурс на текста от гледна точка на средствата за текстова свързаност, представя 
Снежана Георгиева в статията „Езикът на учебния дискурс за текстова свързаност”. 
Изводите за степента на наличие в тези документи на елементи, свързани с проблемите 
на текста и текстовата свързаност, са основа за препоръки, насочени към по-пълноценно 
обезпечаване на знания и умения в тази посока.

Текстовете в сборника очертават широк кръг от проблеми, всеки от които 
може да послужи като основа на множество дискусии и бъдещи изследвания. Статиите 
представляват интерес за специалистите по методика, за преподавателите, а също така 
и за студентите от хуманитарните специалности.
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предполага висока професионална компетентност в областта на методиката на 
преподаване на езика като чужд и изисква дългогодишен напрегнат труд в областта 
на съпоставителните изследвания на системите на руския и българския език с цел да 
бъдат изведени техните фонетични, граматични и лексикални особености. Именно 
тази висока професионална компетентност, както и натрупаният дългогодишен опит в 
преподаването на руски език като чужд в българска аудитория, е позволил на авторите 
на учебника да подготвят учебник от нов тип, който не само формира лингвистични и 
комуникативни компетенции, но и въвежда обучаваните в света на руската култура.  

Учебникът включва 10 лексикални теми, обобщаващ тест и руско–български 
учебен речник. Компетенциите, предвидени в рецензирания учебник, формират 
адекватното речево поведение в такива комуникативни ситуации, като: характер на 
човека,  всекидневни дейности, свободно време и хоби, празници, здраве и здравословен 
начин на живот, градът и неговите забележителности, магазини, пътешествия, 
хотели, транспорт. Всяка от разработените теми има логична и ясна структура, като 
предварително се посочва граматичният минимум, необходим за усвояване на дадената 
тема. Лексикалният материал, разпределен в разработените в учебника теми, е строго 
дозиран и представлява база, която се разширява във всеки пореден урок. Спецификата 
на темите и съответно  - на лексикалния материал в дадения учебник, се състои в това, че 
тези теми, както и лексиката, предвидена за усвояване в практическата речева дейност – 
писмена  и устна,  включват богата краеведска и лингвокултурна информация, без която 
формирането на обща  комуникативна компетентност е невъзможна. Ефективността на 
ясната и логична структура на урока, съобразена с изискванията на чуждоезиковата 
методика, се повишава благодарение на концентричното разширяване на информацията 
при разработването на всички теми и задължителното изискване за изпълнение на 
творчески комуникативни задачи по четирите вида речева дейност. Текстовете са 
актуални, отразяват действителната речева ситуация в съвременното руско общество, 
придружени са от лингвокултурен и краеведски коментар. Обобщаващият тест е полезен 
при самоподготовката на студентите, тъй като той дава реална представа за качеството 
на усвоения материал и провокира студентите да обърнат внимание на по-трудните 
за усвояване комуникативни компетенции. Важно е да се отбележи, че учебникът 
съдържа информационно ядро за усвояване на професионалния език на туризма, което 
осигурява приемственост с образователните задачи на магистърска програма  „Езиково 
обслужване на туризма и бизнеса”.

Подходът на авторите при създаването на рецензирания учебник, както 
и целостният  комплексен подход на Катедрата по руски език към проблемите на 
преподаването на руски език като чужд, който проличава особено много в издадените 
вече учебници и създаването на изкуствена езикова среда чрез богатата и разноаспектна 
извънаудиторна работа със студентите, безспорно заслужава адмирации.   


