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СОН И ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛЬНОГО 
В ЛИРИЧЕСКОМ СТИХОТВОРЕНИИ

Виктория Малкина,
кандидат филологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой теоретической и исторической поэтики Российского 
государственного гуманитарного университета, Москва, Россия, 

poetika@gmail.com

THE DREAM AND THE PROBLEM OF VISUAL IN 
LYRICAL POEMS

Victoria Malkina, 
PhD in Philology,Assoc.Prof., Head of the Department of  

Theoretical and Historical Poetics, Russian State University of the 
Humanities, Moscow, Russia,  

poetika@gmail.com

Abstract: This paper is devoted to the form of dream as one of the ways of 
conveying the visual in a lyric poem. We understand the visual in a lyric poem as the 
appearance of his inner world, i.e. the possibility of its visual reception. This visibility 
can be achieved in different ways, one of which is a dream, when we are not only told 
that the lyrical subject has fallen asleep, but he also describes what he saw in his dream. 

Important factors are the position of the lyrical subject, the system of points 
of view, the presence or absence of the borders of the dream, as well as the structure 
of space and sleep time in their correlation with the chronotope of the lyrical poem as 
a whole. 

The material is poems by Russian poets of the 20th century (N. S. Gumilyov, 
A. S. Grin, N. A. Zabolotsky, A. A. Galich, A. S. Kushner, O. S. Sedakova).

Key words: visual in lyrics, dream, sleep, lyrical plot, lyrical subject

Основная цель нашей статьи – описание сна как формы 
репрезентации визуального в лирическом стихотворении. Это 
подразумевает постановку и решение двух основных теоретических 
проблем: во-первых, что такое сон как понятие поэтики, во-вторых, 
как именно при помощи сна возникает визуальное в лирике.

Стихотворения, в которых так или иначе фигурирует сон, 
только в русской поэзии исчисляются сотнями. Их можно объединить 
введенным В. В. Савельевой понятием «онейрический текст», то есть 
«вербальное изложение или воссоздание сновидения <персонажа или 
автора> в художественной литературе» (Савельева 2013: 14). Важно 
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отличать его просто от упоминания сна или связанных с ним лексем 
(заснул, проснулся и т.п.). Однако ответ на вопрос, что представляет 
из себя этот самый онейрический текст с точки зрения его места в 
структуре художественного произведения – прием, мотив, мифологема, 
жанр или что-то еще – в многочисленной научной литературе 
встречается редко. Применительно к лирике, чаще всего говорят о 
«мотиве сна», однако никак это не аргументируя и не обосновывая. 

А вот на материале жанра романа эта проблема решалась в 
монографии О. В. Федуниной «Поэтика сна». Она определила сон 
как особую композиционно-речевую форму, т.е. фрагмент текста 
произведения, имеющий устойчивую повторяемую структуру. 
Среди инвариантных черт формы сна исследовательница выделяет 
следующие: «отмеченные в тексте границы; комплекс мотивов, 
типических для самого литературного сна и обычно сопровождающих 
его появление в тексте произведения (особое пространство и 
время; мотивы болезни, смерти и т.д.); особая субъектная структура, 
характерная для литературных снов» (Федунина 2013: 28). 

С учетом специфики лирики как рода литературы, именно 
субъектная структура выходит на первый план: в стихотворении 
лирический субъект будет и носителем речи, и носителем основной 
точки зрения на мир, то есть именно он, скорее всего, видит сон и 
описывает его. Не менее важным оказывается понятие границы, 
эксплицированной или неэксплицированной, когда речь может идти 
о том, что С. Г. Бочаров называл «необъявленным сном» (Бочаров 
1985: 66). Точно так же, как в эпике, сон в лирике предполагает 
особый «мир в мире»: внутри художественной реальности возникает 
мир сновидения, с особым течением пространства и времени, 
особыми персонажами и т.п. Этот мир может быть жизнеподобным, 
фантастическим, гротескным или абсурдным, но он всегда другой. 
Конечно, можно выделить в лирике и отдельные мотивы, связанные со 
сном. Таким образом, мы можем говорить об особой композиционно-
речевой форме сна в лирике, так же, как и в эпике. 

Однако есть и еще один очень важный аспект, связанный с 
формой сна: возникающий в ней особый мир визуален. То есть сон 
(сновидение) – это еще и особая оптика лирического субъекта, а в 
таковом качестве – один из способов репрезентации визуального в 
лирике (и литературе вообще). 

Визуальное в лирическом стихотворении мы понимаем как 
зримость и наглядность внутреннего мира стихотворения, видимую как 
для лирического субъекта, так и для читателя. Особенности визуального 
восприятия задаются автором и воспринимаются читателем в рамках его 
собственного зрительского и читательского опыта. 

В репрезентации и рецепции визуального в литературе может 
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быть две основным стратегии: прямое и трансгрессивное зрение. 
Стратегия прямого зрения предполагает либо неподвижность точки 
зрения наблюдателя, либо ее постепенное движение, дистанцирование 
и отделение наблюдателя от читателя (зрителя), апелляцию к 
привычному читателю жизненному и визуальному опыту. Прямое 
зрение создает жизнеподобные образы. Трансгрессивное зрение 
размывает границы между субъектами либо способствует их 
нарушению. Как и в обратной перспективе в живописи, такое зрение 
допускает несколько равноправных точек зрения и втягивает 
читателя-зрителя во внутренний мир произведения. Соответственно, 
и образы, которые возникают при трансгрессивном зрении, гротескны, 
абсурдны или фантастичны. 

Разумеется, точно также, как картины могут сочетать в себе 
прямую и обратную перспективу, так и литературное произведение 
может сочетать в себе обе стратегии репрезентации визуального. Там, 
где есть форма сна, чаще всего происходит именно это. Сон всегда 
связан с границей разных типов зрения, и так или иначе представляет 
нам визуальную картину, то есть сновидение.

Посмотрим теперь на примере нескольких стихотворений 
особенности репрезентации визуального в форме сна. Для 
отграничения сна от сходных форм, таких, как видение или 
галлюцинация, мы предлагаем основываться на лексическом уровне: 
присутствие в заглавии или в тексте стихотворения лексем «сон», 
«спать», «заснуть», «проснуться» и т.п. Стихотворения выбирались по 
принципу наибольшей репрезентативности, то есть те, на примере 
которых можно рассмотреть разные аспекты формы сна. 

Начнем со стихотворения (песни) А. А. Галича «Засыпая и 
просыпаясь» (Галич 2003: 227):

А. А. Галич. Засыпая и просыпаясь

Всё снежком январским припорошено,
Стали ночи долгие лютей...
Только потому, что так положено,
Я прошу прощенья у людей.
Воробьи попрятались в скворешники,
Улетели зá море скворцы...
Грешного меня – простите, грешники,
Подлого – простите подлецы!
Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе.
Расшумятся к ночи дурни-лабухи – 
Ветра и позёмки чертовня...
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Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня.
А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок – 
Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайге, спи, сынок.
Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведён итог,
А над Бабьим Яром – смех и музыка...
Так что, все в порядке, спи, сынок.
Спи, но в кулаке зажми оружие – 
Ветхую Давидову пращу!»
...Люди мне простят от равнодушия,
Я им – равнодушным – не прощу!
1969

Уже заглавие (обозначающее лирическую ситуацию) 
предполагает наличие границ сна. В самом тексте также есть четко 
эксплицированная начальная граница, точно в середине стихотворения, 
в четвертой строфе («Я усну, и мне приснятся запахи»). Обратим 
внимание, что здесь есть указание и на переход границы между сном и 
явью, и на возникновение сновидения. Конечная граница сновидения 
не выражена на лексическом уровне, но обозначена синтаксически: 
многоточием в начале предпоследней строки. Кроме того, дважды (в 
речи Арины Родионовны) повторяется «спи, сынок», так что сон как 
физиологический процесс присутствует тут еще и внутри сновидения, 
а точнее, он является объединяющим для мира сновидения и мира за 
его пределами. 

Готовится ко сну, засыпает, видит сон и просыпается лирический 
субъект, обозначенный личным местоимением первого лица, 
повторенным несколько раз (4 раза встречается местоимение «я», 3 
раза – «мне», 1 раз – «меня» и 1 раз – «моя»). 

В художественной реальности стихотворения (до сновидения) 
есть четко обозначенные пространство и время. Действие происходит 
ночью в январе («Всё снежком январским припорошено, / Стали ночи 
долгие лютей...»), более того, известнее даже день недели: исходя из 
слов «вот горит звезда моя субботняя», мы понимаем, что это ночь с 
пятницы на субботу (в иудейской традиции празднование шаббата, 
субботы, начинается в пятницу вечером, перед заходом солнца). 

Во сне возникает другое время – «прошлое бездонное». Но 
разговор об этом прошлом ведется в грамматическом будущем 
времени. Если в первых строфах встречается и настоящее, и прошедшее 
время, и императив («простите»), то с момента погружения в сон 
появляется будущее время – и в итоге в речи лирического субъекта 



14

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

остается только оно (прошедшее и императив появляются еще в речи 
Арины Родионовны, настоящего нет больше вообще). Таким образом, 
во сне смешиваются разные времена. Это, разумеется, происходит не 
только грамматически, но и (что даже более очевидно) на образном 
(визуальном) уровне: голос Арины Родионовны (из далекого 
прошлого) рассказывает о прошлом недавнем (Бабий Яр), упоминая 
при этом библейские времена. 

Пространство эксплицировано менее конкретно, но его 
структура до момента предполагаемого сновидения тоже достаточно 
очевидна. Лирический субъект находится дома, в комнате, за 
пределами которой (на улице) – зимняя непогода. Первые четыре 
строфы стихотворения (включая и переход границы сна) строятся 
симметрично: две строки о пространстве снаружи, две – о внутреннем 
пространстве и состоянии самого субъекта. Т.е. в начальных строках 
каждой строфы описывается мир вокруг, в финальных – мир внутри и 
«я». Возникает своего рода параллелизм между холодным, снежным и 
равнодушным миром снаружи и внутренним состоянием лирического 
субъекта внутри. 

С переходом в мир сна пространство в основном уступает место 
времени. Указание на пространство там есть только одно – в речи 
Арины Родионовны: «над Бабьим Яром смех и музыка», да и то это не 
чисто географическое указание, а еще и культурно-историческое. 

То есть в мире сна пространство теряет конкретные очертания 
и границы, на первый план выходит категория времени – но и оно 
теряет четкость и ясность. Вместе с этим перепутываются и культуры 
(Арина Родионовна говорит на идиш «нит гедайгет» – не огорчайся). 
Во сне меняется течение времени, и если в художественной реальности 
стихотворения природное и человеческое существуют параллельно 
и гармонично, то в реальности сна все смешивается: прошлое и 
настоящее, XIX, XX века и библейское время, русское и еврейское 
оказываются в синкретическом единстве.

Визуальность, с одной стороны, здесь оказывается своего рода 
минус-приемом (в отличие от наглядной визуальности реального мира 
стихотворения): вроде бы в сновидении есть и Арина Родионовна, 
и Бабий Яр и другие образы, представимые по историческим 
фотографиям, но на самом деле там присутствует всего лишь 
рассказывающий голос Арины Родиновны. И именно он при помощи 
вербальных средств создает визуальный образ прошлого: из забытого 
и невидимого оно становится визуальным и ощутимым другими 
органами чувств (например, обонянием и слухом).

Обратный переход границы, из сна в реальность, хоть и не 
обозначенный вербально, меняет мироощущение лирического 
субъекта: от ритуальной, не наполненной внутренним смыслом 
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просьбы о прощении в первой строфе, он приходит к личностному 
восприятию равнодушия как самого страшного, что невозможно 
простить. 

Таким образом, мы видим в этом стихотворении форму сна, 
обозначенную и в заглавии, и в самом тексте стихотворения, достаточно 
четко (хотя и разными способами) выделенные обе границы сна; 
лирического субъекта, как того, кто видит сон и описывает увиденное 
во сне; искажения времени и пространства в мире сна по сравнению 
с миром за его пределами, особое зрение, возникающее во сне и 
влияющее на видение реальности, а также связанный со сном мотив 
смерти. Мир сна – это другой мир, уже не только личный, но и культурно-
исторический, со своим пространством и временем, влияющий на мир 
за его пределами (мир яви / реальности); во всяком случае, именно 
сновидение приводит к основному лирическому событию: изменению 
мироощущения лирического субъекта. 

Обратимся теперь к другому примеру – стихотворению 
Н. А. Заболоцкого «Сон» (Заболоцкий 1991: 166–167).

Н. А. Заболоцкий. Сон 

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.
Там человек едва существовал
Последними остатками привычек,
Но ничего уж больше не желал
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.
Участник удивительной игры,
Не вглядываясь в скученные лица,
Я там ложился в дымные костры
И поднимался, чтобы вновь ложиться.
Я уплывал, я странствовал вдали,
Безвольный, равнодушный, молчаливый,
И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой.
Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья,
Но уж стремилась вся душа моя
Стать не душой, но частью мирозданья.
Там по пространству двигались ко мне
Сплетения каких-то матерьялов,
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов.
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
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Сплетенье ферм, и выпуклости плит,
И дикость первобытного убранства.
Там тонкостей не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете,
И не заметны тягости труда,
Хотя весь мир в движенье и работе.
И в поведенье тамошних властей
Не видел я малейшего насилья,
И сам, лишенный воли и страстей,
Все то, что нужно, делал без усилья.
Мне не было причины не хотеть,
Как не было желания стремиться,
И был готов я странствовать и впредь,
Коль то могло на что-то пригодиться.
Со мной бродил какой-то мальчуган,
Болтал со мной о массе пустяковин.
И даже он, похожий на туман,
Был больше материален, чем духовен.
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.
1953

Здесь мы также видим эксплицированную границу сна и 
переход этой границы лирическим субъектом, который происходит 
он прямо в начале стихотворения («Однажды я покинул этот свет / и 
очутился в местности безгласной»). Очевидная отсылка к Данте еще 
больше подчеркивает границу между мирами, при этом по тексту 
стихотворения переход границы больше похож на смерть (тем более, 
и субъект характеризует себя изначально как «жильца земли»). Но 
заглавие убеждает нас в том, что лирический субъект все-таки скорее 
не умирает, а засыпает. Хотя, впрочем, одно другого не исключает, тем 
более, что второй границы – обратного перехода – в стихотворении не 
существует. Наоборот, в конце стихотворения нечто совершает такой же 
переход, что и лирический субъект – попадает из мира земного в мир 
иной: «И нечто, долетевшее с земли, / Не торопясь, рукою отодвинул». Т.е. 
противопоставление земного мира и мира сна существует на протяжении 
всего текста. В середине оно тоже есть, обратим внимание на образный 
и лексический повтор: «И тонкий свет исчезнувшей земли / Отталкивал 
рукой неторопливой».

В этом другом мире – мире сновидения – материальная оболочка и 
антропная сущность человека разрушается, более того, там отсутствуют 
звуки и названия: «Там человек едва существовал / Последними остатками 
привычек, / Но ничего уж больше не желал / И не носил ни прозвищ он, 
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ни кличек».
Зато этот мир визуален настолько, что нет необходимости 

вглядываться, чтобы видеть («Не вглядываясь в скученные лица»). 
Визуальность эта особая: она не предполагает четких форм, («Искусство 
форм там явно не в почете»), но делает видимым постоянное движение и 
метаморфозы («весь мир в движенье и работе»).

Лирическое «я» в этом мире, несмотря на все изменения, сохраняет 
тождество с самим собой и находится в гармонии с описываемым миром, 
более того, сам субъект, утрачивая человеческие черты, становится 
не просто частью мирозданья, но мирозданьем (миром) как таковым: 
в пространстве иного мира рождается внутреннее пространство 
лирического субъекта, то есть происходит буквализация понятия 
«внутренний мир человека». Для этого субъектность как таковую ему 
приходится утратить, но это помогает обрести особое зрение, когда 
видимым становится то, что обычно видимым быть не может. 

Таким образом, в этом стихотворении на наличие сна нам указывает, 
в первую очередь, заглавие. Как и у А. А. Галича, оно обозначает лирическую 
ситуацию, но она никак не эксплицируется в тексте, где сон больше 
похож на смерть, а сновидение – на жизнь после смерти Сновидцем здесь 
является сам лирический субъект, выраженный личным местоимением 
первого лица единственного числа. Эксплицирована только начальная 
граница сновидения. В художественном мире стихотворении возникает 
мир сна, со своим пространством, динамикой, законами бытия (и при 
этом отсутствующим временем и звуком), жителями и т.п. Пребывание 
в этом мире приводит к возникновению внутри него еще и видимого 
внутреннего мира лирического субъекта, что приводит к необходимости 
трансгрессии зрения не только самого субъекта, но и читателя. 

В стихотворениях А. А. Галича и Н. А. Заболоцкого мы можем 
говорить о сне лирического субъекта как о воображаемом мире. Понятие 
воображаемого мира было введено О. В. Дрейфельд. которая определяет 
его как ««образ мира, принадлежащий персонажу, но не оформленный в 
художественное высказывание» или как «образ реальности, возникающий 
в воображении героя» (Дрейфельд 2015: 11). Сон она рассматривает 
как один из возможных вариантов изображения воображаемого мира 
в художественном мире. В рассмотренных нами стихотворениях, при 
наличии четкой границы (пусть и только начальной) сновидений, 
изменения течения времени и структуры пространства в мире сна по 
сравнению с миром за его пределами, сон как раз и становится особым – 
воображаемым – миром. 

Рассмотрим теперь стихотворение Н. С. Гумилева «Пещера сна» 
(Гумилев 1998: 92–93):

Н. Гумилев. Пещера сна



18

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

Там, где похоронен старый маг,
Где зияет в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера.

Подожди, погаснет скучный день,
В мире будет тихо, как во храме,
Люцифер прокрадется, как тень,
С тихими вечерними тенями.

Скрытые, незримые для всех,
Сохраним мы нежное молчанье,
Будем слушать серебристый смех
И бессильно-горькое рыданье.

Синий блеск нам взор заворожит,
Фея Маб свои расскажет сказки,
И спугнет, блуждая, Вечный Жид
Бабочек оранжевой окраски.

Но когда воздушный лунный знак
Побледнеет, шествуя к паденью,
Снова станет трупом старый маг,
Люцифер – блуждающею тенью.

Фея Маб на лунном лепестке
Улетит к далекому чертогу,
И, угрюмо посох сжав в руке
Вечный Жид отправится в дорогу.

И, взойдя на плиты алтаря,
Мы заглянем в узкое оконце,
Чтобы встретить песнею царя –
Золотисто-огненное солнце.
1906

Лирический субъект здесь можно обозначить как неделимое 
«мы»: местоимение множественного числа в данном случае 
предполагает двойственное «я + ты» («мы с тобой»), однако их точки 
зрения нигде не разделяются. 

Фабульный ряд в стихотворении ослаблен, здесь нет перехода 
пространственной границы между мирами, лирический субъект 
находится только в одном мире – пещере сна, и лишь в конце подходит 
к ее границам и выглядывает наружу: «И, взойдя на плиты алтаря, / 
Мы заглянем в узкое оконце…». 
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Таким образом, пространство тут не меняется и никакого 
другого пространства, кроме пещеры, мы не видим. Меняется только 
время (ночь – день), так что единственная граница тут – временна́я. 
Мир в пещере сна перевернутый: ночью, при свете луны, он живет, а 
когда луна заходит – умирает. И ночь, и день видит только лирический 
субъект, но и он (они), как уже говорилось, не выходят за пределы 
пещеры (мира ночи). Мир пещеры наполнен визуальными образами: 
«вечерние тени», «погаснет», «синий блеск», «бабочки оранжевой 
окраски», «побледнеет», «золотисто-огненное солнце». Присутствуют 
и словосочетания, прямо указывающие на необходимость зрительного 
восприятия этого мира: «увидим», «взор заворожит», «заглянем». Но 
особым зрением наделен только лирический субъект, сам он (они) при 
этом остаются невидимыми: «Скрытые, незримые для всех». 

Кроме зрения и визуального, в стихотворении также важны звук 
и слух, но они чаще упоминаются как отсутствие звука или ослабленный 
звук: «мы услышим», «в мире будет тихо», «тихими вечерними тенями», 
«нежное молчанье», «будем слушать серебристый смех / И бессильно-
горькое рыданье» (иногда визуальное и звуковое объединено в одном 
образе). Также почти все персонажи, которые населяют пещеру (кроме 
разве что старого мага) несут с собой целый спектр мифологических 
и литературных ассоциаций, а потому наделены внешним обликом, 
историей, характером и т.п.: это Люцифер, Фея Маб и Вечный Жид. То 
есть мир пещеры вполне ощутим, как минимум при помощи зрения, 
слуха и культурной памяти. 

Читатель за счет образной структуры стихотворения 
провоцируется на работу воображения: представить визуально себе 
пещеру сна, с цветами, звуками, персонажами и т.п., т.е. буквально 
воспринять заглавие стихотворения, как пещеру, которая принадлежит 
сну. В то же время, стихотворение можно понимать и как развернутую 
метафору сна (эта двойственность проявляется уже в заглавии). 
Наличие читательского «колебания» (то ли это метафора, то ли 
художественная реальность) позволяет говорить о наличии в данном 
стихотворении категории фантастического.

Фантастическое мы понимаем как такой способ художественного 
мышления, который основан на размывании границ реального 
и нереального, когда лирический субъект (а вместе с ним – или 
вместо него – читатель) сталкиваются с явлением, выходящим 
за рамки достоверной картины мира. Важно, что использование 
отдельных элементов фантастики (мотивов или образов) еще не 
делает мирообраз в целом фантастическим. Для возникновения 
фантастического в художественном мире произведения должно 
допускаться существование как минимум двух миров и как минимум 
двух возможных точек зрения на происходящие события. С учетом 
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специфики лирики как рода литературы, в нем фантастическое 
можно выделить на двух уровнях: сюжета и образа. К сюжету 
можно отнести следующие аспекты и элементы фантастического: 
переосмысление «готовой», взятой из традиции, фантастической 
фабулы, фантастический хронотоп (двоемирие с нечеткими границами 
между мирами, трансформированное время и пространство), событие 
встречи с выходцем из другого мира либо переход лирического 
субъекта в другой мир, фантастические персонажи (ожившие 
мертвецы, колдуны, феи и т.п.) и мотивы (двойничество, путешествия 
во времени, метаморфозы, предсказания и др.). 

На уровне словесного образа можно обнаружить следующие 
способы создания фантастического: буквализация / реализация 
тропов, размывание границ между прямым и переносным значением 
слова, использование паратекста (заголовки, эпиграфы), формы сна 
или видения, пограничные состояния (смерть, безумие) лирического 
субъекта. Сюда же относится целый ряд образов, связанных с 
непрямым, искаженным, измененным зрением и ви́дением мира – т.е. 
способностью увидеть то, что обычно невидимо.

То есть фантастическое в лирическом сюжете проявляется 
в первую очередь в событии, о котором рассказывается, а на уровне 
образа – в событии самого рассказывания, в том, как рассказывается и 
показывается. Соответственно, при наличии фантастического сюжета 
«колебания», о которых писал Цв. Тодоров, чаще всего испытывает 
читатель, а при фантастической образности – граница колеблется и 
размывается в первую очередь для лирического субъекта, а потом уже 
для читателя. Важно, что в обоих случаях к читательским «колебаниям» 
между фантастическим и жизнеподобным объяснениями 
происходящего (свойственных и для эпической прозы), в лирической 
поэзии добавляются колебания между буквальным и метафорическим 
прочтениями сюжета и образа, что мы как раз и можем наблюдать в 
«Пещере сна».

В отличие от стихотворений А. А. Галича и Н. А. Заболоцкого, у 
Н. С. Гумилева нет четких границ между мирами, зато есть возможность 
понимать стихотворение двумя разными способами (буквально либо 
метафорически). Так что мы не можем говорить о воображаемом мире 
героя (лирического субъекта), зато можем говорить о фантастическом 
как части визуального в форме сна (чего не было в двух предыдущих 
рассмотренных нами произведениях: там никаких «колебаний» 
читатель испытывать не мог, нам было четко сказано, что речь идет о 
сновидении). 

Другой способ возникновения фантастического мирообраза 
возникает при размытии границ, будь то пространственных, 
временных, между мирами или между различными состояниями. Чаще 
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всего стирается граница между сном и смертью. Рассмотрим, например, 
стихотворение О. А. Седаковой (Седакова 2001: 64):

Мне часто снится смерть и предлагает
какую-то услугу. И когда,
не разобравшись, говорю я: нет! –
она кивает.
Лестница двойная
ведет ее туда, откуда свет. –
И странно мне и пусто…
Я думаю, что около нее
не прóклятое место, где заводит
ребенка, и старуху, и вдовца,
а память, память.
Воздух из путей кратчайших,
падающих, как вода, –
но вверх.
И вот, не обращаясь к ней,
я улыбаюсь,
и рука уходит
в простую воду легкого лица.
1978

Мы видим, что здесь есть и сон (как состояние и сновидение), 
и смерть – и как состояние, и как персонаж. Границы между жизнью и 
смертью и сном и явью тут размыты. Так, в первых строках мы видим 
вход в состоянии сна: «Мне часто снится смерть и предлагает / какую-то 
услугу…» Однако выхода из этого состояния в дальнейшем нет, отсюда 
неопределенность, в какой реальности происходит все последующее, и 
является ли встреча со смертью, происходящая в конце стихотворения, 
действительно смертью или просто сном. В этом стихотворении мир 
за пределами сна не описывается, все визуальные образы связаны 
только со сновидением, в которое погружается лирический субъект. 
Мир сновидения визуален только за счет вертикальной организации 
пространства в нем (лестница, воздух, поднимающийся вверх) и двух 
образов – света и воды. Эти образы создают не только видимый, но и 
ощутимый мир. (Вообще в форме сна зрение очень часто находится в 
синкретическом единстве с другими органами чувств). Неконкретные, 
расплывчатые визуальные образы сочетаются со столь же нечеткими 
границами сновидения, которое то ли переходит, то ли не переходит в 
смерть, а встреча лирического субъекта со смертью то ли происходит 
во сне, то ли переходит в мир за его пределами.

Еще один возможный вариант возникновения «колебаний» 
и, соответственно, визуально-фантастического мира в форме сна, 
связан с границами между текстом и паратекстом, в первую очередь, 
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заглавием. В качестве примера, проанализируем стихотворение «Сон» 
А. С. Кушнера (Кушнер). 

А. С. Кушнер. Сон

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный.
Стачек, Трефолева... стой!
Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Все смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.
Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,
Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.
Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,
Почему мне стало жутко
И слабеет голова?
Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.
Вид у нас какой-то сирый.
Где другие пассажиры?
Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.
Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.
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Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,
А уснувшего навек.
1970

Очевидна преемственность этого стихотворения по отношению 
к «Заблудившемуся трамваю» Н. С. Гумилева, на что уже было указано 
(Бельская 1998: 34–30). Однако сопоставление двух произведений – тема 
для отдельной работы, для нас сейчас важно наличие в стихотворении 
Н. С. Гумилева фантастического (Куликова 2015: 53–85, Магомедова 
2007: 225–228). Есть оно и у А. С. Кушнера, так, А. В. Кулагин пишет, что 
«Кушнер создал фантастический, ирреальный образ города» (Кулагин 
2017: 152). Обратим внимание, что здесь на сон нам указывает 
только заглавие. Сам текст стихотворения – предположительно, уже 
непосредственно описание сновидения лирического субъекта, то есть 
границы мира сна здесь совпадают с границами текста, но при этом в 
самом стихотворении они никак не обозначены. Более того, в первый 
строчках не происходит и ничего странного или необычного, просто 
описывается маршрут петербургского трамвая, в который садится 
лирический субъект. И только в шестой строке, после многоточия и 
слова «стой», ситуация меняется: трамвай едет куда-то не туда («Все 
смешалось... не понять...»). Во второй половине стихотворения от 
называния улиц субъект приходит к описанию своего внутреннего 
сумбурного состояния, связанного при помощи параллелизма со 
столь же сумбурным (вне привычного маршрута) движением трамвая, 
когда знакомые ориентиры утрачиваются. Линейное движение 
превращается в движение по кругу («Возвращаюсь и кружу»), из 
которого нет выхода. К горизонтали улиц прибавляется вертикаль 
(тучи и вода), трамвай вдруг оказывается опустевшим, зато снаружи 
его сопровождают (на той же скорости) другие люди, которые в итоге 
тоже исчезают, остаются тишина и одиночество.

Художественная реальность стихотворения представляет 
собой некий иной мир, отличающийся от «прежней жизни», в котором 
время и пространство искажаются. Вне контекста заглавия этот мир 
можно было бы представить как фантастический. Заглавие дает 
второе возможное понимание, что это просто сновидение, которое 
видит лирический субъект. Но финал стихотворения, в котором 
сон сопоставляется со смертью, предполагает и третью возможную 
трактовку. При этом позиция лирического субъекта также остается не 
до конца эксплицированной: он видит сон, который ассоциируется со 
смертью, или это уже вечный сон, и все происходящее ему также не до 
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конца ясно, как и читателю. 
Но лирический субъект может и вообще не находиться ни 

в мире сна, ни в мире произведения: так происходит, например, в 
стихотворении «Сон» А. С. Грина (Грин 1991: 683):

А. С. Грин. Сон

На границе вод полярных, средь гигантских светлых теней,
Где в горах, среди гранита, гаснут призраки растений,
Реют стаи птиц бессонных; улетают, прилетают,
То наполнят воздух свистом, то вдали беззвучно тают.
Им в пустыне нет подобных ярким блеском оперенья;
Дикой нервности полета нет средь птиц иных сравненья;
А они живут без пищи, никогда гнезда не строя;
И пустыня их волнует грозной вечностью покоя.
Если льдины раздвигает киль полярного фрегата –
Стаи бережно проводят и напутствуют собрата
И, его снастей коснувшись драгоценными крылами,
Средь гигантских светлых теней исчезают с парусами.
1919

По классификации лирических субъектов, разработанной 
Б. О. Корманом (Корман 1978: 42–115) и дополненной С. Н. Бройтманом, 
тип лирического субъекта этого стихотворения можно определить как 
автора-повествователя или (по более поздней терминологии) – как 
внесубъектные (внеличные) формы выражения авторского сознания» 
(Бройтман 2004: 310–322), когда «высказывание принадлежит 
третьему лицу, а субъект речи грамматически не выражен» (Бройтман 
1999: 145).

То есть лирический субъект тут находится за пределами 
художественной реальности произведения. Соответственно, нет и 
эксплицированной границы между мирами, есть только граница 
текстовая (между заглавием, указывающим на сон, и основным 
текстом) и пространственная («на границе вод полярных»). То 
есть описываемый мир сна располагается в некоем пограничном 
пространстве, хотя обладает очевидной широтой и наполненностью 
(горы, пустыня, море, льдины). Человеческого присутствия в этом 
мире фактически нет. Некий имплицитный намек на возможное 
периодическое человеческое проникновение в этот мир есть только 
в последней строфе, потому что появление фрегата предполагает, 
видимо, наличие на нем команды. Однако взаимодействие птиц 
происходит не с людьми, а с самим кораблем – именно он оказывается 
«собратом» обитателей и главных действующих лиц этого мира, птиц. 
Птицы эти необычные, потому что не спят, не едят, не имеют дома. 
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Но зато они обладают визуальными и звуковыми характеристиками: 
«ярким блеском оперенья», «свистом». Основная их характеристика – 
мерцательность, если можно так выразиться, они то появляются, то 
исчезают, обладая «дикой нервностью полета». 

Визуальными характеристики обладает и тот мир, в котором 
они живут, причем мерцательность опять-таки ему свойственна: 
там «гаснут призраки растений», а сам мир находится не только «на 
границе мир полярных», но и «средь гигантских светлых теней». Это 
немного оксюморонное словосочетание (для привычного взгляда 
тень все-таки скорее темная) повторяется дважды: вначале и в конце, 
когда среди них исчезают и сами птицы, и паруса фрегата. Обратим 
внимание, что большинство глаголов – несовершенного вида и стоят 
в настоящем времени, то есть функционирование (мерцание) этого 
мира есть постоянный, все время повторяющийся процесс. И при этом 
описывается этот мир снаружи и отстраненно, он как бы существует 
всегда в этом месте, только неясно, в чьем сознании: ответа на вопрос, 
кто видит сон, в данном случае нет. 

Все вместе вполне могло бы рассматриваться как описание 
некоего фантастического мира, пустынно-холодного, населенного 
яркими экзотическими птицами. 

Однако в самом произведении как целом есть еще один важный 
элемент: заглавие, «Сон». Напомним, во-первых, что значимое заглавие 
в лирике очень часто является обозначением лирической ситуации 
стихотворения, во-вторых, что оно находится в кругозоре автора-
творца (а не лирического субъекта). То есть мир стихотворения – это 
мир сна, сновидения. Наличие заглавия и внеличных форм субъектной 
организации, с одной стороны, приближают этот мир к автору-творцу, 
с другой – делают его всеобщим, принадлежащим любому читателю, 
сумевшему его визуализировать – а, значит, увидеть так же, как его видит 
лирический субъект. Будучи целостным и возникшем в воображении 
(сновидении) лирического субъекта, этот мир может быть, с нашей 
точки зрения, обозначен как воображаемый мир героя. С другой 
стороны, без заглавия мы бы не знали, что речь идет о сновидении, 
поскольку в самом тексте это никак не обозначено (в отличие от 
текста Н. А. Заболоцкого, где переход так или иначе упоминается). То 
есть функционирование текстовых границ между произведением и 
заглавием позволяет говорить и о наличии фантастического в этом 
стихотворении, образующемся так же, как и у Н. С. Гумилева, во многом 
за счет колебания читателя (все-таки сон или не сон).

Разумеется, число примеров и аспектов можно умножить: 
наша статья не претендует на полноту охвата материала, это скорее 
теоретические подступы к проблеме. Тем не менее, попробуем подвести 
итоги.
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Сон в лирическом стихотворении можно рассматривать как 
композиционно-речевую форму, то есть фрагмент текста (иногда – 
весь текст), предполагающий изображение сна лирического субъекта 
(или персонажа). 

Основными характеристиками сна как композиционно-речевой 
формы являются:

•	 наличие лексем, связанных со сном (сон, заснуть, проснуться 
и т.п.), а также «визуальных» лексем, указывающих на зрение / ви́дение 
лирического субъекта и / или персонажа (смотреть, видеть, увидеть, 
взгляд и т.п.). Очень часто при этом зрение находится в синкретическом 
единстве с другими способами чувственного восприятия – слухом, 
обонянием, осязанием, вкусом;

•	 наличие границы, отделяющей мир сна от художественной 
реальности стихотворения в целом. Граница эта может быть четко 
эксплицированной, неэксплицированной и размытой (как в начале, 
так и в конце стихотворения). 

•	 особая организация пространства и времени во сне, 
отличающаяся от таковой в художественном мире стихотворения.

•	 наличие визуальной образности, которая может быть как 
условно-реалистической (жизнеподобной), так и фантастической или 
гротескной;

•	 сочетание прямого и трансгрессивного зрения лирического 
субъекта и / или читателя, позволяющее увидеть невидимое не только 
в мире сна, но и за его пределами.

Для анализа сна в лирике необходимо также учитывать 
положение лирического субъекта относительно мира сна (внутри / 
снаружи либо и там, и там, если он осуществляет переход границы).

При этом форма сна в лирике является общей для воображаемого 
мира субъекта и мира фантастического, которые могут существовать 
как вместе, так и по отдельности. Параметрами разграничения будут 
выступать, во-первых, положение лирического субъекта относительно 
описываемого мира, во-вторых, наличие внутри и вне-текстовых 
границ, в-третьих, позиция читателя и его рецептивные установки. 

Объединяющим фактором будет наличие зрительных 
характеристик описываемого мира, потому что, будучи не визуальным, 
он не сможет быть ни сновидческим, ни фантастическим, ни 
воображаемым.
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Abstract: The article specifies the concept of the term “reception”, examines 
its interpretation in various fields of science; makes an attempt to adapt the term 
in reference to fiction, researches the influence of different literary schools on the 
formation of the concept of “reception”. The paper analyzes the interaction between 
literary text and the reader, the reader’s perception of a literary text. The interest 
in the reception as in the process of borrowing and adapting society various texts 
that have arisen in different cultures and at different times, takes place against the 
background of displacing the interest from the author and the reader to the text. In 
this context, the work is examined not as an existing artistic value on its own, but as a 
part of the system in which it (the work) is in interaction with the recipient. As a result, 
the work is studied as a historically opened phenomenon, whise meaning and value are 
historically moving, changing and are the subject of rethinking. Literary reception is 
generally described as the reader’s perception of the artistic text. Such issues have been 
a part of the historical and literary studies of foreign schools of literary criticism for a 
long time. Reception comes from the idea that the product fully realizes its potential 
only in the process of meeting, contacting the literary text with the reader.

Key words: art reception, perception, a literary text, analysis, literary concept

У статті конкретизується поняття терміна “рецепція”, розглядається 
його тлумачення в різних галузях науки; робить спробу адаптувати цей 
термін стосовно художньої літератури, досліджує вплив різних літературних 
шкіл на формування поняття “рецепція”. У статті проаналізовано взаємодію 
художнього тексту з читачем, сприйняття читачем літературного тексту. 
Зацікавленість у рецепції, як у процесі запозичення та адаптації суспільством 
різноманітних текстів, що виникли в різних культурах та в різний час, 
виникає на тлі витіснення інтересу з боку автора та читача до тексту. У цьому 
контексті твір розглядається не як сама по собі існуюча художня цінність, а 
як частина системи, в якій він (твір) перебуває у взаємодії з реципієнтом. В 
результаті твір вивчається як історично відкрите явище, значення та значення 
якого історично рухаються, змінюються та є предметом переосмислення. 
Літературна рецепція загалом описується як сприйняття читачем художнього 
тексту. Такі питання вже давно є частиною історико-літературознавчих студій 
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зарубіжних шкіл літературознавства. Прийом походить від думки, що товар 
повністю реалізує свій потенціал лише в процесі зустрічі, контактування 
літературного тексту з читачем.

Ключові слова:  художня рецепція, сприйняття, літературний текст, 
аналіз, літературна концепція.

У сучасних літературно-критичних статтях часто зустрічаються 
звернення до різних видів рецепцій, втім однозначного, чітко 
визначеного терміну «художня рецепція» на сьогоднішній день немає, 
що і визначає актуальність даної розвідки. В історії гуманітарних 
наук проблема сприйняття мистецтва часто вважалася прикладною, 
а не власне теоретичною. Відтак художньою рецепцією переймалися 
риторика, мораль, психологія, теорія масової комунікації, які були 
зацікавлені в результатах впливу мистецтва, а не в осягненні його 
природи.

Сучасна теорія літератури загострює увагу на тісному 
взаємозв’язку  художніх творів та епохи, національної культури, 
індивідуальних психологічних особливостей реципієнтів, крізь призму 
яких здійснюється художнє сприйняття об’єкта (у даному випадку 
художнього тексту). Таким чином, художня рецепція зумовлена 
об’єктивними соціально-історичними передумовами і суб’єктивними 
особливостями читача. Досвід рецептивних досліджень свідчить, 
що неправомірно розглядати твір як втілення раз і назавжди даної 
цінності або одного певного і незмінного сенсу. Твір може кожного 
разу по-різному, по-новому впливати на аудиторію і в синхронному, і 
в діахронному зрізі. Кожна людина – унікальна і унікальною, тільки 
їй притаманною, є її рецепція художнього твору. Рецепієнтом є кожна 
людина, бо рецепція, як зазначає фізіологія, є сприйняття навколишньої 
дійсності за допомогою чутливих нервових утворень – рецепторів. 
Звичайно, це визначення не є літературним, але його можна вважати 
основним, базовим, для визначення поняття «рецепції».

Твір, вийшовши з-під пера письменника, стає об’єктом рецепції 
не лише всередині тієї культури, якій він належить, а й в іншомовних 
культурах. Результат іншокультурної рецепції завжди значно 
відрізняється від результату внутрішньокультурної рецепції. Тому 
вивчення твору має, в ідеалі, враховувати максимально широкий 
спектр його сприймань, оскільки – тільки в цьому випадку ми зможемо 
розглядати кожний окремий твір як факт якогось загального феномену 
–  всесвітньої літератури.

Повноцінне розуміння кожної окремої національної літератури 
неможливе без ставлення до неї як до частинки (органічної і живої) 
літератури загальної. Особливо актуальним таке ставлення стає через 
інформацію, внаслідок чого світ перетворюється у єдине інформаційне 
ціле. Відгуки на найвіддаленіші у просторі події існують у часі поруч із 
самою подією. 
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У той же час твір іншомовної літератури, потрапивши в новий 
контекст і ставши його частиною, бере участь у перебудові всієї 
парадигми культури, нарівні з творами, створеними всередині неї. 
Тому кожен твір, який став фактом рецепції іншомовної національної 
літератури і зазнав переосмислення з погляду нової традиції, 
виявляється невід’ємним компонентом її історії. 

Вивчення літературних зв’язків висвітлює самобутність 
літератури яка сприймає, так і літератури, яку сприймають, оскільки 
своєрідність явищ завжди яскравіша у порівнянні один з одним. Відтак, 
про важливість порівняльного вивчення літератур та необхідність 
створення концепції всесвітньої літератури всередині XX століття 
уже заговорили багато вчених: М.П.Алексєєв, В.М. Жирмунський, 
Д.С. Лихачов, В.І. Кулєшов, І.Г. Неупокоєва. У цей час активно 
проводилися наукові симпозіуми, присвячені питанням порівняльного 
літературознавства, публікувалися їх матеріали, збірники статей, 
монографії, у яких були висловлені ідеї, що пропонували принципово 
новий підхід до розуміння літературного процесу.

Дійсно, не можливо ігнорувати той факт, що між культурами 
відбувається безперервний обмін інформацією. В.М. Жирмунский 
підкреслював, що “для історика літератури, який вивчає конкретні 
випадки літературного впливу, питання про відмінності та їх соціально 
історичну обумовленість не менш важливе, ніж питання про подібність” 
(Жирмунський, 1979: 295).

Порівняльне літературознавство (компаративістика) в Європі 
поступово почало оформлятися у XIX столітті, у зв’язку з усвідомленням 
факту існування “загальної світової літератури”. Суттєву підготовчу 
роботу тут проробили німецькі просвітителі (Ґете, Гердер, Гумбольдт) 
і особливо романтики з характерними для їх естетики принципами 
історизму та універсальності.

На практиці спочатку відбувалося накопичення фактів 
подібностей, відгуків, контактів між окремими літературами, 
письменниками, творами. Наступним етапом стала спроба 
методологічного осмислення предмета і мети порівняльного вивчення 
літератури. Значним внеском у розвиток цієї проблеми стала праця 
А.Н. Веселовського “Історична поетика”, з якої надалі вийшла вся школа 
російського порівняльного літературознавства, а крім того і школи, що 
склалися в країнах “соціалістичного табору”.

Компаративістський підхід стає до 60-х рр. XX ст. одним з 
найпопулярніших, особливо на Заході. Найбільш впливовими у цей 
час були французька і американська школи. Американська школа 
відстоювала ідею про те, що настав час відмовитися від поняття 
“національної літератури” як застарілого, що відображає “забобони 
політичного націоналізму” і звернутися до «загального аспекта”, тобто 
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розглядати художній твір як вираження “універсальної” сутності 
людини взагалі. Французькі компаративісти, навпаки, зосередили 
увагу на національній специфіці порівнюваних літератур, оголосивши, 
що компаративістика “спить біля національних рубежів” і покликана 
вивчати насамперед процеси обміну темами, ідеями і почуттями між 
двома або кількома культурами.

Французька компаративістика у момент свого виникнення 
орієнтувалася на природничі науки і їхні методи. Сам термін “littérature 
comparée” виник тут за аналогією з терміном Кюв’є “anatomie comparée” 
(порівняльна анатомія). І. Тен і Ф. Брюнетьєр, що стояли біля витоків 
компаративістики у Франції, будували свої теорії з урахуванням 
ідей Ч. Дарвіна і Е. Геккеля. Концепції позитивізму і дарвінізму 
вплинули на праці вчених наступних поколінь: Ж. Текста, Г. Лансона, 
Ф. Бальденсперже, П. Ван Тігема. Представники французької школи 
займалися накопиченням фактичного матеріалу, якому не прагнули 
давати естетичної оцінки. Вони зосередилися, головним чином, на 
питаннях “впливів”, і механізми “впливу” цікавили їх більше, ніж 
механізми “рецепції”.

Російське та українське літературознавство другої половини 
XX сторіччя всіляко намагалося відмежуватися від західної 
компаративістики, що накопичувала та вивчала конкретні факти 
міжлітературних зв’язків, і займалася в основному дослідженням 
типологічної схожості (подібності). Показово, що деякі визначення 
предмета порівняльного літературознавства вітчизняними 
дослідниками, взагалі не беруть до уваги контактно-генетичні зв’язки.

Утім, у роботах таких вчених як М.П. Алексєєв, В.М. Жирмунський, 
В.І. Кулєшов, а також А. Діма і Д. Дюрішин, що представляли науку 
соціалістичних країн, ця однобокість успішно долається. Всі вони 
пишуть про те, що типологічна схожість (подібність) і генетичні 
зв’язки, як правило, буває дуже важко механічно розмежувати, 
оскільки літературний вплив можливий лише у тому випадку, 
коли в приймаючій культурі визріли передумови для подібного 
“імпорту”. “Адже саме генетична спорідненість нерідко робить явища 
однорідними, подібними. І навпаки, явища, що виникають незалежно 
один від одного, потім притягуються за спорідненістю душ, між ними 
встановлюються контакти, і взаємодія піднімається на новий щабель”. 
(Жирмунський,1979: 112)

Українське літературознавство тривалий час, а саме у добу 
Київської Русі, мало принагідний характер, а в епоху Ренесансу 
було латинізованим (подекуди — полонізованим) і в основі своїй 
відмежованим від національного літературного життя. Лише окремі 
тогочасні поетики (зокрема “Сад поетичний” М. Довгалевського) 
зверталися за ілюстративним матеріалом до слов’янських 
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(давньоукраїнських) текстів. До того ж над авторами цих поетик 
(особливо наприкінці XVII і протягом XVIII ст.) тяжіла не лише 
авторитарність “реабілітованих” античних поетик, а й схоластичність 
християнської ідеології та українофобська політика імперської Росії, 
яка тримала Україну в колоніальній залежності. Поступовий вихід з 
такої ситуації розпочався на рубежі XVIII—XIX ст., із зародженням нової 
української літератури, але ще понад півтора століття українське 
літературознавство змушене було проходити всі етапи свого наукового 
становлення в умовах залежності і тому — в напіврозвинутому стані.

В першій третині ХІХ століття літературно-теоретична думка 
в Україні розвивалася в річищі естетики. У 10–30-ті роки теорія 
літератури не розглядалася як окрема наука, а входила до складу 
поетики та риторики, предметів, які традиційно вивчалися в вишах 
того часу, зокрема І.С. Рижським, першим ректором Харківського 
університету. Спираючись на західноєвропейські авторитети, він 
вважав, що предмет мистецтва, а також основні естетичні категорії є 
незмінними і вічними. Лише можливості людини виявляти та розуміти 
суть прекрасного в природі та мистецтві можуть зазнавати змін та 
саме це впливає на властивості людини відображати природу за 
допомогою свого таланту. Дуже імпонує думка І.С. Рижського про те, що 
«нерозумно нехтувати своє власне, якщо воно ні в чому не поступається 
чужому», тобто варто цінувати переваги свого, національного в житті 
та творчості.

У 40–60-хх роках прихід до літератури таких відомих авторів-
літературознавців, як М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш, Я. 
Головацький та ін., остаточно підтвердив думку про те, що український 
народ має право на власну літературу. 

Микола Іванович Костомаров займає помітне місце в історії 
українського літературознавства. М. Костомаров першим почав збір 
та систематизацію вітчизняного історико-культурного матеріалу, 
опрацювання першоджерел та започаткував створення історії 
української літератури. На його думку, коріння національної 
самобутності крилося в багатій українській історії. Оцінюючи зроблений 
М. Костомаровим огляд творчості майже всіх письменників вітчизняної 
літератури перших десятиліть ХІХ століття, можна зробити висновок, 
що важливість його праці полягає не в кількості розглядуваних 
авторів і творів, а в тих ідейно-естетичних принципах, які вперше були 
сформульовані в українському літературознавстві. Серед головних 
вимог до літературного твору Костомаров на перше місце висуває 
правдивість і оригінальність відображення національного життя та 
національного характеру персонажів.

Новий крок у розвитку теоретичного мислення в Україні 
пов’язаний з творчістю геніального вітчизняного поета та мислителя 
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Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861 рр.). Помітним теоретико-
естетичним маніфестом, що був націлений на становлення реалізму 
та народності вітчизняної літератури, стала передмова Т. Шевченка до 
нездійсненого видання «Кобзаря» (1847 р.). Шевченко одним з перших 
українців порушує проблему прекрасного, коріння якого він вбачав 
у реальному житті. «Щоб знати людей, - писав Кобзар, — то треба 
пожить з ними. А щоб їх списувать, то треба самому стать чоловіком, 
а не марнотрателем чорнила й паперу. Отоді пишіть і друкуйте, і 
труд ваш буде трудом чесним». Мистецькі ідеали Шевченко вбачав у 
самій дійсності: «Його (Брюллова. — О. Г.) ідеали сповнені краси й 
життя, а тому Кобзар бачить їх „такими милими, такими близькими, 
рідними”» [, 64]. Стоячи на позиціях реалістичного мистецтва, він 
у той же час послідовно виступає проти натуралізму, або «даг-
геротипного наслідування природи», відірваних від навколишньої 
дійсності польотів творчої уяви письменника. У полеміці з польським 
ученим компаративістики Лібельтом Т. Шевченко відстоював 
думку, що справжній художник не може керуватися лише власними 
суб’єктивними уявленнями та бажаннями. Є у Т. Шевченка слушні думки 
про особливості творчого процесу, роль у ньому художнього домислу. 
Кобзареві належить також ряд висловлювань про характер і роль 
принципової й висококваліфікованої літературної критики, зразки якої 
він подавав, принагідне відгукуючись у «Журнале», листах та деяких 
інших працях про книги українських, російських і західноєвропейських 
літераторів. У поняття критики Т. Шевченко вкладав думки народу про 
мистецькі явища, оцінку їх через бачення простих читачів чи глядачів, 
що посилювало гуманістичні засади літератури та мистецтва.

Як один із засновників професійної літературної критики в 
історію українського літературознавства увійшов Пантелеймон 
Олександрович Куліш (1819—1897 рр.). Особливо плідною була його 
літературно-критична та історико-літературна діяльність наприкінці 
50-х — у 60-ті роки. Епілог до публікації історичного роману 
«Чорна рада» в журналі «Русская беседа» (1857 р.) «Об отношении 
малороссийской словесности к общерусской» став його першою 
спробою здійснити огляд сучасної йому національної літератури.

Як знавець літератури та історії свого народу, П. Куліш утверджував 
право українців мати свою власну літературу, бачив обнадійливі 
перспективи її подальшого розвитку, збагачення стильової та 
родожанрової системи. Літературознавство й фольклористику («науку 
словесності» у його термінології) П. Куліш розумів передусім «яко 
науку самовзнання народнього» . Критерієм досконалості художнього 
твору він вважав, окрім «вірності живопису з натури й глибини 
сердечного почуття» [, 477], ще й досконалість, вишуканість форм. Таке 
класичне поєднання форми та змісту літературознавець вбачав у поемі 
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Т. Шевченка «Наймичка». Для написання високохудожнього твору 
необхідна тривала цілеспрямована праця, постійне самовдосконалення 
митця. Талант необхідно підштовхувати до свідомої праці за законами 
прекрасного. Вирішальна роль у процесі художньої творчості, на думку 
П. Куліша, належала мистецькій особистості.

Щодо порівняльного літературознавства, його розвиток  в 
Україні тісно пов’язаний з іменами І. Драгоманова, М. Дашкевича, І. 
Франка. Саме вони застосовували в Україні засади порівняльного 
вивчення літератури. За визначенням літературознавчого словника-
довідника Р. Ґром’яка, Ю. Коваліва та ін., компаративістика – це 
«порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів 
їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-
історичного підходу (методу)». (Гром’як, 2005:67)

Одним з найпослідовніших прихильників компаративістики 
був професор Київського університету М. Дашкевич. На його думку 
великі письменники минулого не вигадували сюжетів своїх творів, а 
почерпали їх з народного фольклору або ж з інших творів. Він вважав, 
що в літературному творі важливі не оригінальна фабула, а її обробка, 
духовний зміст та пропонував необхідність порівняльно-типологічних 
досліджень для визначення своєрідності й майстерності авторів 
національних творів.

 Одним із засновників компаративістики в Україні справедливо 
вважають М. Драгоманова. Велике значення мала розробка М. 
Драгомановим концепції народності літератури. Він також пропагував 
важливість загальнолюдських естетичних цінностей у розвиткові 
культури українського народу. 

Вагома роль у розвитку літературознавства в Україні належить І. 
Франкові, який проводив порівняльний аналіз творчості українських 
і зарубіжних письменників, напрямків і течій у різнонаціональних 
літературах. Він вперше в історії українського літературознавства 
обґрунтував взаємозалежність національного і загальнолюдського в 
літературі.

Вагомий внесок в розвиток української компаративістики, 
а саме в дослідження взаємин української і російської літератур з 
літературами країн Європи було зроблено вченим-компаративістом, 
академіком О. Білецьким. Він вважав, що «історію української 
літератури не можна вивчати іманентно або обмежуватись тільки 
встановленням її зв’язків з російською та іншими слов’янськими 
літературами. Справжнє уявлення про українську літературу можна 
одержати лише розглядаючи її в міжнародному масштабі, залучаючи 
для порівняння широкий літературний матеріал, на тлі якого стане 
зрозумілою її національна специфіка». (Білецький, 1964: 78) 

Теоретична проблема рецептивної свідомості була об’єктом 
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наукового вивчення та перебувала в центрі уваги літературознавців 
ще з кінця ХIХ століття. У розробку названої проблеми значний внесок 
зробили такі вчені, як В. Асмус, М. Бахтін, О. Білецький, , Ю. Борев, Е. 
Захаров, Б. Корман, А. Потебня, В. Прозоров, В. Халізєв, Л. Чернець, 
А. Штейнгольд, та ін. Вони плідно вивчали комунікативні початки 
літератури, розглядаючи художні твори як своєрідні «послання», 
орієнтовані на чиєсь сприйняття.

Що стосується робіт, присвячених сприйняттю української 
літератури в Західній Європі, то їх одиниці. Про необхідність розвитку 
цього аспекту порівняльних досліджень писав ще в 1977 р В.І. Кулєшов 
у своїй книзі “Літературні зв’язки Росії та Західної Європи в Х1Хв (Перша 
половина)”. Однак ситуація з того часу мало змінилася. Особливо щодо 
літературних зв’язків в XX столітті, які на даний момент майже зовсім 
випали з поля зору вчених.

Таким чином, потреба в дослідженнях, які б дали можливість 
дивитися на українську літературу через призму іншомовних 
культур, дійсно назріла. Утім, досвід, накопичений попередніми 
етапами розвитку порівняльного літературознавства, об’єднаний 
з досягненнями суміжних галузей знань, дає підставу не просто 
виявити й описати типи і форми рецепції, але і пояснити механізми 
“вписування” творів у новий контекст через читацьке сприйняття, щоб 
вивчити глибинні причини звернення іншонаціональної літератури 
до української.

Описуючи генетичні зв’язки між літературами, порівняльне 
літературознавство другої половини XX століття користувалося 
такими термінами як “літературні залежності”, “літературні зв’язки”, 
“взаємодія”, “взаємовплив”, “вплив”, “сприйняття”. Багато вчених, 
висловлюючись на користь того чи іншого терміна, обґрунтовували 
свою точку зору, виходячи зі своїх уявлень про механізм, згідно з яким 
здійснюються міжкультурні контакти.

Найбільш продуктивним для дослідження рецепції 
представляється підхід словацького вченого Д. Дюрішина. Термін 
“сприйняття”, запропонований Дюрішиним, враховує погляд на явище, 
що приймається, через призму явища, що приймає, і тому більшою 
мірою відповідає обраному ним підходу. Але найбільш продуктивним 
видається термін “рецепція”, оскільки він перекидає місток до тих 
галузей гуманітарних знань взагалі і літературної теорії зокрема, 
які вивчають проблему сприйняття. Таким чином, термін “рецепція” 
дозволяє значно розширити спектр досліджуваного явища, поєднати 
різні методики аналізу, що виникли у межах численних підходів до 
літературного твору.

Саме слово “receptio” прийшло із середньовічної латини і 
зародилося в надрах схоластики. Один з основоположників рецептивної 
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естетики Х.Р. Яусс наводить запозичений зі схоластики вислів: Quidquid 
recipitur ad modum recipients recipitur (буквально: все, що сприймається, 
сприймається так, як може сприйняти той, хто сприймає), який вважає 
чи не відправною точкою теорії рецепції. Поступово “рецепція” 
перетворилася на одне з базових понять у сфері вивчення культурних 
взаємодій та історичної спадкоємності.

Спочатку поняття рецепції (від лат. receptio - прийом, 
сприйняття) застосовувалося в галузі природничих наук та означало 
процес трансформації стимульної енергії (механічної, термічної, 
електромагнітної, хімічної та ін.) в нервові сигнали, які здійснювались 
рецепторами. Крім рецепції сенсорної в сучасній науці затвердилося 
поняття фармакологічної рецепції, що виникала в результаті взаємодії 
різних хімічних та біологічно активних речовин (медіаторів, гормонів 
та ін.) з надмолекулярними утвореннями клітин, що приводило до 
фізіологічних реакцій органів і тканин.

Крім того, термін «рецепція» тісно пов’язаний з дослідженнями 
у сфері права. Так, рецепція римського права роз’яснюється як 
відновлення дії (відбір, запозичення, переробка і засвоєння) того 
нормативного, ідейно-теоретичного змісту права, яке виявилося 
придатним для регулювання нових відносин більш високого ступеня 
суспільного розвитку, основним змістом якого стало використання 
досвіду минулого в створенні нового права.

У філософії, мистецтвознавстві та теорії літератури історія 
вивчення проблеми художнього сприйняття походить від часів 
античності – від Аристотеля і його вчення про катарсис. Відому 
роль дослідження природи художнього сприйняття відігравало і в 
естетиці Іммануїла Канта, який вважав, що сам по собі художній об’єкт 
є нейтральним і залежить від культурного контексту сприйняття. 
Невипадково в його теорії особливого значення набула категорія смаку. 

На відміну від І. Канта, Гегель в основному зосередився на 
питаннях художнього процесу, але торкнувся і проблеми сприйняття 
твору мистецтва. Він зазначав, що художній твір існує для публіки, яка 
вимагає, щоб в об’єкті художнього зображення вона могла знаходити 
себе, свої справжні вірування, почуття і уявлення, і щоб вона мала 
можливість стати співзвучною зображуваним предметам. Головною 
умовою подібності художнього сприйняття Гегель вважав співзвучність 
зображуваного художником світу і духовного світу читачів, – теза, яка 
випередила одну з центральних установок рецептивної естетики.

Значний інтерес для осмислення проблеми особливостей рецепції 
філософії І. Канта в європейській філософії мають праці Ю. Перова, Б. 
Маркова, Д. Разеєва, Н. Трубецького, Г. Флоровського, Ф. Куклярського, 
А. Закржевського, Г. Рачинського.

Інтерес до рецепції як до процесу запозичення і адаптації 
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суспільством різноманітних текстів, що виникли в різних культурах і в 
різні епохи, відбувається на фоні зміщення інтересу від автора і тексту до 
читача. У цьому контексті твір розглядається не як існуюча сама по собі 
художня цінність, а як складова системи, в якій він (твір) знаходиться у 
взаємодії з реципієнтом. Як наслідок – твір починає вивчатися як історично 
відкрите явище, зміст і цінність якого рухливі, мінливі й надаються до  
переосмислення. 

Під літературною рецепцією зазвичай мається на увазі сприйняття 
читачем художнього твору. Подібна проблематика здавна входить до 
історико-літературних досліджень зарубіжних шкіл літературознавства. 
Рецепція виходить із ідеї, що твір повністю реалізує свій потенціал тільки 
в процесі зустрічі, контакту літературного тексту з читачем. Засновником 
цього напрямку прийнято вважати польського філософа і естетика Романа 
Інґардена, який увів у вжиток поняття «комунікативна невизначеність», 
«конкретизація», «актуалізація», «естетичний досвід». Однак найбільш 
послідовне і розгорнуте вираження принципи рецептивної естетики 
отримали у працях дослідників, що склали так звану «Констанцьку 
школу», що сформувалася у ФРН в 1960-х рр. Основними представниками 
цієї школи є Ґанс Роберт Яусс, з чиєї ініціативи в 1963 році була створена 
дослідницька група «Поетика і герменевтика» при університеті в 
Констанці, і Вольфганг Ізер. Варто зазначити, що Ґ. Яусс, В. Ізер були 
представниками неогерменевтичної лінії німецької школи рецептивної 
естетики.

Теорія рецепції почала складатися в 50-і рр. XX ст. в юриспруденції, 
теології та філософії. Її поява була безпосередньо пов’язана з 
переорієнтацією досліджень у цих галузях з позитивістського підходу 
на герменевтику, яка відводила вирішальну роль проблемі сприйняття. 
З 1967 р подібного роду переорієнтація починає відбуватися і у 
філологічних науках. Вона стала можлива на базі рецептивної естетики, 
яка створювалася, головним чином, німецькими вченими (Х.Р. Яуссом, 
В.Ізером).

У Росії XIX ст. проблема художнього сприйняття стала важливою 
складовою частиною критичної спадщини В.Г. Бєлінського, якому 
належить на перший погляд очевидне і з точки зору теорії рецепції 
надзвичайно цінне спостереження про те, що література не може 
існувати без публіки, як і публіка без літератури. Бєлінський розробив і 
саме поняття публіки як якоїсь спільноти, яка утворює єдність, історично 
розвивається як ціле, проте нагадує одиничну особистість, з властивим їй 
смаком, певним поглядом на речі.

Критик підкреслював, що письменникові не можна писати для 
себе, зневажаючи натовп, але не можна і сліпо наслідувати смаки і 
запити публіки, оскільки завдання справжнього мистецтва – виховувати, 
формувати такого читача, який здатний піднятися до рівня художнього 
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відкриття. По суті, використовуючи іншу термінологію, Бєлінський 
передбачав концепцію рецептивної естетики про “горизонти читацького  
очікування”, зміна якого є необхідною і неминучою.

Вагомий внесок у розвиток теорії художнього сприйняття внесли 
представники української, так званої, “харківської психологічної школи” 
в літературознавстві – О. Потебня і його учні: А. Горнфельд, Б. Лезін, Д. 
Овсянико-Куликовський, А. Харцієв. О. Потебня, проводячи аналогію між 
твором і словом, виходив з того, що зміст завершеного твору розвивається 
вже не в художникові, а у тих, хто розуміє.

Д. Овсянико-Куликовський підкреслював, що закони художнього 
сприйняття тотожні законам художньої творчості, так само як процес 
співпереживання тотожний процесу переживання, процес розуміння 
сенсу - процесу створення сенсу. У той же час, Овсянико-Куликовський 
вказував, що повторення це не може бути абсолютним і, передбачаючи 
появу сучасної герменевтики, робив висновок про неможливість повного 
і адекватного розуміння.

А. Горнфельд зосередив свою увагу на релятивізмі художнього 
сприйняття. Він заперечував існування раз і назавжди даного сенсу, 
ідеї художнього твору, який, на його думку, є лише формою, нерухомим 
засобом, що породжує зміст у читачі. Отже, розуміти – значить вкладати 
свій зміст, і історія кожного художнього створення є справжня зміна 
цих нових смислів, нових розумінь, а художній твір дає відповіді на наші 
запитання; наші, бо художник не ставив їх собі і не міг ставити. Такої ж 
точки зору дотримується і герменевтика.

Харківська психологічна школа щільно підійшла до концепції 
художнього сприйняття як діалогу автора і читача. Її положення вплинули 
на теоретиків літератури і психологів, які розвивали проблеми художньої 
рецепції в 20-30-і роки XX ст.: М.М. Бахтін, В.В. Виноградов, В.М. Волошинов, 
Л.С. Виготський.

Характер рецепції художнього твору залежить не тільки від самого 
художнього тексту, але й великою мірою від особливостей читача-
реципієнта. Згідно з деякими теоріями сучасного літературознавства, в 
рецептивній діяльності виділяються дві рівноцінні сторони: читач і автор. 
Як вважав М. Бахтін, відносини читача і автора можуть бути розглянуті як 
рівноправний діалог. Вчений був переконаний, що оптимальна рецепція 
художнього твору передбачає синтез глибокого розуміння авторських 
намірів і розкриття духовно-творчого досвіду читача (Бахтін, 1986: 12). 
Та на практиці форми рецепції художнього тексту можуть бути самими 
різноманітними. В. Жирмунський трактує рецепцію як «епізодичне ... 
свідоме запозичення ідей, матеріалів, мотивів, що беруться за зразок, 
з метою поставити його на службу власним естетичним, етичним, 
політичним та іншим інтересам» (Жирмунський, 1979: 295]. Але найбільш 
вірним є визначення рецепції як опанування загальновизнаної культурної 
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спадщини для її засвоєння. Художній текст тільки в тому випадку буде 
впливати на читача, коли останній зможе пройти дуже складний шлях 
від безпосереднього сприйняття тексту, обдумування основної ідеї 
змісту до його естетичної оцінки. Питання безпосереднього сприйняття 
художнього тексту є дуже важливим при розгляданні проблеми рецепції.   

Істотний внесок у вивчення проблеми рецепції внесла герменевтика 
– вчення про розуміння, тлумачення, інтерпретацію текстів. Спочатку 
існували і якийсь час розвивалися паралельно дві гілки герменевтики: 
класична і біблійна. Класична герменевтика посилалася ще в античності 
тлумаченням творів Гомера та інших поетів. Біблійна герменевтика – 
тлумаченнями текстів Священного писання. Поворотним моментом 
розвитку герменевтики був етап усвідомлення того факту, що класична 
і біблійна герменевтика, розвиваючись паралельно, йшли близькими 
шляхами, і що існує якесь загальне мистецтво інтерпретації.

Засновником сучасної герменевтики вважається німецький теолог 
Фрідріх Шлейермахер, що жив на рубежі ХVIII-Х1Х століть. У той час як 
античні тлумачі підходили до акта інтерпретації з погляду логічних і 
риторичних категорій, Шлейермахер висунув як початковий імпульс – 
несвідоме. З погляду німецького вченого, цілісність розуміння творчості 
художника досягається не за рахунок вивчення його хронології і 
зовнішньої логіки, але за рахунок осягнення внутрішньої логіки творчого 
світу автора як єдиної, цілісної конструкції. У своїх студіях він приділяв 
особливу увагу процесу розуміння.

Сучасна герменевтика робить спеціальний акцент на тому, що 
твір мистецтва неможливо зрозуміти сам по собі, як одиничний продукт 
творчої діяльності. Оскільки твір мистецтва є матеріалізацією культурного 
досвіду, то його інтерпретація отримує сенс лише тоді, коли вона має вихід 
у нескінченість культурної традиції.

Інтерпретація тлумачиться у герменевтиці як переклад в широкому 
сенсі слова – з однієї мови на іншу, з однієї семіотичної системи до іншої. 
Причому у процесі перекладу інтерпретоване явище набуває нового 
вигляду, який одночасно і багатший й бідніший первісного. Діяльність 
інтерпретатора становить не лише пізнавальний, але і творчий процес.

Наступним етапом в осмисленні процесу взаємодії між твором 
мистецтва і його споживачем стала рецептивна естетика. В історії 
естетики проблемі рецепції довгий час не приділяли спеціальної уваги. 
Першими про неї заговорили дослідники, що працюють у прикладних 
галузях гуманітарних знань, таких як риторика, мораль, соціологія 
мистецтва, психологія, теорія масової комунікації, за природою своєї 
діяльності змушених враховувати реакцію “споживача”.

Рецептивна естетика, як видно з назви, оголосила своїм завданням 
дослідження естетичного процесу очима читача, глядача, слухача, – 
“рецептора” художнього твору. Головною проблемою рецептивної 
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естетики є проблема “споживання” твору мистецтва, його функціонування, 
взаємодії з аудиторією, засвоєння і присвоєння думок і почуттів автора 
читачем.

Рецептивна естетика виникає в надрах герменевтики і тісно 
пов’язана з нею концептуально і термінологічно. Невипадково в деяких 
переліках представників рецептивної естетики можна зустріти ім’я 
Гадамера, який традиційно вважається одним із стовпів герменевтики 
XX сторіччя. Основоположниками рецептивної естетики є Х.Р. Яусс і В. 
Ізер, що виступили в кінці 60-х рр. (так звана “Констанцька школа”). 
Дуже важливою датою у вивченні рецепції став квітень 1967 року, коли 
у своїй лекції в університеті Констанца Ґ. Яусс виклав дослідницьку 
літературознавчу парадигму “the poetics of reception” та презентував термін 
«горизонт очікувань», який позначає сукупність естетичних, соціально-
політичних, психологічних та інших уявлень, що визначають відношення 
автора до суспільства, а також відношення читача до твору. Він вважав, 
що реконструкція «горизонту очікувань» допомагає відновити історію 
рецепції даного тексту та вписати його в історичний процес розвитку 
літератури. Таким чином, Ґ. Яусс вважав недоцільним розділяти історію 
і літературу, історичне і естетичне поняття, а також наголошував на 
важливості вивчення не тільки необхідної творчої активності особистості 
при читанні художніх творів, а ще й сучасну для реципієнта ситуацію. 
Дуже цікавою та такою, що заслуговує уваги, є спроба прихильників 
так званої «Констанцької школи» моделювати процеси сприйняття 
художнього твору з опорою на термін «горизонт очікувань». «Горизонт 
очікувань» складається з найрізноманітніших установок і вимог, 
орієнтацій і стратегій, характерних для реально існуючих читачів і їх груп. 
У світлі сказаного однією з важливих наукових проблем при вивченні 
художньої рецепції стає питання про міру відповідності - невідповідності 
«горизонтів очікування» реципієнта (читача, критика) самої сутності 
словесного мистецтва і його реального стану в даний період. У кінці 70-х 
рр. Гюнтер Грімм зробив спробу систематизувати понятійний апарат і 
категорії рецептивно-естетичного підходу. Представники рецептивної 
естетики виходять з положення про неправомірність підходу до твору 
як втілення раз і назавжди даної цінності і одного незмінного сенсу. На 
їхню думку, твір має властивість по-різному впливати на аудиторію і в 
синхронії, і в діахронії. У зв’язку з цим, однією з центральних проблем 
рецептивної естетики стає проблема “перекладу” в широкому сенсі слова, 
який передбачає інтерпретацію твору публікою, що належить іншій епосі, 
іншій культурній традиції, іншому культурному середовищу.

Відповідно до теорії рецептивної естетики, подібно до того, як 
партитура музичного твору актуалізується лише в процесі виконання, 
причому, в кожному конкретному випадку звучить по-різному, художній 
твір отримує матеріальну об’єктивацію саме у момент прочитання, 
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кожне з яких глибоко індивідуальне. Об’єктивізація твору (у термінології 
прихильників рецептивної теорії “вибудовування сенсу”) припускає різні 
способи: “конкретизацію” (термін, що йде від Інгардена, що припускає 
наповнення змістом “порожніх місць” і “ділянок невизначеності” власними 
уявленнями і емоціями на основі індивідуального “горизонту очікування” 
) і актуалізацію (пожвавлення, уречевлення деталі або епізоду читачем, 
певною мірою запрограмоване самим літературним текстом).

Зміна сенсу і цінності твору в діахронії і синхронії є процесом 
об’єктивним. Багато дослідників сьогодні зосередилися на ідеї 
незавершеності, незамкнутості структури художнього твору, завдяки 
читацькому сприйняттю. З погляду рецептивної естетики “до акту 
споживання твір існує лише як матеріалізований знаковий код, як 
потенційний сенс, що потребує актуалізації ... Твір і реципієнт є двома 
полюсами реалізації художнього сенсу, однаково істотними і однаково 
дієвими.” Таким чином, рецептивна естетика розглядає твір як феномен 
нескінчений і відкритий, ні одне розуміння й оцінка не може його 
вичерпати, а знімає лише певний пласт значень. У той же час, акт 
художнього сприйняття набуває нового значення і розглядається як 
завершальний щабель у формуванні сенсу і цінності твору.

Історія літератури, з точки зору рецептивної естетики, – це 
не історія появи художніх творів, а історія їх інтерпретацій. Сенс 
художнього твору сприймається не як якась позачасова субстанція, а 
як історично сформована цілісність. У зв’язку з цим, Х.Р. Яусс вводить 
термін “віртуальний сенс” тексту, тобто сенс передбачати майбутній 
розвиток, невідомі ще світоглядні та поведінкові моделі, відповідати на 
питання, яких не порушував ні автор, ні його сучасники. Історія рецепції 
в теорії Яусса є процесом поступового розгортання закладеного в творі 
смислового потенціалу, який актуалізується поетапно, але ніколи не може 
бути вичерпаний до кінця.

Рецептивна естетика розглядає історію літератури як комплексний 
процес, який враховує не тільки діалектику взаємин впливу і сприйняття 
/ рецепції – тобто, “автор”→”твір”→”читач”, але й “реальність”→”читач” і 
“традиція “→”читач”.

 Вольфганг Ізер виходить з думки про те, що вивчати варто не текст 
сам по собі, а справлене ним враження. Причому в його трактуванні (і тут 
він підтримує Ейзенштейна) активність читача обмежується межами, 
заданими текстом. Важливу роль у концепції Ізера грає поняття “контекст”, 
що припускає весь комплекс уявлень автора про дійсність, яка викликає 
у читачеві певні емоційні та інтелектуальні реакції. Реакції ці обумовлені, 
на думку вченого, не тільки попередніми текстами, але й соціальними та 
історичними нормами соціокультурним контекстом в широкому сенсі 
слова, всім тим, що празькі структуралісти. визначали як “позаестетичну 
реальність”.
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У Яусса та ж ідея пов’язана з центральним поняттям його естетики: 
“горизонт очікування”. Під “горизонтом очікування” розуміється комплекс 
естетичних, соціально-політичних, психологічних та інших уявлень, що 
обумовлюють, з одного боку, ставлення автора, а, отже, і його творів до 
суспільства, а з іншого боку - читача до твору. Відповідно, можна виділити 
два типи “горизонтів очікування”: публіки і твори.

“Горизонт очікування” публіки становить певну інтерпретаційну 
мережу, яка склалася у свідомості читача до знайомства з твором на основі 
його естетичного досвіду. Досвід цей одночасно і глибоко індивідуальний, 
і обумовлений культурною традицією.

“Горизонт очікування” твору тісно пов’язаний з введеною Ізером 
категорією: “імпліцитний читач”. Створюючи свій твір, автор має на увазі 
певну публіку і припускає, що його праця буде прочитана певним чином. 
Читача, на якого орієнтується письменник у своїй уяві, В.Ізер і називає 
“імпліцитним”. Однак готовий текст має властивість вислизати від намірів 
творця і може бути сприйнятий зовсім не так, як автор планував. “Горизонт 
очікування”, закодований у творі, і “горизонт очікування” читача можуть 
не збігатися (Яусб 1995: 59).

Паралельно з німецькою школою рецептивної естетики дослідження 
в галузі читацького сприйняття вели і американські вчені. Початок їх 
теж припадає на 60-70-і рр. XX ст. Він пов’язаний з іменами Стенлі Фіша і 
Нормана Холланда, провідними представниками критиків цієї орієнтації. 
Надалі, на основі їхніх праць оформився цілий рух, що одержав назву 
“рецептивна критика” або “школа читацької рецепції” (receptive criticism; 
reader-response criticism school).

Мета американської рецептивної критики – точний опис сприйняття 
читачем тексту в процесі читання, який послідовно розвивається в часі, 
тобто фіксація відгуків свідомості читача в акті читання. Рецептивна критика 
вводить уявлення про літературний твір як про процес, створюваний в акті 
сприйняття за допомогою читання. Твір отримує своє значення лише в 
результаті взаємодії друкованого тексту з роботою свідомості читача. На 
думку С. Фіша, літературний твір може вважатися закінченим тільки після 
сприйняття його читачем. Він застосовує часовий принцип до розгляду 
сприйняття читача, при якому значення і форма твору збігаються в часі з 
читацьким сприйняттям. Він вважає, що відгук читача виникає відповідно до 
його власного контексту, тобто життєвого досвіду читача, включаючи суму 
його знань. Сенс твору залежить від вражень від тих епізодів з життя читача, 
які передували моменту читання. Враження – це і є реакція читача. Процес 
читання С. Фіш зводить до ланцюга осяянь, які виникають після прочитання 
кожного чергового уривку тексту, що містить в собі якесь судження. Осяяння, 
моменти інтуїтивного розуміння якихось істин наступають лише в паузах, 
що виникають у процесі читання [6, c. 872].

Американська школа читацької рецепції формувала свої погляди в 
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суперечках з новою критикою, і тому, впадаючи в крайність, заявляла, що 
текст взагалі не існує поза читацьким сприйняттям. Він є лише матеріалом, 
на основі якого розгортається процес взаємодії автора і читача. На відміну 
від представників німецької школи рецептивної естетики, які пов’язують 
сприйняття з соціальною та тимчасовою стратифікацією, більшість 
американських дослідників дотримується думки, що рецепція завжди 
глибоко індивідуальна. Тому їх концепції в основному спираються на 
психологічні теорії, такі як психоаналіз (Д. Блейх, Н. Холланд, М. Шварц), 
когнітивна психологія, психолінгвістика (Р. Андерсон, Д. Румельхарт).

Надмірно загострюючи увагу на неповторних особливостях 
кожного окремого акту сприйняття, школа читацької рецепції ускладнює 
класифікацію рецепції і порушує уявлення про діалогічну взаємодію 
тексту і читача, в якому обидві сторони активні. Тому ми більшою мірою є 
прихильниками теоретичних положень Констанцької школи.

За роки незалежності в Україні були створені сприятливі можливості 
для поглибленого вивчення та осмислення історії розвитку літератури 
всіх етносів, і в цьому процесі все більше зростає значення вивчення її в 
контексті вітчизняної та зарубіжної рецепції.

Отже, спираючись на розмірковування раніше згаданих вчених, 
а також на базове, на нашу думку, визначення поняття «рецепції», 
пропонується наступне: художня рецепція – це сприйняття і відтворення 
на основі сприйнятого (прочитаного, пережитого, побаченого, 
усвідомленого) власних текстів (думок, ідей, вражень, картин). Дане 
тлумачення рецепції вимагає розмежування термінів - «рецепція» (форма 
сприйняття), «інтертекстуальність» (діалог текстів, тому що в кожному 
тексті можна простежити посилання на попередній), «інтерпретація» 
(власне трактування раніше створеного).

Значення рецепції для сучасної літератури велике. Кожен автор, 
створюючи текст, передає читачеві свої думки, ідею, свій сюжет. Зрозуміло, 
тексти створюються не безглуздо: я пишу, а значить, я або викладаю на 
папір свої емоції (найбільше підходить до лірики), викликані душевними 
переживаннями, життєвою ситуацією, спостереженням картин природи, 
або картинами майстра, читанням книги і т. п.; або створюю епічний 
сюжет, який також може бути взятий з життя або навіяний іншим твором.

Таким чином, оперуючи тільки своїми словами, своєю манерою 
написання та художніми прийомами, ми так чи інакше відтворюємо раніше 
вже існуюче, те, що сприйнято нами: чи то навколишня дійсність,  чи то 
авторське творіння. З роками наша літературна спадщина «приростає», 
і сучасні автори мають перевагу більш широкого вибору «посилань» 
у порівнянні зі своїми попередниками. Можливо, це явище не завжди 
належно поціноване, але воно заслуговує на існування  і перспективу 
дослідження.
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Abstract.This article analyses the sources of Crocodile’s monologue from the 
tale by K. I. Chukovsky and its parallels in the Russian poetic texts, predominantly 
of the 19th century. The monologue written in iambic tetrameter with masculine’s 
pair rhymes, stands out from the polymetric composition of the poem in its length, 
«civiс» sound, citations, parody. It evokes associations with a number of texts of 
metrical, lexical, motivic, and plot commonality. All of them go back to the «Prisoner 
of Chillon» by G. Byron translated by V. A. Zhukovsky, and from among the original 
Russian works it is «Mtsyri» by M. Yu. Lermontov. In Chukovsky’s fairy tale, the original 
structural-semantic complex is parodically reinterpreted. Creating the «younger», 
«children’s» branch of the revolutionary epic (B. M. Gasparov and I. A. Paperno), the 
author primarily resorted to the heritage of Russian classical poetry. By adapting it to 
the child’s perception, he also left a semantic gap in the story that is accessible to the 
sophisticated reader. Crocodile’s monologue, which contains the motives of freedom, 
imprisonment, confession, suffering, and oppression, prepared the young reader for 
the perception of romantic and democratic poetry that awaited him at a new stage of 
literary development («works for youth»).

Keywords: prosody, masculine rhyme, semantics, rhythmic parallels, 
K. I. Chukovsky, Russian poetry for children.
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Предмет на изследване в статията са ритмичните отпратки 
в монолога на Крокодила от приказката на К. И. Чуковски1 към 
произведенията на руските поети, най-вече от XIX в. Задачата, която си 
поставяме е да очертаем кръга от близки и далечни контексти, които биха 
могли да бъдат както източници на посочения фрагмент, така и изоморфни 
на него стихотворни структури. Болшинството от текстовете, отнасящи 
се към жанра на романтическата поема, са подсказани от статията на 
В. М. Жирмунски «Стих и превод (из историята на романтическата 
поема)» (Жирмунский 1966: 423–433) Ученият не ги съотнася с монолога 
на Крокодила. Но други изследователи възприемат произведението 
на Чуковски като своеобразен «палимпсест», откривайки източниците 
на приказката и нейните отпратки към текстовете на руската поезия 
и популярната масова култура. (Петровский 1962; Петровский 1966; 
Петровский 1986; Петровский 2002: 5–60; Петровский 2011), (Гаспаров, 
Паперно 1975: 165–169), (Безродный 1987: 62–63), (Тименчик 2011: 72–
83)2. Същевременно обаче специално изследване на мъжката съседна 
рима в четиристъпен ямб, в който е написан монологът на Крокодила, ние 
не срещнахме. Така се появи желанието да бъдат обобщени наблюденията 
на колегите чрез друга организация на материала. За неговото осмисляне 
се използва гаспаровският подход, ориентиран към изучаване на 
стихотворните механизми на запазване и предаване на културната памет.

Способността да предизвиква ритмично-семантични асоциации, 
които могат да генерират нов текст, подсказвайки движението на 
мисълта на поета, е особеност на класическия стих. В изследвания 
фрагмент от приказката се реализира именно такъв тип културна 
памет, която създава усещането, че стихотворният размер «говори 
не това, което иска поетът, а онова, което иска самият той» (Гаспаров 
2000: 311).

Ще се опитаме да отговорим и на въпроса защо Чуковски 
прибягва до пародийността, създавайки приказка за деца. Та нали нито 
децата в предучилищна възраст, нито най-малките ученици познават 
изходните текстове и следователно не могат да разпознаят цитатите, 
например от «Мцири» на М. Ю. Лермонтов.

Монологът на Крокодила възниква във втората част (9 глава) на 
приказката като свидетелство за съществуването на оксиморонното 
пространство на градината-затвор. На молбата на цар Хипопотам 
да разкаже за живота в Петроград героят отговаря с трагичното 
повествование за мъченията на животните в зоопарка:

1  По думите на Чуковски, той чете «Крокодил» през октомври 1915 пред аудиторията 
на Бестужевските курсове (Чуковский 2012: 612). Приказката «Ваня и Крокодилът» е 
публикувана от януари до декември 1917 г. в дванадесет броя на приложението «За 
децата» на списанието «Нива» (Крокодил 2018).
2  Текстът е написан през 1970 г.
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И встал печальный Крокодил
И медленно заговорил:

– Узнайте, милые друзья,
Потрясена душа моя,
Я столько горя видел там,
Что даже ты, Гиппопотам,
И то завыл бы, как щенок,
Когда б его увидеть мог.
Там наши братья, как в аду –
В Зоологическом саду.

О, этот сад, ужасный сад!
Его забыть я был бы рад.
Там под бичами сторожей
Немало мучится зверей,
Они стенают, и зовут,
И цепи тяжкие грызут,
Но им не вырваться сюда
Из тесных клеток никогда.(Чуковский 2013: 107)
<…>

Този фрагмент се откроява на фона на полиметричната 
композиция на произведението със своята протяжност (68 строфи), 
ритмична форма (Я4аабб…), «гражданско» звучене, с темата за 
страданието и гнета, с цитатността и пародийността си. При това 
формата на стиха се разпознава не само благодарение на Лермонтов, 
използващ основно мъжки рими (Розанов 1941: 428–440), но и 
благодарение на цяла поредица от произведения, свързани от общи 
типологични и генетични признаци.
Най-близкият ритмично-семантичен паралел, който посочва самият 
автор, защитавайки се от нападките на Н. К. Крупска, е поемата на 
Лермонтов «Мцири» (1839) (Чуковский 2012: 613). В нея, както и в 
«Крокодил», изповедта на героя предшества появата на слушателя-
монах3:

Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил…, (Лермонтов 1980: 407)

3  Ср. с ранната поема на Лермонтов «Изповед» (1831), където посещението 
на стареца при младия пленник в манастриския затвор играе ролята на сюжетна 
мотивировка на монолога на героя.
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а контраст на заточението на животните, става техният живот сред 
дивата природа:

Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней; (Лермонтов 1980: 412)

…Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость –
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал… (Лермонтов 1980:417)

В «Боляринът Орша» (1835–1836) на героя също е нужен 
събеседник, по-точно разказвач, в ролята на който влиза слугата:

«<…>
Садись поближе на скамью
И речью грусть рассей мою…
Пожалуй, сказку ты начни
Про прежние златые дни,
И я, припомнив старину,
Под говор слов твоих засну». (Лермонтов 1980:249)

На възможността да си почине по време на разказа, разчита и 
важният гост в творбата на Чуковски:

И говорит Гиппопотам:
– О Крокодил, поведай нам,
Что видел ты в чужом краю,
А я покуда подремлю. (Чуковский 2013:106)

Поемите на Лермонтов далеч не са единственият изходен текст 
за интересуващия ни фрагмент от приказката. Работейки над книгата 
за Некрасов и готвейки за публикация неговите събрани съчинения, 
Чуковски е потопен в неговите ритмични конструкции4. Печално-
скръбните интонации на четиристъпния ямб с мъжка рима биха могли

да са взети от стихотворението «На Волга (Детството на Валежников)» 
(1860), предизвиквайки състрадание не само към бурлака, но и към 
жертвите на зоопарка:

4  Така началото на третата част на «Крокодил» за момиченцето Лялечка ритмически 
съответства на разказа «За двама велики грешници» от «Кой в Русия живее добре», а 
финалът на приказката съдържа паралели със «Саша», «Неожънатата бразда», «Лов с 
кучета» (Гаспаров, Паперно 1975: 166–167).
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«На Волге» «Крокодил»
…Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И, выражающий укор,
Спокойно-безнадежный взор…
<…>
О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки…

(Некрасов 1981: 90–91)

Вы помните, меж нами жил
Один весёлый крокодил…
<…>
А ныне там передо мной,
Измученный, полуживой,
В лохани грязной он лежал
И, умирая, мне сказал:
<…>
Сказал и умер.
Я стоял
И клятвы страшные давал…

(Чуковский 2013:107–108)

Важно място сред източниците на изобличителния монолог 
заема «Мик» на Н. С. Гумильов5. Поетът се надява да го види напечатан в 
списанието «За децата», създадено от Чуковски през втората половина 
на 1916 г. Поемата трябва да влезе в четвъртия брой на списанието, 
но така и не е публикувана (Петровский 2011). В паметта на Чуковски 
текстът на Гумильов се запазва под формата на ритмично-лексикални 
формули, които ясно се разпознават «сред полупародийните или 
изцяло пародийни изблици, в ироничното намигане по адрес на 
чуждите текстове» (Петровский 2011):

«Мик» «Крокодил»
«Эй, носороги, эй, слоны,
И все, что злобны и сильны,
От пастбища и от пруда
Спешите, буйные, сюда,
Ого-го-го, ого-го-го!
Да не щадите никого».

(Гумилев 1999: 9)

«Вы так могучи, так сильны,
Удавы, буйволы, слоны…»
<…>
Вставай же, сонное зверьё!
Покинь же логово своё!
Вонзи в жестокого врага
Клыки, и когти, и рога!

(Чуковский 2013: 108)

«За этою горой есть дом,
И в нем живет мой сын в плену.
Я видел, как он грыз орех,
В сторонке сидя ото всех.
Его я шепотом позвал,
Меня узнал он, завизжал…»

(Гумилев 1999: 19)

Вы помните, меж нами жил
Один весёлый крокодил…
Он мой племянник. Я его
Любил, как сына своего.
<…>
А ныне там передо мной,
Измученный, полуживой,
В лохани грязной он лежал…

(Чуковский 2013:107)

5  Убедителни доказателства за нейното влияние върху приказката на Чуковски са 
приведени в публикацията: (Безродный 1987: 62).
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«Резонно е да се предположи – отбелязва М. В. Безродни – че 
приказката на Чуковски представлява и усвояване на гумильовския 
опит за създаване на поема за деца с “африкански материал” и в същото 
време става пародия на “бусенаровщината”, на влечението към южната 
екзотика и патоса на битката в творчеството на Гумильов» (Безродный 
1987: 62).

По-дълбок слой от ритмично-семантични алюзии от 
«Шильонският затворник» на Джордж Байрон е посочен в изследването 
на Б. М. Гаспаров и И. А. Паперно (Гаспаров, Паперно 1975: 168). 
Благодарение на мотивите на затвора и изповедта, поемата на 
Байрон повлиява върху създаването на цяла група от произведения, 
героите на които се оказват или пленници, или монаси и отшелници 
(Розанов 1920: 67). Преводът на поемата през 1822 г., направен от 
В. А. Жуковски, съхранява и подрежда мъжките рими под формата 
на двойки двустишия, ставайки за руския читател събитие с огромна 
важност: «онова, което в английската поезия е нормално общо явление, 
е възприето от читателите на Жуковски като специфична стилистична 
особеност на даденото произведение, подсказана от неговото 
съдържание и емоционална окраска» (Жирмунский 1966: 429). 
В. М. Жирмунски цитира думите на П. А. Плетньов, който предполага, 
че Жуковски «не без преднамереност се придържа» към регулярните 
мъжки рими: «Предметът на поемата… изисква отривист и силен език, 
който от мъжките стихове получава особена твърдост и естественост» 
(Жирмунский 1966: 429).

Освен чрез темата на заточението и тиранията (ср.: «Цепями 
теми были мы / К колоннам тем пригвождены» при Жуковски; «Они 
стенают, и зовут, / И цепи тяжкие грызут» при Чуковски), текстовете 
са сближени чрез вниманието към умиращия в килията (клетката) 
родственик на героя. При Жуковски това е любимият по-малък брат на 
разказвача, а при Чуковски това е племенникът:

«Шильонский узник» «Крокодил»
Наш младший брат, любовь отца…
Увы! черты его лица
И глаз умильная краса,
Лазоревых как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне всё, и увядать
При мне был должен милый цвет,
<…>
Как утро, был он чист и жив;
Умом младенчески игрив,
Беспечно весел сам с собой…

(Жуковский 1956: 480–481)

Вы помните, меж нами жил
Один весёлый крокодил…
Он мой племянник. Я его
Любил, как сына своего.
Он был проказник, и плясун,
И озорник, и хохотун…

(Чуковский 2013: 107)
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Безгрижната веселост на по-малкия брат от «Шильонският 
затворник» е пародийно хиперболизирана в образа на племенника 
на Крокодила. Той получава разговорни номинации («проказник», 
«плясун», «озорник», «хохотун»), запазващи трагикомичната окраска. 
Да не забравяме, че техният носител е представител на класа на 
влечугите.
 Същата мъжка рима, превърнала се «на руска почва в метрическа 
калка» (Жирмунский 1966: 429), придава безизходно-трагично звучене 
на друг превод на Жуковски – на превода на стихотворната повест 
«Съд в подземието» (1831–1832). Поетът превръща в завършено 
произведение втора глава на романтическата поема на Уолтър Скот 
«Мармион» (1808). В нея е представена любовта между английски 
рицар и монахиня, която той уговаря да избяга от манастира. Мотивът 
за бягството свързва «Съд в подземието» с «Мцири» на Лермонтов, 
а невъзможността за спасение от заточението сближава разказа на 
Крокодила за страданията на животните с жестокото наказание на 
сестра Матилда (погребване жива):

«Суд в подземелье» «Крокодил»
И казни страх ей весь открыт:
В стене, как темный гроб, прорыт
Глубокий, низкий, тесный вход;
Тому, кто раз в тот гроб войдет,
Назад не выйти никогда…

(Жуковский 1956: 539)

…Но им не вырваться сюда
Из тесных клеток никогда.

(Чуковский 2013:107)

Същата обреченост, но доведена до крайностите на 
романтическия стил, се усеща в «Просяк» на А. И. Подолински (1830). 
Поемата представлява сама по себе си натрупване на невероятни 
събития и съдбоносни страсти на фона на екзотичната (италианска) 
природа. Героят хвърля през нощта от скалата избраника на харесалата 
му девойка, в когото познава по гласа брат си.Непреднамереното 
убийство е последвано от наказание – дълъг тъмничен затвор, 
съпровождан от мъки на съвестта. Критиката не приема «Просяк», 
считайки го за «подражание на “Шильонският затворник” преди 
всичко благодарение на… метриката» (Жирмунский 1978: 289):

Очнулся я – вокруг гляжу:
Темно везде; и я сижу
На чем-то жестком, и рука
Мне крепко сжата; – я слегка
Ее приподнял… тяжела!
Хочу привстать – и замерла
Душа от страха: цепи звук
Внезапно слышу я вокруг!(Подолинский 1985: 407)
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Произведението на Подолински е написано без сянка на 
съмнение от страна на автора в достоверността на случващото се. Но за 
здравомислещия съвременник съдържанието на изповедта на героя е 
било толкова далеч от реалността, колкото Русия от Италия. В рецензията 
си, построена като преразказ с коментарии на «Просяк», А. А. Делвиг не 
успява да сдържи язвителната си ирония, предизвикана от постъпките на 
героя: «Неволното братоубийство е подействало не на неговото сърце, а 
на главата му. <…> Вместо да се спусне на помощ на нещастния брат или 
ако това е Вече безмислено, то поне докато е жив, да се постарае да измоли 
прошка от него, той преспокойно изговаря следното неразбираемо 
заклинание и пада в несвяст… <…> Идвайки на себе си и изпявайки цяла 
идилия за красотата на утрото, с усилие си припомня своята постъпка…» 
(Дельвиг 1830: 154).

Така в литературното съзнание се изгражда пародийна позиция 
и към романтическата поема като жанр, и към сюжета за затворника, и 
към регулярните мъжки рими, скрепяващи тези жанрово-тематични 
асоциации. Бихме могли да открием всичко това в «Крокодил». Всъщност 
първият, който реагира с пародия на «Шильонският затворник», е 
Н. М. Язиков. Като перифраза звучи заглавието на неговия «Валдайски 
затворник» (1824, опубл. 1934), продължаващ традицията на иронико-
комичната поема и първият стих: «Смотрите на меня: я худ!» (при 
Жуковски: «Взгляните на меня: я сед»). Словосъчетанието «умом игрив» 
отпраща към стиха «Умом младенчески игрив» от «Шильонският 
затворник».

Произведенията на Язиков и Чуковски съдържат ритмично-
синтактични отпратки. Първите възникват, когато двамата разказвачи 
описват ненавистния им локус. Единият е принуден да го обитава заради 
служебния дълг («Вдруг мне приказано: в Валдай!»), другият по-скоро като 
случаен наблюдател. В двата текста присъстват анафорични повторения 
на показателни наречия, но с противоположно пространствено значение:

«Валдайский узник» «Крокодил»

Здесь мне на сердце налегла:
<…>
Здесь неизвестный сладкий грех!
<…>
Здесь – для прокату – нет девиц.
<…>
Здесь из грибов – лишь мухомор,
<…>
Здесь ни лилея, ни ясмин,
<…>
Здесь воет под моим окном.

(Языков 1964: 116–117)

Там наши братья, как в аду –
<…>
Там под бичами сторожей…
<…>
Там слон – забава для детей,
<…>
Там человечья мелюзга…

(Чуковский 2013:107)
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Разбира се, двойките наречия не са нищо повече от съвпадение. 
Страданията на героите са несъпоставими. Ако валдайският затворник 
се оплаква от отсъствие на девойки «за развлечения» (с които се слави 
Валдай), то Крокодил Крокодилович изброява реални мъчения.

Втората група отпратки, пак непреднамерени, е свързана с 
контрастното положение на животните (при Язиков – птици), когато 
са свободни сред природата и попаднали в неволя:

«Валдайский узник» «Крокодил»

И серый волк, тех гор жилец,
В угрюмом сумраке ночном
Здесь воет под моим окном.
И грозный филин – страж ночей –
<…>
Кричит – и голос гробовой
Ужасно вторится в горах.
<…>
Протяжные стенанья сов,
<…>
Тревожат краткий отдых мой.
Когда ж засну, то надо мной
Иль крысы завизжат во пре,
Иль в завалившейся норе
Уныло заскребется мышь;
То по доскам соседних крыш
Забегают коты – и я,
Кляня причину бытия,
Котов влюбленных слышу вой,
Отрывный, дикий и глухой.

(Языков 1964: 117)

Там под бичами сторожей
Немало мучится зверей,
Они стенают, и зовут,
И цепи тяжкие грызут,
Но им не вырваться сюда
Из тесных клеток никогда.

Там слон – забава для детей,
Игрушка глупых малышей.
Там человечья мелюзга
Оленю теребит рога
И буйволу щекочет нос,
Как будто буйвол – это пёс.

(Чуковский 2013: 107)

Изброяването на живите същества при Язиков завършва с 
пародийния образ на влюбените котараци. Той може да бъде открит и 
в Пушкиновата «Къщичка в Коломна» (1830), но към анималистичния 
свят на романтическата поема котараците едва ли могат да бъдат 
причислени.

Ще отбележим също ритмично-синтактичните и лексикални 
паралели между произведенията на Жуковски и Язиков:
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«Шильонский узник» «Валдайский узник»
<…>
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Всё бледным, темным, тусклым мне;
Всё в мутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
<…>

(Жуковский 1956: 485)

<…>
Отчаяньем терзался я
И жил – почти без бытия!
Весь мир казался мне чужим,
Недвижным, диким и пустым!
То был какой-то страшный свет,
То был хаос без дней и лет,
Без тяжести, без тел и мест,
Без солнца, месяца и звезд,
Без господа и без людей,
Без подсудимых и судей,
Без властелинов и рабов,
Без атеистов и попов,
Без цели действий и причин,
Без жен, девиц и без мужчин,
Без глупостей и без ума!..
Ни день, ни ночь, ни свет, ни тьма!

(Языков 1964: 120)

Стиховете на Язиков, основани върху граматичния паралелизъм, 
съответстват на състоянието на душевна дезориентация на героя на 
Жуковски. Само натрупването на предлога «без» във функцията му 
на анафора и на антонимични понятия от различни тематични сфери, 
позволява да бъде посочена пародийна перифраза на източника в 
разглеждания фрагмент.

Опит да се разширят композиционните рамки на поемата при 
запазване на останалите й признаци, предприема И. С. Тургенев в 
«Разговор» (1844). Вместо обичайното повествование от първо лице, 
читателят се сблъсква с диалог, един от участниците в който е старец-
отшелник. Същевременно постоянните мъжки рими, представляващи 
белег на романтическия стил, предизвикват обвинението на 
К. С. Аксаков в подражание на Лермонтовия «Разговор» (Аксаков 1845: 
49):

В пещере мрачной и сырой
Отшельник бледный и худой
Молился. Дряхлой головой
Он наклонялся до земли;
И слезы медленно текли
По сморщенным его щекам,
Текли по трепетным губам
На руки, сжатые крестом.(Тургенев 1970: 261)
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С байроновско-лермонтовската традиция в историята на руската 
романтическа поема «Разговор» на Тургенев е свързан чрез формата на 
стиха и изповедния тон, чрез стихията на напрегнатата, патетична реч. 
Тя присъства и в репликите на Стареца и Младежа, които говорят за 
«вериги», «неправда», «граждани», за «славното поприще на Доброто» 
(Ямпольский 1970: 48), и в речта на Крокодила, защитаващ правата на 
животните.

Традицията на Лермонтов, изискваща мъжки рими в монолога 
на героя, продължава Аполон Григориев в «Предсмъртна изповед» 
(1846). Без да се ограничава със съседните рими, той използва 
обхватни, кръстосани рими, често в нерегулярна последователност. 
Мъжките «английски» окончания тук «настояват за твърдост на духа» 
(Бродский 2000: 22):

Он умирал один, как жил,
Спокойно горд в последний час;
И только двое было нас,
Когда он в вечность отходил.
Он смерти ждал уже давно;
Хоть умереть и не искал,
Он всё спокойно отстрадал,
Что было отстрадать дано. (Григорьев 2001: 196)

Мотивът за заточението в произведението не е представен 
сюжетно6, а цялата експресия на скръбта е концентрирана в цетралния 
мотив на изповедта:

И, приподнявшися потом,
Стал тихо, твердо говорить.
Я слушал… В памяти моей
Доселе исповедь жива;
Мне часто в тишине ночей
Звучат, как медь, его слова. (Григорьев 2001:201)

Силата на последната дума, с която умиращият се обръща 
към разказвача, сближава произведенията на Аполон Григориев и 
Чуковски:

«Предсмертная исповедь» «Крокодил»
И с этим словом на устах
Замолк он: больше не слыхал
Ни звука я;

(Григорьев 2001:210)

Сказал и умер.
Я стоял…

(Чуковский 2013:108)

6 Той е реализиран само като метафора в стилистиката на текста: «Что в нас 
окованное ждет / Минуты цепи разорвать, <…> В темнице тела пленено» (Григорьев 
2001: 202).
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Завършвайки представения ретроспективен обзор, ще напомним 
за още един текст, представен в началото на XX в. – «Изпълнено 
обещание» на В. Я. Брюсов (1901–1907). Възторженото посвещение в 
черновата на ръкописа (зачеркнато) обяснява стилистичния строеж на 
произведението: «Посвещавам на В. А. Жуковски, поет на нашата детска 
мечта, автор на приказки, на когото всички ние сме задължени за най-
хубавите часове на детските ни години» (Васильев, Щербаков 1973: 
653). Брюсов създава професионална стилизация на романтическата 
поема, чието художествено изящество допълнително подчертава 
архаичността на жанра. Същевременно тази поема категорично не се 
харесва на рецезента Ю. Александрович (псевдоним на А. Н. Потеряхин) 
(Раннее утро. 1908. № 120), който я обявява за «напълно нищожна в 
художествен смисъл» [цит. по: Ашукин, Щербаков 2006, 157]. Една 
от възможните причини за толкова сурова оценка може да са били 
вменените като вина на Брюсов ритмично-синтактични и лексикални 
отпратки към текстовете на Пушкин, Лермонтов, Ростопчина, Надсон. 
Авторът на рецензията ги възприема като знак за подражателност, а 
не като знак за рефлексивност, която отличава стилизаторството от 
епигонството7.

Ситуацията в затвора е решена от Брюсов в стила на Жуковски – 
от затвора няма изход:

Глуха подземная тюрьма.
В ней смрад и сырость, тишь и тьма.
Порой в ней тени говорят,
И кости давние стучат
Под непривычною ногой,
Рождая отзвук гробовой, –
Но звуки, умирая тут,
Гранитной толщи не пробьют,
Ни в замке, ни среди полей
Ничьих не возмутят ушей!
И с воли к тем, кто здесь забыт,
Зов ни один не долетит! (Брюсов 1973: 550)

При Чуковски тази ситуация се решава различно – в нея звучи 
страстният призив към свобода:

7  Заедно с ритмичните параллели, в поемата са налице и сюжетни отпратки към 
новелите на Едгар Алън По, «Съдът в подземието» на Жуковски, «Идиот» на Достоевски 
(«Ее он девочкой увез / На свой незыблемый утес; <…> И сделал пленницу женой»), 
«Просяк» на Подолински («Граф Роберт смертный грех свершил. / Он брата своего 
убил…») и др.
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«<…>
Вы так могучи, так сильны,
Удавы, буйволы, слоны,
Мы каждый день и каждый час
Из наших тюрем звали вас
И ждали, верили, что вот
Освобождение придёт,
Что вы нахлынете сюда,
Чтобы разрушить навсегда
Людские, злые города,
Где ваши братья и сыны
В неволе жить обречены!» (Чуковский 2013: 108)

Както виждаме, монологът на Крокодила представлява част от 
«интертекстуалното потомство» (А. К. Жолковский) на «Шильонският 
затворник», в което той заема особено място. Изходният семантичен 
комплекс се оказва пародийно преосмислен с оглед на «двойния» 
рецепиент: «текст за деца и текст за възрастни – такава е била новата 
форма на “детското” произведение. Знаменитият Блок и авторът на 
приказки-дебютант Чуковски участват заедно в литературни вечери 
пред революционната публика: в първата част на вечерта Блок чете 
“Дванадесетте”, във втората – Чуковски чете “Крокодил”. Поемите 
образуват нещо като петроградски диптих, в който двойнствено се 
отрадява реалността – като трагедия и като комедия. В двете поеми 
звучи една и съща “музика на революцията” – с множество ритмични 
“цитати” и алюзии, с взаимни отпратки» (Арзамасцева 2006: 250). 
Създавайки «младежко», «детско» разклонение на революционния 
епос (Гаспаров, Паперно 1975: 169), Чуковски се обръща преди всичко 
към наследството на руската класическа поезия. Адаптирайки я към 
детското възприятие8, авторът в същото време оставя семантична 
ниша за изкушения читател. Ведно с класическата поезия, в приказката 
намира отражение и акмеистичната трактовка на две големи 
гумильовски теми – Африка и войната. Те са подложени от Чуковски на 
«пародийна преработка» (Арзамасцева 2006: 265).

Що се касае до детската аудитория, то монологът на 
Крокодил Крокодилович, съдържащ мотивите за свободата, 
заточението, изповедта, страданието, гнета, готви малкия читател 
за възприемането на романтическата и демократична поезия, която 
го очаква на следващия етап от литературното му развитие, етапа на 
«произведенията за юноши».

Превод от руски: Наталия Няголова

8  «Превод на “детски” език на великите традиции на руската поезия…» (Петровский 
2002: 13).
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 Abstract: This text deals with Konstantin Galabov’s attitude towards 
Expressionism in the light of aesthetic processes of transformation in Bulgarian 
literature (the change of the literary orientation after the First World War, the various 
manifestations of Modernity – the avant-garde modifications, going to disruption to 
Symbolism, the eclecticism of the members of the ‘Sagittarius’ circle and their cultural 
program for the establishment of a new Bulgarian literature open to the native and the 
European) and his relationship with Chavdar Mutafov in the light of ‘cooperation and 
friendship’ .Konstantin Galabov himself can be recognized:

•	 In his role as a literary critic, explaining such an extraordinary phenomenon 
as Chavdar Mutafov, testimony of which is his correspondence, his reviews of 
‘Marrionettes’ and other texts, his final reaction after reading ‘A fairy tale in 
Rococo’ and ‘Rudeness’;

•	 in his systematizing vision as a literary historian trying to embrace the 
processes in Bulgarian literature for the last decades, to try and find the 
role of expressionism in them, to trace back the reasons for its ‘demise’ – 
‘Expressionism and the Charm of the Moon’, ‘New Bulgarian Literature’ 
(1936).

 
Key words: expressionism, style, synthesis, aesthetic deformation.

 Писателят е фигура, притежавана исторически от литературната 
институция. Литературната институция чрез критическия оценъчен 
дискурс и систематизиращия дискурс на литературната история 
летитимира присъствието на авторите и техните текстове. Творбата 
се оказва средище, където се срещат Писателят, Читателят, Критикът, 
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за да се огледат в критическия език1. Критическият дискурс създава 
около творбата някаква въображаема рецептивна същност, с която 
се осъждат, инвентаризират значенията. Критическото писане 
е предзададено от историчността на ситуацията (промяната в 
“класификацията на езиците” по Р. Барт). През 20-те г. на XX век се 
обсъждат стратегиите за критическо осмисляне на текстовете, като 
сред разночетенията прозвучава и гласът на Константин Гълъбов. В 
началото на 20-те г. в своята статия „Критиката като творчество” в сп. 
„Златорог“ той определя критика като „най-верния служител на новото 
време, [...] който интелектуализира постиженията на красивото“ 
(Гълъбов 1922: 233-239) и откроява творческите моменти в критиката 
– разбирането на творбата, изхождайки от „една идея“ за нея, анализ 
и синтез; внушение на изживяното чрез словото; говори за нея като 
претворяване, като синтез между естетическо изживяване, внушение 
и познание, разбиране на художественото произведение. В статията 
„За критиката“, публикувана в „Изток“, К. Гълъбов смята, че критикът 
първоначално встъпва в емоционално отношение с художественото 
произведение: изживяването предшества изследването, като 
разграничава ролята на литературния критик и историк: 

Литературният критик изказва естетическа присъда върху 
художественото произведение, литературният историк иска да обясни 
неговата поява като резултат на литературното развитие – да обясни и 
значението, което има и за по-нататъшното литературно развитие на един и 
повече народи. (Гълъбов 1927: 3) 

Същевременно той откроява различните методи на 
литературната история в опита да се долови същественото 
(„Wesensschau“ по думите на немския философ Едмунд Хусерл), 
физиономичното, неповторимото в явленията, материални или 
духовни в статията „Методите на литературната история“ в „Изток“: 

Литературата на един народ като съвкупност от колективно и 
индивидуално творчество е предмет на научно отношение [...], което е 
четворяко – лингвистично, психологическо, естетическо и историческо” 
(Гълъбов 1926: 2). 

Добре запознат с традициите на немската философска и 
критическа мисъл, Гълъбов смята, че добрият изследовател трябва 
да познава езика, придаващ индивидуален отпечатък на автора и 
текста, знак за неговата разбираемост-неразбираемост; да „прониква 
в психологическите предпоставки“, обясняващи появата на даден 

1  За връзката писател-читател-критик  вж. Стефанов, В. Литературната 
институция. София: Анубис.. 1995.
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текст2;  да изживява „естетически” художествения текст; да проявява 
„историческо отношение“ към литературното творчество (интерес 
към “причинните зависимости“). Според него литературният историк 
трябва да познава основно философията на времето, настроението на 
публиката, като посочва новия метод на феноменологично разглеждане 
на творчеството, свързвайки го с идеите на Е. Хусерл, К. Фослер, 
приложен от О. Шпенглер в книгата “Der Untergang des Abendlandes” 
по отношение на всички културни прояви – в опита да се долови 
общото, физиономичното, същественото по пътя не на разсъдъчно 
анализиране, а чрез феноменологично съзерцание3. Според К. Гълъбов 
доловеното по творческия феноменологичен начин бива доразвито 
от научния аналитичен метод (методите не се отричат, а допълват). 
Така на страниците на „Изток“ и „Стрелец“ се коментират методите 
на литературната история чрез съизмерване на категориите синтез 
– анализ, утвърждава се разбирането за критиката като осъзнаване, 
неможеща да съществува извън интелекта, като се наблюдава 
разграничаване на „импресионистичната критика“, основаваща се 
на впечатленията, и на разсъдъчността в критическия поглед към 
текста4. В проведения дебат за същността на критиката се наблюдава 
постепенно отдалечаване от критика от индивидуалистичен тип към 
критика, търсеща гледната точка на равнището на художествената 
творба и оценяваща я не само с оглед на това дали е шедьовър, или 
не, единствена и неповторима, а какъв е животът ѝ в литературната 
традиция и сред читателската аудитория, търси се съизмерването на 
литературната творба с живота. Във връзка с това се откроява образът 
на Читателя, призован да бъде арбитър при извличане значенията на 
текста и неговото оценяване.
 Патосът на различните дискурсивни практики се проявява 
в отношението към една интересна фигура като Чавдар Мутафов 
в критическите рецензии и студиите върху литературния живот, 
върху състоянието на българската литература след войните, в които 
се търси мястото на новопоявилите се имена и утвърдени писатели. 
През 20-те г. на XX век рецепцията на Ч. Мутафов се движи между 
възхвалата и неприемането. Неговите текстове засягат чувството 
за нормалност, логичност на реалиста, чувството за естетичност на 

2 Като пример за обяснение на творчеството чрез психологическите предпоставки 
К. Гълъбов посочва немския философ В. Дилтай „Das Erlebnis und die Dichtung“ (Гълъбов 
1926: 2).
3 „Физиономичното се крие не в детайлите на явленията, а в тяхната съвкупност, 
която може да бъде обхваната само синтетично, сиреч феноменологично“. Вж. Гълъбов, 
К. Методите на литературната история. В Изток, ІІ, бр. 43, 7.11.1926. с. 2-4.
4 За разсъдъчната критика вж.  Далчев, Ат. Нашата критика. В Стрелец, бр. 6, 
12.05.1927: цит. по Литературен кръг „Стрелец“ под ред. на С. Василев. В. Търново: 
Слово. 1995. с. 157.
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символиста, объркват, шокират от гледна точка на отношението между 
писателя и публиката. К. Гълъбов в контекста на оживените дискусии 
и разночетения на художествените екперименти на Ч. Мутафов 
първоначално коментира творбите с оглед на поетиката – стил, език, 
откроявайки мястото на твореца в контекста на новите търсения на 
българската литература и чуждите влияния. В началото на 20-те г. К. 
Гълъбов говори за проявите на модерността – направления, автори 
чрез риториката на другостта, разрива с традицията: „реализъм-
експресионизъм“, „импресионизъм-експресионизъм“, чрез открояване 
на естетиката на модерността в контекста на опозицията „живот-
изкуство“, чрез полагането ѝ в полулярната за времето теория на 
О. Шпенглер за западната култура. Първата книга на Ч. Мутафов 
– „Марионетки“, е коментирана от гледна точка на опозицията 
импресионистичност – експресионистичност, при открояване 
динамиката на модерното, разностилието, влиянието на О. Уайлд. 
Разкрит е образът на Другия чрез риториката на оригиналното, 
като се поставя въпросът за естетическото, осмислено чрез образа 
на културния плагиат, дилетант, в основата на чиито естетически 
жестове е принципът на синтеза, експеримента като проява на 
експресионистичното писане в опозиция на символизма.
 Отношението на обърнатия към проявите на модерността 
К. Гълъбов спрямо художествените експерименти на Ч. Мутафов е 
противоречиво. В кореспонденцията си5 той е пределно емоционален, 
като същевременно изказва своята оценъчна позиция на базата на 
потърсените идеи в текстовете, обвързани с утвърденото естетическо 
чувство за красота – експликация на възгледите му за критиката като 
творчество, естетическо изживяване и познание. В писмо от 10. 03. 
1923 г. той с възхищение говори за „Приказка в рококо“ като за рожба 
на ясновидец, прозрял в най-съкровеното – в стила... в Платоновите 
идеи на неговите неща! Колко е светла, загадъчна тя!“ (Гълъбов 1923). 
Самият Мутафов за него е „една от най-интересните фигури на нашата 
литература – и на литературата въобще“. Това е позицията на човека, 
приятеля: „обикнах те, след като съм те уважавал“6. Въпреки това 
той не приема художествения експеримент, достигащ до крайности, 
естетизиращ грозното в „Грубости“ в контекста на провеждания 
през 20-те г. спор за модерното, като в същото писмо отбелязва: 
„вглъбената воля за красота... си я проявил по бляскав начин в твоята 

5 Според Кузмова-Зографова писмата на К. Гълъбов са от типа епистоларни послания 
с литературнотеоретичен характер.  Изследователката е публикувала част от архива 
на Ч. Мутафов в книгата си „Възкресението на Дилетанта“. Вж. Кузмова-Зографова, К. 
Между „Везни“, „Стрелец“ и „Златорог“. Ч. Мутафов и Г. Милев, проф. К. Гълъбов и Вл. 
Василев. В Възкресението на Дилетанта. 2001. София: ИК „Ваньо Недков“. с. 72-80.  
6 Цитираните изрази са от писмото на К. Гълъбов до Ч. Мутафов. Вж. Гълъбов, К. 
Писмо до Ч. Мутафов от 10.03.1923. Архив. НЛМ. № А 5501/94.
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приказка – не обаче и в ония грубости“ (Гълъбов 1923). Природата на 
художественото до този момент е обвързана с идеята за красивото, 
затова естетизацията на грозното шокира Читателя (приятеля и 
критика в ролята на читател). Приятелите на Мутафов са негови 
читатели и оценители особено в контекста на приятелския съд във 
„Везни“7, за което свидетелстват отзивите на Г. Милев. След Гео Милев8 
Константин Гълъбов като че ли най-добре разбира експериментите 
на Мутафов, но дори и той е скандализиран от неговите „Грубости“, за 
което пише в същото писмо: „Защо си написал обаче ония невъзможни 
„Грубости“ в алманаха на Г. Милев? Тях не можем да ти простим, макар 
отделни места да са интересни и хубави. Пази се от изстъпления“ 
(Гълъбов 1923). Така приятелят, читателят и критикът се обединяват 
в неприемането на крайностите на авангарда. Самата Фани Попова-
Мутафова в своите спомени споделя написаното преди публикацията 
на „Грубости“ в Алманах „Везни“ „предупреждение“ от Ч. Мутафов, 
който има „загадъчната слава на експресионист и рядкото качество да 
шокира съзнателно хората“: 

Ти не трябва да се шокираш, Фани, от моя начин на писане. И ако все 
пак искаш да останеш добродетелна, нищо няма да ти попречи да откъснеш 
листа. Така ще бъдеш спасена. (Попова-Мутафова 1963)9. 

В рецензията на К. Гълъбов върху „Марионетки“ „чувственото 
вглеждане“ в текста отстъпва място на професионалната оценка 
на критика Гълъбов, „просветен“ в стратегиите на модерното 
писане, който коментира текста от гледна точка на съотношението 
импресионистичност – експресионистичност, като е застъпена тезата 
за разностилието на текста. През 20-те г. това е един от начините 
за говоренето на същността на изкуството в бинарни опозиции с 
усещането за разрив спрямо традицията: декоративен и живописен 
стил в разказа; импресионизъм – експресионизъм в поезията. В статията 
„Лилиев и младите поети“, публикувана в „Изток“10, К. Гълъбов 
разграничава Лилиевия импресионизъм и експресионизма, съизмерва 
„майстора на лиричния пастел“ Н. Лилиев и намиращите се под знака 
на „примитивистичните тежнения на експресионизма“ Г. Милев и Ч. 
Мутафов (Гълъбов, 1926а: 2-3), като по този начин откроява динамиката 
в представата за модерното. Книгата на Мутафов „Марионетки“ е 

7  Вж. Кузмова-Зографова, К. Между „Везни“, „Стрелец“ и „Златорог“ (Ч. Мутафов и Г. 
Милев, проф. К. Гълъбов и Вл. Василев. В Възкресението на Дилетанта. 2001, с. 72-80.
8  Г. Милев коментира стила на Мутафов, като смята „Марионетки“ за „първа по рода 
си книга в нашата литература“.  Вж. Милев, Г. Ч. Мутафов. Марионетки. В Везни, 1920, 
кн. 4-5, с. 190-193.
9  Попова-Мутафова, Ф. Архив. НЛМ. 1963. А 784/80.
10  Гълъбов, К. Лилиев и младите поети. В Изток, ІІ, 21. 02. 1926. № 19. с. 2-3.
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коментирана от гледна точка на съотношението импресионизъм – 
експресионизъм в рецензиите, написани от В. Пундев и К. Гълъбов, 
като се дава „естетическа присъда“, открояват се предимствата и 
недостатъците на текста. Васил Пундев11 в своя отзив за Ч. Мутафов 
в „Демократичен преглед“, отчитайки разрива с традицията, смята, 
че книгата „клони към импресионизъм“, писана от „неловка ръка на 
даровит дилетант“, чиято истинската дарба е в комичното. Той поставя 
акцент върху новотата, извеждайки нейните основни характеристики 
– „фантастиката“, декоративното описание, вътрешната динамика, 
олицетворението, върху което се основава самата книга. Като 
недостатъци посочва разностилието, чуждостта, слабата свързаност 
между забавите; а ценното открива в сцените и характеристиките, 
но то се разпада на „разноцветни късове“ и художествени похвати – 
импресионистичен и експресионистичен. Критикът заключава, че 
текстът клони към един „изтънчен импресионизъм, повече живописен, 
отколкото белетристичен“ (Пундев 1921: 772-775), като смисълът, 
който влага в термина импресионизъм, е свързан с декоративното 
описание, изместило действието, с игрите на цветовете, със засилената 
роля на впечатлението. Светът на импресионизма е сведен до леки 
цветни гами, плод на субективно впечатление – превод на света в 
картина, но без да се постига дълбочина. К. Гълъбов в своята рецензия 
за „Марионетки“12  на Ч. Мутафов също основава наблюденията си върху 
връзката с модернистичните тенденции – динамиката в разбирането 
за модерното; върху поетиката, стила, езика. Определя книгата като 
„книга с философия, която не казва нищо ново“, експресионистичният 
метод е по-силно застъпен в нея. В нея открива интерпретация на 
чужда мисъл в „леката одежда на бонвиванска делничност“, връзката 
ѝ с О. Уайлд, като смята че оригиналното в нея е експресионистичното 
гледане на действителността – субективното ѝ пресъздаване. 
Откроявайки разностилието, той определя и границите му – „далеч 
от експресионизма е тънкият естетизъм и езикът на „Марионетки“ – 
импресионистичноописателен“. К. Гълъбов смята Мутафов за „даровит 
писател, въпросителен знак между многото безсмислени удивителни 
в нашия литературен живот“. Освен наблюдения върху стила в 
критическия дискурс се включва и отношението към рецепиента – 
критикът като своеобразен образ-двойник на тогавашния читател. 
Изказвайки динамиката в рецептивната нагласа: любопитство, 
недоумение, разочарование, Гълъбов настоява за неразбираемостта 
на експерименталната, изпълнена с парадокси и несъвместимости 
11  Пундев, В. Ч. Мутафов. В Демократичен преглед, III. 1921. кн. 10. с. 772-775.
12  За цитираните изказвания на Гълъбов Вж. Гълъбов, К. Марионетки. В Заря, 
бр. 2258, 23.01.1922. Рецензията е включена в новото издание на текстовете на 
критика, като цитираните откъси са оттам: Вж. Гълъбов, К. Литературна критика и 
литературна история. Есеистика. София: УИ „Св. Кл. Охридски“. 2001. с. 222-224.
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проза на Мутафов от страна на съвременника: 

Интересна книга, архитектонично обмислена, галантна, сюрприз 
за скучаещия читател – вземеш я с любопитство, четеш я с недоумение, 
завършваш я с разочарование (Гълъбов 1922а: 222-224). 

Тази рецензия е особено важна за осмисляне на стиловия почерк 
на Ч. Мутафов и отнесеността му към модерното поради личните 
взаимоотношения на двамата творци – приятелски, изкушени от духа 
на немската култура, и поради участието им по-късно в литературния 
кръг „Стрелец“13. Още в ранните си коментари върху Мутафов К. 
Гълъбов прави опит да обясни естетиката на модерността в новата 
ѝ модификация – експресионизма, като субективно пресъздаване 
на действителността, свързано с чужди влияния, с естетизация на 
грозното, оказало се съзнателно търсен език, чиято цел е да шокира 
съвременника. На страниците на „Златорог“ в своята статия „За 
експресионизма“ той разграничава експресионизма от импресионизма: 

[…] експресивното изкуство е това, за което възпроизвеждането 
на външния свят е нищо, а отражението на вътрешния свят – всичко, […] 
импресионизмът възпроизвежда външния свят като елементарно зрително 
впечатление, а не като израз на съкровеното в нас (Гълъбов 1921: 25)14. 

Естетическите принципи на експресионизма се извеждат 
чрез отношението на твореца към действителността – субективното 
преобразяване чрез деформация на формите на нещата: разрушени 
и свързани в ново единство, за да се изрази душата на твореца. 
Експресионизмът е видян като „повик към вътрешно съсредоточаване“. 
Тези разсъждения се задълбочават при обвързването на новите 
тенденции в изкуството с модерната европейска философия.
 През 20-те г. нa XX век на страниците на периодичния печат 
се спрягат имената на философите, повлияли върху модерното 
съзнание. Името на К. Гълъбов се свързва с популяризация на идеите 
на О. Шпенглер. В статията си „Шпенглер за упадъка на западната 
култура“, публикувана в „Златорог“, той разсъждава върху теорията 
на немския философ, който разграничава понятията култура – 
„изразът, формата на една душа, а душата е необяснима пълна проява 
на живота, прафеномен в Гьотевия смисъл на думата“, културата е 
13  Има се предвид взаимоотношенията на немските възпитаници Ч. Мутафов и К. 
Гълъбов през 20-те г. в българското културно пространство като приятели и като 
сътрудници на сп. „Златорог“ с текстовете си върху модерността, принадлежността на 
Ч. Мутафов първоначално към Гео-Милевото сп. „Везни“, прокламиращо естетическите 
принципи на експресионизма и впоследствие участието му в литературния кръг 
“Стрелец”, чиито участници са К. Гълъбов, Св. Минков, Ат. Далчев и т. н.
14  Гълъбов, К. За експресионизма.  В Златорог. 1921. кн. 3. с.25.
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„форма на душата“, и цивилизация – „форма на интелекта и по думите 
на Шопенхауер представлява мозъчен феномен“ (Гълъбов 1923а: 43)15. 
Шпенглер, късен наследник на неокантианството, противопоставя 
цивилизацията на намиращата се в хармония с живота истинска култура. 
Неслучайно авангардът възниква като реакция на съвременната 
цивилизация, водеща до дехуманизация – експресионизмът е викът на 
голата душа, отхвърляща всички цивилизационни наслоения; животът 
на духа трябва отново да открие човека и да се противопостави 
на материалния, логичния живот, на духовната еднаквост на 
съвременната цивилизация. В контекста на опозицията запад – изток 
К. Гълъбов в същата статия откроява образа на Русия като „обещание 
на една настъпваща култура“, бъдещето на Европа, олицетворение на 
ирационалното, инстинктивното, митическото, антитехническото, 
смемане на индивидуалното в колективното. Името на К. Гълъбов се 
свързва с теорията на Шпенглер за залеза на западната цивилизация 
не само в публикуваната в „Златорог“ статия върху Шпенглер, но и 
в статиите в „Изток“ – „Упадъка на западния свят според Шпенглер“, 
„Нашите културни задачи“, „Нашата култура и най-новата ни 
литература“, както и в литературните полемики между Златорожието 
и стрелците. Опонирайки на Шпенглер на страниците на „Изток“, 
Гълъбов отбелязва, че „напълно автохтонни култури не може да има“ 
(Гълъбов 1926б: 1)16, говори за взаимопроникването на културите 
и в този контекст разсъждава по нов начин за европеизирането на 
българската култура, за чуждите влияния на европейската модерност в 
българския културен живот17 и за ролята на славянството в световната 
история. В „Нашата култура и най-новата ни литература“ отрича 
идеята на Шпенглер за независимостта на културите и приема на тази 
на Курциус: културите са уникални, но са и част от общочовешката 
култура. Откроява се интересът към новото в българската литература 
– волята за изравняване с културата на напредналите народи. В този 
контекст се говори за мисията на литературата и писателите, пред които 
стоят две задачи: необходимостта от европеизация (чрез западните 
културни ценности да се вложи нещо свое в общоевропейската 
културна съкровищница, да се възприеме от запада онова, което 

15 Гълъбов, К. Шпенглер за упадъка на западната култура.  В: Златорог. ІV, кн. 1. 
1923, с. 43.
16 Тази идея може да се види в Гълъбов, К. Нашите културни задачи.  В Изток, ІІ, бр. 
44, 14.11.1926. с. 1. и Гълъбов, К. Нашата култура и най-новата ни литература. В: Изток, 
ІІ, бр. 51, 2. 01. 1927. с. 1-2.
17 За осмислянето на европейското от стрелците не в културно-строителния 
патос на кръга „Мисъл“, П. Славейков: „от героичното мисионерство към скептично-
примирената рефлексия“ вж. Тиханов, Г. „Мисъл“ и „Стрелец“: към културната 
типология на българските литературни общности. В Тиханов, Г. Тълкувания. София:  
УИ “Св. Кл. Охродски”.  1994. с. 146-147.
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не ще заличи българските ценности); да се опознае особеното, 
физиономичното в българския живот. Развойните процеси се мислят 
чрез концепта действителност (откъсване от действителността 
и после завръщане към нея) и душа (опознаване на българската 
Душа). К. Гълъбов смята, че липсва културният поглед, углъбеното 
отношение към родната действителност – вижда се външното: дудуци, 
гайди, хармани, а не откровенията на българската душа. Според 
него показател за развитието и напредъка на един народ е неговата 
културност – културността не е смърт на непосредствеността, както 
смятат някои. Стрелците внасят нови разбирания в старите истини и 
се включват в литературните полемики през 20-те г. К. Гълъбов и Ч. 
Мутафов, сътрудници на сп. „Златорог“, като членове на литературния 
кръг „Стрелец“, стават обект на критики от страна на Вл. Василев в 
споровете им за Модерното. Вл. Василев в статията си „Хулиганство 
в литературата ни“ полемизира със стрелците по отношение на 
някои техни постановки – за разсъдъчната критика, обявява се срещу 
импресионистичната критика, срещу „преекспониращия с теорията на 
Шпенглер“ К. Гълъбов, автор на есето „Човекът на кавала. Човекът на 
рибния буквар. Човекът на Балкана“:

Стилът на изказ на Гълъбов напомня стила на Ч. Мутафов – сказките 
му. Ако го има „Българан“ – направо да препечатат там статиите“. Особено 
показателно е негативното отношение към „триото“: Гълъбов – Далчев 
– Мутафов... в похода им срещу емоционалната поезия у нас – единият с 
Шпенглер, другият – с черепа си, третият – с метафизичната си рулетка. 
(Василев 1992: 390)18. 

 Връзката с немската философска и критическа мисъл, с 
теорията на Шпенглер рефлектира върху  взаимоотношенията с Ч. 
Мутафов, отношението към експресионизма и извеждането на неговата 
същност. В контекста на възгледите на Шпенглер недоволството от 
цивилизацията ражда един интересен феномен – „знание“ за други 
„културни“ езици, чрез които се постига субективно преобразяване 
на действителността при модернизма: ако символизмът разчита на 
музикализацията на словото-символ в търсене на трансцендента, то 
през 20-те г. след призива на Г. Милев за оварваряване на българската 
литература, стремежите на „Родно изкуство“ и кръга „Стрелец“ за 
включване на родната традиция в естетическата сфера се актуализира 
интересът към мита, естетизира се грозното, апокалиптичното. 
Изящният метафоричен език на символистичната култура отстъпва 
място на злокобната метафорика на експресионистичната култура. 

18  Василев, Вл. Хулиганство в българската литература. В Василев, Вл. Студии, 
статии, полемики. София: Български писател. 1992. с. 390. 



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

69

Показателна в това отношение е статията на стрелеца К. Гълъбов 
„Експресионизмът и чарът на луната“, в която се представя промяната 
на естетическите принципи чрез ключовия образ на луната и се стига 
до следния извод: „Изчезването на лунния чар в експресионистичната 
поезия е знак за едно промененно светоотношение, от което според 
Шпенглер не може да се очаква едно значително изкуство“. (Гълъбов 
1927а: 4)19 – замяната на „волята за красота“ с естетизация на грозотата 
чрез деформацията. Той разглежда този образ в контекста на изживелия 
времето си романтизъм и на актуалния за съвремието немски 
експресионизъм, подменил метафизичните концепции с интереса към 
настоящето. Срещу изящната метафоричност застава гротесковостта20 
– наблюдава се остро напрежение между членовете на метафората, 
които пораждат гротескови, иронични акценти. К. Гълъбов гради 
своите наблюдения върху естетиката на романтизма около концептите: 
видение-сън-смърт-въображение-загадка, обвързвайки ги с образа 
на луната и култа към нощтa21, интересувайки се от естетическите 
трансформации на действителността: в нощта предметността се 
губи, за да се превърнат нещата във видения. В културологичен план 
опитите в сънуването насочват към други светове, отвъд мислимото в 
ирационалните форми на човешкото битие – смисловото редополагане 
сън-смърт, сън-пророчество, видения (в християнската култура), сънят 
в романтизма като метафорична проекция на „душата синя на небето“ 
в контекста на трагичното светоусещане за самотата на човешкия свят, 
откъснат от идеалните сфери (М. Елиаде свърза образа на луната с мита 
за вечото завръщане; фазите на луната – с мотива за повторението като 
архетипно действие). Чарът на звездите и лунната нощ актуализират 
митологичния контекст на сливането човек-вселена, полагащ в един 
смислов ред любовната метафорика и мистиката на вселената, луната 
и жената: нощната звезда се асоциира с красотата, с отразената от 
Слънцето приглушена светлина, оживяваща в сънищата, фантазиите и 
въображаемите образи, които моделират дълбоката човешка същност. 
Дискурсът върху експресионизма се гради върху възприемането 
му като светоотношение и като техника: чрез дискредитацията на 
концепта действителност, чрез сътворяването на нова реалност – 
естетизация на действителността чрез деформация, разчленяване и 
съчленяване на нещата в нови чудати форми. Естетическата техника 
на деформацията става основа за обосноваването на новия тип 

19 Гълъбов, К. Експресионизмът и чарът на луната. В Стрелец. бр. 9. 1.06.1927. с. 3-4.
20 Върху тайната на романтиката и гротеската разсъждава и К. Кръстев на 
страниците на „Стрелец“.  Вж. Кръстев, К. За тайната на романтиката и гротеската. В 
Стрелец. бр. 10. 8.06.1927(б).
21 Нощта като основен концепт в творчеството на романтизма присъства в „Химни 
на нощта“ на Новалис. Романтизмът придава мистика, загадъчност на луната. Чарът на 
луната се свързва с бледата ѝ светлина в загадъчното пространство на нощта
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светоотношение като достигане до тайната за нещата чрез метафората 
за „вътрешното око“ (метафората на Херман Бар за новото изкуство) 
– „вътрешното гледане“, „окото на духа“, основополагащи термини 
в немската естетическа мисъл. Отчетена е връзката с примитива, 
но същевременно се откроява различността спрямо „първите 
хора“ – липсва „ясновидството на първите хора“, деформацията 
се постига чрез мислене, а не чрез гледане, намеса на разсъдъка 
вследствие културна усложненост. За изкуството се говори в бинарни 
опозиции: разсъдъчност-емоционалност: „аналитично, разсъдъчно 
светоусещане“ – „убита емоционалност“. Чрез съизмерването 
романтизъм-експресионизъм се търси общото – дискредитацията 
на действителността, широтата на въображението, но се отчитат и 
различията – промяната на светоотношението чрез загубата на лунния 
чар, възприемането на луната като враждебно същество: „отровният 
месец – тлъст паяк от мъгла, дебнещ във висините“ (Лихтенщайн), 
„лунната светлина се зъби костелива“ и „души за гръкляна“ (Карл 
Отен). В това есе К. Гълъбов се позовава на представителите на немския 
екпресионизъм. Ако се отнесат неговите наблюдения към Мутафовото 
творчество, може да се открои известна общност между отношението 
към лунния чар при романтизма, загубата му при експресионистичните 
деформации и отношението към Мутафовата „Приказка в рококо“ с 
нейното великолепие и невъзможните „Грубости“, в които се появява 
„луната – този бездънен гнойник от сантименталност[...] като рилото 
на огромна тъмносиня свиня, затворена в небето“ (Мутафов  1993: 113) 
или Гео-Милевата луна от „Жестокият пръстен“ (1920): 

 луната, старата змия, съблича
 – дълбоко в черни лесове – зелената
 си кожа...  (Милев 1922: 22)

Откроявайки динамиката на модерното, целта на Гълъбов е 
да говори за експресионизма чрез търсене на характеристичното, да 
се потърси мястото му в европейските естетически процеси и да се 
види „приносът“ в световната културна съкровищница в контекста 
на възгледите на стрелците за съизмерването на европейското и 
българското. 
 През 20-те г. нa XX век експресионизмът е определен като 
чуждо, повлияно от Запада, литературно направление, крайно 
в литературните си изяви, свързвано с имената на Г. Милев и Ч. 
Мутафов и станало обект на оживени спорове за същността на 
модерното; с промяната на естетическата нагласа: разрива със 
символизма. Свръхтемпераментното критическо говорене на 20-те 
г. (манифестни изяви на новото, публицистични спорове) се заменя 
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със систематизиращия литературноисторически дискурс на 30-те г. 
(времето на историите на литературата). При тях реконструкцията на 
историческото мислене е с цел домогване до критичност на възгледите 
за отделните творци и за общите тенденции на литературното 
развитие. В изследванията на 30-те г. изпъкват следните моменти: 
приемане на експресионистичната кратка проза на Мутафов, но 
неприемане крайностите в експресионизма (Вл. Василев, смятащ, че 
бъдещето принадлежи на реализма); причисляване на цялостното 
творчество на Мутафов към експресионизма и определянето му като 
единствения експресионист в българската литература (К. Гълъбов и 
Ив. Знахар).
  К. Гълъбов в „Новата българска литература“ (1936) заменя 
естетическите присъди от 20-те г. със систематизиращия поглед на 
литературния историк, търсещ особеностите на новата българска 
литература с оглед прибщаване към културните ценности на 
Запада, с нейния интерес към модерното като „воля за изравняване 
с културния уровен на напредналите народи“. Тази воля се открива в 
дейността на кръга „Мисъл“ в търсене на нови пътища за закъснялата 
ни култура. После открива нейните проявления у символистите 
– отпределя Траянов и Дебелянов като най-значителните 
представители на символизма след Яворов. Говори се, от една страна, 
за чуждите влияния, за подражателност, от друга – за копнежа по 
изисканост на формата, изтънченост, за характеристичното у всеки 
от символистите, коментира се литературата от гледна точка на 
отношението ѝ към действителността. Мистичност – молитвеност 
– декоративност са концептите, около които се строи разказът за 
отдалечеността на модернизма от действителността. Поставя се 
въпросът за вътрешните естетически движения у символизма, за 
да се стигне до заключението, че символизмът е завършена глава 
в историята на новата литература22. Поставя се проблемът за 
плагиата, влиянията, коментира се белетристиката и лириката, като 
се изтъква за основна особеност на българската лирика отпреди 
войните – отчуждеността ѝ от действителността, изживяването на 
душата в съновидения, като причините са не само подражанията, 
а склонността на славянската душа към мистицизъм. Говорейки за 
литературния живот след войните, К. Гълъбов отбелязва неговата 
комлицираност, увлечеността на интелигенцията от потока на 
политическия живот, поставя проблема за подражателството като 
основа на отношенията европейско – родно. Откроявайки чуждите 
влияния (немски и руски), той търси корените им в настроението: 
„в безогледното отричане на миналото като източник на всички 

22  Ново осмисляне на символизма за разлика от естетическите нагласи на 20-те 
години - обявяването на символизма за “мъртва поезия” и критиката му.
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злини“. Така се извежда ключовата опозиция за поредната проява 
на модерността: ново-старо в нейната крайност: „Г. Милев не щади 
старото“, „крайно отричане“, „тенденцията при експресионизма 
е да отиде встрани от миналото”, “в експресионизма се намериха 
готовите оръжия за сразяване на старото“. Открояването на 
някои ключови характеристики: „разрушителност“, „крайност 
на “естетическите опитвания“, „подражателност“, бинарността 
в говоренето за експресионизма е в основата на възприемането 
на тази проява на модерността, свързана с имената на Г. Милев, 
неговото списание „Везни“ и Ч. Мутафов в търсене на приноса ѝ 
в художествената съкровищница на българското племе. Според 
Гълъбов експресионизмът дава твърде малко ценен влог за 
развитието на българската литература, освен текстовете на Ч. 
Мутафов. Както в кореспонденцията си с Мутафов, рецензиите 
за неговите книги, така и в погледа на литературния историк  се 
откроява значимостта на експериментите на Мутафов с оглед на 
неговия стил, културност. Положителните отзиви се свързват с 
„великолепната му „Приказка в рококо“, наситена със свръхтънък 
хумор, свидетелство за културност и истинско дарование, рожба на 
оригинален начин на гледане, който се открива и в „Марионетки“, 
и “Дилетант”. Както в есето “Експресионизмът и чарът на луната”, 
така и „Най-новата българска литература“ Гълъбов извежда 
особеностите на експресионизма, свързвайки го с техниката на 
естетическата деформация, и на тази база откроява значимостта на 
Мутафов. В контекста на тезата за разрушителния експресионизъм 
се вижда различността на Мутафов чрез принципа на синтеза и 
ключовата за 20-те години категория стил:

…той не остава, както остават повечето експресионисти – при 
деформирането на действителността, а преминава и към свързване на 
отломките от деформираната действителност в една нова действителност 
– тази на неговото изкуство,[...] ръководен от дълбоко стилово чувство,[...] 
сътворяване на един нов свят, привличащ със странна красота. (Гълъбов 
2001: 42-71)23. 

Ч. Мутафов е определен и като майстор на езика, с който трябва 
да се гордеем, както и с неговата художествена критика, движеща 
се пътищата на модерната немска критика. Очертава се фигурата 
на културния дилетант, учил в Мюнхен, формирал чувството си за 
изкуство в Германия. 
 К. Гълъбов откроява мястото на експресионизма в българските 
развойни процеси, като пише и за „смъртта на експресионизма“, 
23  Гълъбов, К.  Новата българска литература. В Литературна критика и литературна 
история. Есеистика. София: УИ „Св. Кл. Охридски“. 2001. с. 42-71.
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търсейки причините в неговата крайна позиция спрямо миналото, 
традицията, предизвикала опозиция срещу себе си, същевременно 
откроявайки ключовата за 20-те г. фигура на Читателя, чийто 
глас се явява определящ за живота-смъртта на едно изкуство, 
т. е. търси се не само приобщаването към действителността, но и 
връзката с читателя. Критиките на експресионизма се свързват с 
неговата тотална негация – отричане не само на миналото (извор 
на голямото национално нещастие), но и на всички културни 
придобивки отпреди войните; както и с неговата отвлеченост в 
творческите му прояви, с неспособността да задоволи читателите 
от едно неспокойно, бурно време, насочило вниманието към 
действителността и задачите на деня. Институцията Читател също 
се оказва фактор за определяне значимостта на литературните 
явления, рецепцията на експресионизма се определя от желанието 
на читателя от простота, докато екпресионизмът предлага сложна 
литература, изникнала по пътя на съзнателно себенадхвърляне, 
въз основа на една теория за творческия акт като разрушаване на 
действителността и превръщането ѝ в нова действителност. Тезата 
за смъртта на експресионизма се свързва и  идеята за „творческата 
немощ“ (може да се разпознае влиянието на О. Шпенглер за 
разцвета на една култура и нейния залез) – загива не в битка с 
опозицията, а заради собствената си немощ, отстъпил място на едно 
ново литературно течение, сменило неизживения символизъм, 
движещо се към простота и завръщащо се към действителността. 
Откроява се смяната на естетическата нагласа – литературата, 
смъкната от високата кула на нейното усамотение, като се откроява 
концептът родно24, една от ключовите категории на 20-те г. 
Развойните литературни процеси се свързват с открояването на 
няколко тенденции: повишен историзъм (национален романтизъм, 
преодоляващ аисторизма като реакция на следвоенната криза), 
приобщаване на литературата към родното, развитие на социалната 
литература, развитие на есеизма като установяване на истини 
(представяне на истината в спектър), но пречупени през творческата 
индивидуалност. Неслучайно концептите есеизъм, културност, 
дилетантизъм (като културна отвореност към различните прояви 

24  Движението „Родно изкуство“, призивът на стрелците за универсално изкуство, 
в което заговорва и българската душа. Основавайки се на немската философска, 
естетическа мисъл в опита да долови общото, разглеждайки в цялост различните 
културни прояви в българската действителност, преминала през чуждите влияния, 
Гълъбов представя идеята си за текстовете, в които се долавя „зовът на родното“, със 
съзнанието за мисията на славянството, като пресечна точка между Изтока и Запада, 
като постигнат синтез между свое и чуждо; като призоваване на европейската култура 
в ситуация на криза на националната идея, когато вглеждането в народопсихологията 
е наложително. 
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на изкуството) свързват личности като К. Гълъбов и Ч. Мутафов25 
в по-нататъшната им съвместна дейност – сътрудничество в кръга 
„Стрелец“ – есетата на Ч. Мутафов върху родното, баналното. 
Благодарение на тяхната ерудираност вестниците „Изток“ и 
„Стрелец“ се превръщат в калейдоскоп на културния и литературния 
живот в търсене на физиономичното, същественото в „родното“ (като 
напрегнат размисъл върху родното в ситуацията на следвоенната 
криза),  постигнало синтез с „европейското“.
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JOB BY ILIYA VOLEN – FAITH  AND IDEOLOGY

Strashimir Tsanov
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Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulgaria

Abstract: The text deals with the problem of how Nazarov, the main 
character of Volen‘s „Job“, corresponds to the image of Job from the Bible. 
The observations made prove that in the work of  Volen „Job situation” is 
seen through the prism of ideology. This defines Nazarov as a quasi-Job. 
The interpretation of the plot as the psychological destiny of the character 
illustrates how the ideological manipulation of a biblical plot can reduce its 
semantic potential.

Key words: faith, ideology, premise, suffering, Job situation, nature

Иов ситуацията е ситуация, в която човек, вярващ в Бог, 
изживява страдания, без да има вина и грях (поне според него), и 
задава въпроса как може всемогъщият и милосърден Бог да допуска 
невинни хора да страдат, а злодеи да се щастливи. Нещастията 
въвеждат религиозния човек в света на абсурда, от който свят той 
се опитва да излезе чрез разговор с Бог. Понятието Иов ситуация 
идва от библейската „Книга на Иова”, така обичана от великия 
Достоевски и като обект на тълкуване изключително важна за 
теодицеята (буквално преведено от новолатински означава 
Богооправдание). Терминът означава съвкупността  от религиозни 
и философски идеи, които обясняват отсъствието на противоречие 
между идеята за справедливия, милосърден и всемогъщ Бог и 
наличието на зло в създадения от Него свят. Въведен е от Готфрид 
Лайбниц през 1710 г., но основният въпрос на теодицеята може да 
се открие още в Античността у Епикур (341 – 270 г. пр. Хр. ), ако се 
вярва на църковния писател Лактанций (3 – 4 в. сл.. Хр. ), а не се 
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смята, че той приписва на елинския философ свои идеи.
 Основният въпрос на теодицеята пронизва целия 

драматичен сюжет на „Книга на Иова”. В европейските литератури 
ветхозаветната книга е интертекст на произведения като „Крал Лир” 
на Шекспир, „Фауст” на Гьоте, „Братя Карамазови” на Достоевски, 
„Животът на Василий Тивейски” на Леонид Андреев, „Процесът” на 
Кафка, „Иов” на Йозеф Рот и пр. В българската литература отпратки 
към образа на страдалеца от Уц можем да открием в „Кочо. Защитата 
на Перущица” на Вазов,  палинодията „Бежанци” – „Покаяние” на 
Яворов, „Лудата” на Елин Пелин, „По жицата” на Йовков и къде ли 
още не. Разгърнато диалогизират с библейския сюжет творби като 
драматическата поема „Йов” на Емануил Попдимитров, „мистерията” 
„Йов” на Иван Грозев, „Вълкадин говори с Бога” на Йордан Йовков и 
произведението, обект на настоящето изследване – повестта „Йов” 
на Илия Волен. 

 С какво „Книга на Иова” привлича творците? С въпросите, 
които поставя. Да посочим два от тях. Какво е святост – добронравие 
на човека, който е убеден, че за добрите дела го чака награда, или 
вярност към Бог докрай, имаща опора в самата себе си (Аверинцев 
1983: 292 )? Може ли добродетелен човек да страда и това да не е 
аргумент срещу презумпцията, че Бог е всемогъщ, справедлив и 
милосърден?

 В сравнение с ортодоксално-поучителната ветхозаветна 
словесност „Книга на Иова” утвърждава идеята, че страданието 
не е задължително признак на греховност, че нещастията могат 
да са изпитания на вярата, средство за нравствено пречистване и 
усъвършенстване, „предупреждение за изправление (Марковски 
1941: 58 ).  Иов е символ на праведния човек, който вследствие 
на жестоки и незаслужени страдания достига, но не преминава 
границата, която отделя несъгласието с Бог от богохулството 
и богоборчеството, и устоявайки на изкушенията на сатаната, 
преодолявайки изпитанието, стига до разбиране не с Разума, а 
със Сърцето си на Неведомата Божия воля. Това е възможно най-
краткото представяне на православното богословско тълкуване на 
ветхозаветната книга. 

„Йов” на Илия Волен е от малкото творби на българската 
литература, които на равнище паратекст  указват на диалогичната си 
връзка с библейския сюжет. С паратекстовата си кореспондентност 
повестта е в една група с творбите на Ив. Грозев и Ем. Попдимитров, 
които са безкрайно различни от нея като актуализации на Иов 
ситуацията. „Йов” е една от най-популярните Илия-Воленови 
творби, преведена е на румънски и френски език. Нейният автор 
не е част от канона на националната литература, но безспорно е 
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от сериозните писатели, уважаван от критиката и имащ своите 
читатели не само във времето, когато твори. Повестта има своя 
автобиографичен генезис в семинаристката младост на автора и 
смъртта на единствения син на неговата сестра (Дамянова 1980: 90). 
Идентифицирането на главния герой  чрез библейския праведник 
преминава през целия текст. Проследяването на житейската съдба 
на Назаров е фактически история на неговия отказ от Бог. Илия 
Волен изгражда творбата като изобличение на религията, което 
взема аргументите си от личната трагедия на главния герой. Иов 
сиуацията, която сполетява свещеника Назаров при смъртта на 
единствения му син, е развръзка на един вътрешен интелектуално-
емоционален сюжет на разочарованието от вярата, който пронизва 
текста и структурира неговото единство. Идеологическата 
предпоставеност на писаното в началото на 60-те години на 20. 
век произведение (първа публикация – 1964 г.) е очевидна. Самият 
автор я признава и я оценява положително: „Всичко в повестта 
трябваше да бъде насочено към мотивиране на бунта на Назаров, 
да го предизвика, да го оправдае. И това трябваше да го направя, 
като включа целия сюжет и всички герои. Дори на места има съвсем 
съзнателни изрази, които насочват към евентуалната развръзка. 
Това е една сила, която е владеела съзнанието на народа от векове. 
И нейното преодоляване и побеждаване трябваше да изхожда от 
логиката на живота, на нещата и затова е по-трудно, затова не може 
просто да се каже. Всичко трябваше да се подготви, за да повярва 
читателят” (Дамянова 1980: 92).

Включването на Иов-сюжета в макросюжета, който обяснява 
и внушава, че за новото социалистическо време вярата в Бог е 
ненужна, едновременно и „принизява”, и откроява интертекстовата 
значимост на ветхозаветната книга. „Принизява” я с това, че нейният 
сюжет е само част от историята на захвърлилия расото свещеник, а 
я откроява с поантното му присъствие в текста. Всъщност явната 
идеологичност на произведението ражда съмнението дали то 
въобще проблематизира Иов ситуацията. В своя класически вид тя 
включва човек, който дълбоко вярва в Бог и чиято душа е потресена 
от нещастията, които Всевишният допуска и за праведниците в 
създадения от Него свят. Такъв ли е обаче героят на ИлияВолен? 
В творбата той не е представен като дълбоко вярващ християнин, 
мисловността му не е формирана чрез вникване в догматите на 
вярата. В живота на Назаров ги няма и задължителните за истинския 
християнин срещи с Бог, т.е. изживяванията на съкровената 
личностна връзка с Христос. Нещо твърде битово, прагматично има 
в религиозността на героя. Семинаристкото минало на Николай 
Назаров, разказано на няколко страници, въобще не представя 



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

79

духовното му битие. Спомнянето на това минало съдържа насмешка, 
стигаща до сатира, срещу институцията Духовна семинария и 
църковния живот изобщо. Показателно е и, че майката на героя го 
подтиква да приеме свещеничеството с утилитарни, консумативни 
аргументи: „По Гергьовден – агнешки плешки, по Водици, като ръси, 
кола върви след него... брашно, боб, вълна, кожи, повясмо – кой 
каквото има, му дава! Поплъкът е готов комат!”

В пространния си вътрешен монолог преди да приеме 
„поплъка” Назаров сам се убеждава, че желанието му да стане 
добър свещеник е родено от желанието да служи на народа.  Но 
разсъжденията за собствената вяра, които започват с въпроса „А 
ти, лично ти, какво отношение имаш към религията?”, са странно 
повърхностни за човек, завършил Духовната семинария. В мислите 
на героя християнството се уподобява, чрез идентичността на 
антитезата духовно – телесно, на еретическия си „опонент” – 
богомилството:

„Бог му завиждаше на мътеницата и битото сирене и той 
трябваше да се задоволява с хляб и лук през дългите пости и 
по петъците и срядите. За да заслужи добър живот на тоя свят и 
блаженството - на оня, трябваше да прекарва през иглени уши и 
любовните си желания, защото всичко, което идеше от „презряната 
плът”, беше „грешно”... „Плътта трябва да се потиска, да се убива 
тук, на земята, за да получи душата вечно блаженство там, горе на 
небето”.

Словото на всезнаещия и всеразбиращ повествовател 
определено посочва прагматичната мотивираност на решението на 
Назаров да стане свещеник и въвежда темата за самозалъгването 
– правиш нещо от користни подбуди и си внушаваш, че това не е 
така: „А да замине без пари за София, да се опита и да следва, и да 
работи, както правеха някои смелчаци, нямаше кураж... На третото 
денонощие Назаров реши да стане и той свещеник. И като реши, 
изведнъж обикна някак си свещеническата професия. По-точно, не 
че я обичаше, а – подбуждан тайно от интересите си – мислеше си, 
че я обича”.

Самото свещеничество на героя е оценено от самия него като 
архаизъм, като ненужно за новото време, символично представено 
от общоселски събрания, колективен труд на полето, трактори и 
комбайни... Назаров осъзнава, че „поплъкът си отива”, че е изживял 
времето си, но не хвърля расото, защото според текста се заинатява. 
Без да го декларира пряко, повествованието внушава заинатяването 
като проява на его, а не на вяра. Самата вяра на Назаров е с твърде 
примитивна за божий служител идентичност – по-скоро магическа, 
а не религиозна:
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... Назаров служеше в църква, вършеше обреди, молеше се, 
пееше химни към небето и всичко това като че бе свързано някак си 
и със сина му; като че срещу всичко това бог трябваше да запази сина 
му, да го подкрепя. При всяка молитва той напомняше това на бога... 
Човек би помислил, че той служи на бога заради сина си...

Няколко часа преди смъртта на своя син Назаров споделя с 
него съмненията си относно необходимостта от религия и му разказва 
символичното си антивидение – как изрисуваните над входната 
врата на черквата светци са му се сторили чужди, недействителни, 
пораждащи въпросите „Какво правят тук? Кой ги е забравил тук?”.

При магическата по същество вяра на свещеника в Бог, вяра, 
която се свежда до договореността – аз ще ти служа, а ти ще пазиш 
единствения ми син, логично е, че смъртта на сина води до бунт 
срещу Бог. Бързото отричане на Божието съществуване няма нищо 
общо с драматизма на старозаветния Иов, „разпъван” между вяра и 
съмнение. Върху личната драма на стария Назаров идеологизираното 
литературно съзнание наслагва 

антирелигиозните марксистко-ленински клишета за обратното 
на библейското отношение Бог и човек: „Ти – това съм аз. Аз съм те 
създал по свой образ и подобие... Аз наричах с твоето име неизвестното, 
загадъчното, страшното, което ми помагаше, което ми пречеше.”

Последните страници на повестта няма как да не се възприемат 
като задължителен данък на художественото слово към изискванията 
на соцреализма за създаване на изкуство, което да пропагандира 
ценностите на новия обществен строй. „Впечатляват” апотеозът на 
могъществото на човешката мисъл, който някак нелепо измества 
преклонението пред Бог, предложението на Новачков Бог да се пише 
с малка буква, а човек с главна, „сродяването”на Назаров с пчелари и 
лозари и финалното тържествено мълчание, породено от новината, 
че „съветска ракета е стигнала на Луната”; мълчание, събрано във 
въртяща се в съзнанието на героя една и съща дума – „Победа!”. С нея и 
завършва творбата. 

Именно разпопилият се Назаров, а не свещеникът Назаров, е 
представен като способен да изпитва религиозен трепет, но не пред 
Бог, а пред направлявания от комунистическата партия човешки 
стремеж към овладяване на природата и космоса. Атеизмът на 
Новачков и на Назаров (след смъртта на сина му) е чрез отрицанието 
на християнската религия изобщо, утвърждаване на една идеология, 
чиято същност е в хипертрофията на религиозното светоусещане, 
идеология, която социализира това, което не може да се социализира, 
т.е., трансцендентното. 
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Човекът от класическата Иов ситуация е дълбоко вярващ в 
Бог. Колкото по-силна е връзката с Бог, толкова по-драматична е Иов 
ситуацията. В литературата най-силно въздействат именно тези Иов 
ситуации, и то независимо дали те завършват с връщане на персонажа 
към Бог, или с отделяне от Него. Назаров на Илия Волен е слабо 
свързан с Бог. С изключителна пластичност и усет за психологическия 
детайл в произведението са представени страданията на бащата 
и майката, загубили единствения си син. Но за това библейският 
интертекст няма особена заслуга. Той не е проблематизиран, той е 
инструментализиран в творбата като поредното доказателство за 
историческата изчерпаност на човешката религиозност, поставен 
е в един ред с образите на дребнавите и порочни попове. 

В повестта съзерцанието на природата и космоса ражда мисълта 
за Бог, но не и просветлението, съкровената връзка с Него: „Повярвай 
ми, ако не беше величественото мироздание, едва ли щях да се сетя за 
теб! Бог се яви след божественото.” Различна е функционалността на 
съзерцанието на многострадалния праведник от Уц. Съзерцанието на 
непонятните и величествени природа и космос помиряват Иов с Бог, 
водят го до просветление. Всъщност героят на Илия Волен е един 
квази-Иов. Той не е подобен на библейския Иов преди трагичната 
смърт на сина си, не му е подобен и след нея. Библейският Иов затова 
е толкова архетипен образ в човешката култура, защото е цялостен. 
Неговото неистово търсене на разговор с Бог след сполетелите 
го нещастия е следствие от това, че в душата си той говори с Бог 
преди това. Молитвата му за разговор с Бог е реакция на загубеното 
разбиране на Бог, което след Теофанията той отново постига. Назаров 
е квази-Иов, защото не е в съкровена връзка с Бог преди трагичната 
смърт на сина си. Това прави невъзможно проблематизирането на Иов 
ситуацията. Назаров няма как нито да се отдели в истинския смисъл 
от Бог, нито да се върне към Него. Просто защото никога не е бил 
съкровено свързан с Бог. Воленовият Иов може само да формализира 
отдалечеността си от Бог чрез достигане до идеята за неговото 
несъществуване. И да илюстрира как идеологическото манипулиране 
на един библейски сюжет може да прахоса художествения му потенциал, 
така впечатляващо реализиран и от нерелигиозни, и от религиозни 
като личностно светоусещане творци, като например Яворов и Йовков; 
автори, различни като светоглед и естетика, но еднакво чужди на 
идеологично инструменталното отношение към библейските символи 
и сюжети.
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Abstract. The article compares the subjects of two works related to different 
types of art-painting and literature. The picture is about the painting “Fairy Tale” 
(the middle part of the triptych) by the Lithuanian artist Mikalojus Konstantinos 
Churlenis and the poem “Morning” by the Russian poet Leonid Aronzon. In both 
works – both in the picture and in the poem-a baby is shown on the top of a hill. 
This was the reason to compare the subjects to each other – pictorial and lyrical. 
The comparison is carried out on the basis of the concept of a lyrical plot existing 
in literary studies, in which the event has an internal character associated with the 
experience of the subject, while the plot itself is a reflection on an external event. It 
is concluded that the two works complement each other in terms of plot, forming a 
poly-specific artistic system, the consideration of which allows the idea of similarity 
in terms of the subjective nature of symbolist painting and some areas of the lyrics 
of the last century.

Key words: poetry, painting, plot, Churlenis, Aronzon.

Мы попробуем сравнить два произведения из разных видов 
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искусства – живописное полотно и лирическое стихотворение. 
Основанием для сравнения является схожесть в этих двух 
произведениях того, что можно назвать событийным рядом: в обоих 
произведениях – и на картине, и в стихотворении – есть младенец 
на вершине холма. Это и стало поводом сопоставить друг с другом 
сюжеты – сюжет в живописи и сюжет в лирике.

Вот созданная в 1909 году средняя часть триптиха литовского 
художника Микалоюса Константиноса Чурлёниса (1885–1911) 
«Сказка»:

А вот написанное в 1966-м стихотворение русского поэта Леонида 
Львовича Аронзона (1939–1970) «Утро»:

Каждый лёгок и мал, кто взошёл на вершину холма.
Как и лёгок и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознёс его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
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нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там – душа, заключённая в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь.
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их, вот мальва! вот мак!
Это память о Боге венчает вершину холма!
1966 (Аронзон, 2018: 108)

Совпадение на картине и в стихотворении не может не броситься 
в глаза – в обоих случаях перед нами вершина холма, на которой дитя, 
младенец. Уже на этом основании сюжеты относящихся к разным 
видам искусства творений великих мастеров – литовского живописца 
и русского поэта – напрашиваются к тому, чтобы нашёлся кто-то, кто 
мог бы их сопоставить. Попытаемся сделать это.

Поскольку базовой категорией нашей работы является сюжет, 
то сначала обратимся к осмыслению этой категории теоретиками 
литературы. Нас интересует, разумеется, сюжет в лирике. В этом 
литературном роде, как известно, 

присутствуют все категории, необходимые для возникновения 
сюжета (пространство, время и событие), однако для характеристики 
лирического сюжета, в отличие от сюжета в эпике и драме, необходимо 
учитывать взаимосвязь хронотопа и ситуации с субъектной структурой 
(Малкина 2008: 115).

И если говорить именно о лирическом событии, то тут 
определяющим началом оказывается именно субъект:

Роль субъекта является ключевой: в зависимости от типа субъекта 
меняются и границы семантического поля <…>. Лирическая ситуация 
может варьироваться, переосмысливаться, перетекать в другую 
ситуацию и событие. Она существует и развивается во времени и / или 
пространстве – отсюда динамика лирических мотивов, но само это 
развитие представляет собою не что иное, как рефлексию лирического 
субъекта (Малкина 2008: 115).

А если речь идёт о фабульном стихотворении, то есть о таком 
лирическом стихотворении, где есть событие, скажем так, эпического 
плана, какое-либо происшествие, случай, то тут во главу угла ставится 
не это событие, а событие его переживания субъектом. Таким образом, 
собственно лирическим событием является рефлексия, переживание 
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происшествия. То есть
развивается в лирическом стихотворении не фабульное событие (там, 
где оно есть), но и не рассказывание само по себе (которое ведётся с 
«фиксированной точки»), а именно то самое «подвижное соотношение» 
между ними, которое представляет собою не что иное, как рефлексию. 
Логика и закономерность сложения лирического сюжета – это логика 
рефлексии и её закономерность (Теория литературы 2004: 354).

Эпос же может сколь угодно предлагать самую разнообразную 
рефлексию по самым разнообразным поводам, однако в эпическом 
роде литературы рефлексия событием не станет, событием же будет 
как раз происшествие, случай. Проще говоря, в лирике событие 
обладает уникальными относительно события в эпике особенностями, 
важнейшая из которых заключается в том, что событие в лирике носит 
внутренний характер, связанный с переживанием субъекта, тогда как 
в эпике – характер внешний, внешний относительно персонажа. С этих 
методологических позиций посмотрим сначала на литературный текст 
из нашей пары – на стихотворение Леонида Аронзона «Утро». 

Об этом стихотворении нам уже доводилось писать. В 
одной из давних работ мы сопоставляли аронзоновское «Утро» со 
стихотворениями-песнями, где тоже есть холмы – Бориса Гребенщикова 
(«Сидя на красивом холме») и Ильи Кормильцева («Люди на холме») 
(См.: Доманский 2017). И тогда мы пришли к выводу о том, что все 
три рассмотренных холма являют собой локусы, на которых человек 
способен обрести Счастье. Можно сказать, что холм становится 
метафорой места обретения той счастливой гармонии, к которой 
стремится человек. Откуда такой вывод возник? Чтобы ответить на 
данный вопрос, обратимся к тому, как явлен в стихотворении Аронзона 
субъект, рефлексия которого и является основой лирического сюжета. 
В «Утре» стоит отметить двукратную экспликацию субъекта; да и то это 
коллективный субъект. Однако важно, что в обоих случаях экспликации 
субъект появляется тогда, когда появляется пространственный мотив 
вершины холма: «Нас в детей обращает вершина лесного холма!» и 
«Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник, // нас вершина 
холма заставляет упасть на колени, // на вершине холма опускаешься 
вдруг на колени!» [здесь и далее выделение в тексте стихотворения 
принадлежит мне – Ю. Д.] То есть те места текста, где субъект (пусть 
и коллективный) эксплицирован прямо – через местоимение первого 
лица множественного числа – оказываются непосредственно связаны с 
интересующим нас в связи с картиной Чурлёниса локусом – с вершиной 
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холма. И не только с локусом, а и с другим имеющимся у Чурлёниса 
мотивом – мотивом ребёнка. Соединяясь в тексте Аронзона, вершина 
холма и дитя формируют внешнее событие: нахождение ребёнка на 
вершине холма; однако через экспликацию субъекта это внешнее 
событие становится событием лирическим, реализуя лирический 
сюжет; в данном случае – субъектная рефлексия по поводу внешнего 
события нахождения младенца на вершине холма, попытка субъектом 
осмыслить происходящее в проекции на себя. Относительно двух 
приведённых фрагментов из «Утра» Аронзона данная субъектная 
рефлексия может быть описана следующим образом: лирический 
субъект, переживая внешнее событие нахождения младенца на 
вершине холма, видит себя (а вместе с собой и всех тех, кто скрывается 
за множественным числом стихотворения) сразу в двух ипостасях, не 
исключающих впрочем друг друга, – и ребёнка (субъект и объект то ли 
сливаются, то ли отождествляются), и поклоняющегося – и вершине 
холма, и тому, кто на ней. Второе, если учитывать первое, может быть 
прочитано как поклонение самому себе. Однако в общем виде результат 
рефлексии (а соответственно, и лирический сюжет) может быть описан 
как обожествление самого себя, как возможность поклоняться себе, 
быть поклонником самого себя и кумиром для самого себя; проще 
говоря, Бог есть в каждом человеке. Но для этого надо увидеть себя со 
стороны – младенцем на вершине холма.

В этой связи важна оказывается другая особенность 
организации стихотворения Аронзона – экспликация адресата при 
помощи глаголов второго лица: «Собирая цветы, называй их: вот 
мальва! вот мак!» и «Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в 
сетях, // посмотри на вершины: на каждой играет дитя! // Собирая 
цветы, называй их, вот мальва! вот мак!» Как видим, один из стихов 
с глагольной экспликацией адресата даже повторяется; собственно 
же эксплицированным адресатом может быть и читатель, и некий 
«персонаж», к которому стихотворение обращено. В той же степени 
и эксплицированным субъектом может быть и лирический герой (в 
данном случае – герои), и тот, кто читает стихотворение – безграничное 
множество его реципиентов, то есть тот (те), кто читает (читают) 
стихотворение, может (могут) включать себя в множественного 
субъекта. Во многом это слияние субъекта и адресата явлено через 
начальное слово первого стиха – «Каждый», то есть каждый, всякий 
участвует в лирическом сюжете; субъектно-объектная всеобщность – 
вот характерная особенность субъектно-объектной организации 
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лирического сюжета «Утра». И эта особенность актуализируется 
как раз через развёртывание ведущего пространственного мотива 
стихотворения.

Таким ведущим пространственным мотивом является не просто 
холм, а вершина холма, то есть самое высокое место на высоком 
локусе. Слово «вершина» встречается в состоящем из 168 слов тексте 
Аронзона 10 раз. С этим мотивом связано и то, что можно обозначить 
как центральную проблему «Утра» – лирическое выяснение того, 
что всё-таки находится на вершине холма, то есть что оказывается 
в пространстве самым высоким. И композиционно стихотворение 
Аронзона выстроено так, что ответ на ключевой вопрос по ходу текста 
в точке зрения коллективного субъекта не только не звучит прямо и 
однозначно, но и постоянно меняется, эволюционирует. Все, достигшие 
вершины лесного холма, обращаются в детей, а потому неудивительно, 
что «вершину холма украшает нагое дитя». Но потом ответ на вопрос, 
что же всё-таки там находится, начинает звучать иначе: «память о 
рае», «не младенец, но ангел». Однако с какого-то момента становится 
не важно, кто там, на вершине холма; важно же то, что:

нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!

Получается следующее: то ли там находится объект поклонения, 
то ли сама вершина холма таким объектом поклонения становится. Но 
как бы там ни было, человек на вершине холма (а под человеком тут 
понимается любой из нас, буквально – все, но не коллективно, а каждый 
сам для себя, в своей индивидуальности) представлен своей душой: 
«Не дитя там – душа, заключённая в детскую плоть». А в итоге самая 
высокая точка в земном пространстве – вершина холма – становится 
местом, где человек приближается к Богу: «не младенец, но знак, знак 
о том, что здесь рядом Господь». В самом же финале сближение с Богом 
на вершине холма оказывается ещё более отчётливым: «Это память о 
Боге венчает вершину холма!»

Таким образом, вершина холма в стихотворении «Утро» Леонида 
Аронзона оказывается той точкой земного пространства, достигнув 
которой каждый из нас способен приблизиться к Богу, обрести Бога 
в душе. Можно, наверное, сказать, что это своего рода локус высшей 
формы человеческого Счастья.



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

89

Вершина холма и младенец на ней выполняют важную роль 
и в сюжете картины Чурлёниса, особенно – если посмотреть на неё 
с учётом уже сказанного о вершине холма у Аронзона. Но насколько 
сюжет в изобразительном искусстве может быть сопоставлен с 
сюжетом в литературе, точнее – с сюжетом в лирике? Как это ни 
парадоксально, обозначенные выше положения теории литературы, 
касающиеся лирического сюжета, вполне проецируются и на «Сказку» 
Микалоюса Константиноса Чурлёниса; точнее, не на всю «Сказку», а 
только на центральную часть триптиха, ведь именно на этой части 
находится событие, перекликающееся с событием из аронзоновского 
«Утра». Мы полагаем, что событие на живописном полотне, не будучи 
не только лирическим, но и даже просто литературным, тем не менее 
поддаётся рассмотрению с точки зрения подхода к нему как к событию 
в литературной лирике. Таким образом, будем исходить из того, что 
сюжет у Чурлёниса с полным на то правом может быть номинирован 
как лирический.

Позволим себе представить полотно Чурлёниса в интересующем 
нас ракурсе. Младенец на вершине холма расположен в нижней части 
картины, в верхней же части – перспектива («У Чюрлёниса простор 
раздвинут как на полотнах Рериха. Вселенная величественна в своей 
беспредельности. Чюрлёнис художественными средствами создавал 
философию бесконечности» – Ноздрина, 2016: 78): залитые солнечным 
светом небеса, возможно – море. О золотистом цвете этого то ли неба, 
то ли моря (а скорее всего, неба над морем) следует сказать особо; 
вот размышление исследователя живописи Чурлёниса о его картине 
«Мысли»:

В ряду шедевров стоит пастельный лист художника 1907 г. «Мысли», 
который имеет зелёно-золотистый колорит. Море тёмно-зеленое с 
маленькой рыбацкой лодкой в морском пространстве, а в золотисто-
зелёном небе царят мысли. Они показаны в виде облаков, напоминающих 
лодки. Облака эти золотистые, набухшие, с пассажирами и парусом, 
и кажется очень естественным, что это мысли рыбака с маленькой 
лодки. Небо ближе к зениту, как и море, тёмно-зелёное. Работа очень 
гармонична и личностна, проявляет мысли самого художника. Кажется 
странным, что в этих графических работах, как в живописи, присутствует 
колорит. Смотря на работы Чюрлениса, приходишь к выводу, что 
колорит можно придумать. Мастер мог бы сделать эту работу в сине-
зелёном или даже в розовом колорите, ведь главное для него – сила 
убедительности в противовес преимущественно натурному колориту 
живописи (Кузнецов, 2014: 281).
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Таким образом, цветовые решения у Чурлёниса оказываются 
важны именно в аспекте воплощения авторской концепции, а отнюдь 
не в плане правдоподобия. Это касается, разумеется, не только цвета, 
а и всех остальных компонентов чурлёнисовского художественного 
мира, который почти никогда не поддаётся однозначной трактовке 
в аспекте оценки тех или иных сегментов, как только позитивных 
или только негативных. Так, значительное место в верхней части 
рассматриваемой нами картины отводится птице, то ли оберегающей 
младенца, то ли угрожающей ему; в причудливом мире Чурлёниса одно 
может не исключать другого; важно тут, что однозначной трактовке 
данного элемента, как только позитивного или только негативного, 
нет. В целом же центральная часть триптиха «Сказка» традиционно 
трактуется как метафора хрупкости жизни. Данная тема важна и для 
других произведений Чурлёниса:

Оставляя простор нашему воображению, художник отразил 
созидательные силы мироздания. Космическое пространство на 
полотнах соединяет мистическое и реальное, логику выражения и 
метафизику изображения. Вибрация и воздушность придают Миру 
трепетность жизни (Ноздрина, 2016: 76).

Данная мысль приложима и к триптиху «Сказка» целиком, и к 
интересующей нас центральной его части. Событийное же сходство со 
стихотворением Аронзона «Утро» наблюдается в образе младенца на 
вершине холма. У Чурлёниса холм и дитя на его вершине соединяются 
в образную систему, в которой можно увидеть множество смыслов: и 
земной мир (именно нижняя часть картины занята интересующим 
нас сюжетом; верхняя же соотносится с небесами и морем) в его 
беззащитности и чистоте, и мир горний (перед нами вершина холма) – 
опять же одновременно в беззащитности и чистоте; через ребёнка 
можно увидеть и событие зарождения мира; можно связать с той или 
иной конкретной религией через сюжет божества в младенчестве – 
его святости, той опасности, которой божество подвергается, будучи 
беззащитным, тому, как оберегается божество для будущих великих 
дел; можно увидеть воплощение души человека в виде младенца; 
естественно, нельзя обойти вниманием и то, что из данного сюжета 
неизбежно вырастает проблема человеческого Счастья… Смыслы 
можно и дальше множить, продвигаясь вместе с сюжетной системой 
младенец на вершине холма в ту или иную сторону; оставим это 
желающим. Однако парадокс в том, что те смыслы, что мы только 
что обозначили, оказались для нас порождены не столько самой 
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картиной Чурлёниса, сколько всем тем, что выше мы увидели в 
системе младенец на вершине холма в стихотворении Аронзона 
«Утро». Получилось, что два произведения взаимодополнили друг 
друга в плане сюжета, сформировав поливидовую художественную 
систему, в которой лирический и живописный сюжеты не просто 
сосуществуют, а реализуют то главное, что подобного рода сюжеты 
и должны реализовывать – рефлексию субъекта относительно 
внешнего события. Другой вопрос, кого считать субъектом на картине 
Чурлёниса? Видимо, ответ на этот вопрос должен касаться не только 
этой конкретной картины, не только этого конкретного художника, 
а субъектной природы живописи; возможно, не живописи вообще, 
а, например, того её сегмента, который может быть обозначен как 
символистская живопись рубежа XIX–XX вв. Можно предположить, 
что субъект в этом сегменте в истории живописи (и не только в этом, 
но не будем пытаться объять необъятное) одновременно и «автор», 
наблюдающий со стороны за младенцем на вершине холма, и сам 
этот младенец, глазами которого зритель в состоянии посмотреть 
на мир. А это очень похоже на то, что мы видели в «Утре» Аронзона, 
где, напомним, эксплицированный субъект находился с объектом 
(младенцем) в отношениях слияния и / или тождества. Можно ли на 
этом основании говорить о схожести в плане субъектной природы 
символистской живописи и некоторых направлений лирики второй 
половины прошлого века? Вероятно, да, но тут, конечно, нужны ещё 
многие и многие наблюдения над самым разным материалом.

Мы же обратим внимание ещё на то, что описанная система 
младенец на вершине холма у Чурлёниса и Аронзона дополняется 
одной важной деталью, а вслед за тем – ещё одним текстом: слева от 
младенца на картине Чурлёниса то ли одуванчик, находящийся здесь 
же – на вершине холма, то ли солнце, находящееся в перспективе где-
то далеко. Соотнесение в один сегмент солнца и одуванчика отсылает 
к ещё одному холму в русской поэзии – к уже упомянутому тексту 
Ильи Кормильцева «Люди на холме» (около 1996 года); приведём его, 
сохраняя авторскую пунктуацию:

мы лежим под одуванчиковым солнцем,
и под нами крутится земля
она больше, чем моя голова
в ней хватит места для тебя и меня
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мы лежим на склоне холма,
кверху ногами на склоне холма
люди на холме кричат и сходят с ума
о том, кто сидит на вершине холма

но у холма нет вершины –
у холма нет вершины
он круглый, как эта земля

иногда мне кажется, что я должен встать
и отнести тебя, как дитя,
броситься сверху с вершины холма
так будет лучше для тебя и меня

но мы лежим на склоне холма
и мне кажется, что это все ерунда
люди на холме кричат и сходят с ума
разбиваются, падая с вершины холма

но у холма нет вершины
у холма нет вершины
об этом знаем ты и я

у холма нет вершины
у холма нет вершины
у холма нет вершины
я люблю тебя (Кормильцев, 2017: 391)

Как видим, тут помимо холма (у которого, в отличие от холмов 
Чурлёниса и Аронзона, нет вершины, что, впрочем, не мешает 
людям падать с вершины холма) есть и слово «дитя», то есть сюжет 
и кормильцевского стихотворения поддаётся соотнесению с 
сюжетом картины Чурлёниса. Особенно – если учесть появляющееся 
в начальном стихе «одуванчиковое солнце», ведь в средней части 
триптиха «Сказка» как раз то ли одуванчик, то ли солнце, а вероятнее 
всего – и то, и другое в едином образе одуванчикового солнца. Таким 
образом, и «Люди на холме» Ильи Кормильцева могут быть вписаны в 
единую сюжетную парадигму вместе с «Утром» Аронзона и полотном 
Чурлёниса, что, конечно же, должно уточнить смыслы всех трёх 
произведений. Однако анализ такого подключения – дело будущего. Мы 
же пока что ограничимся сделанным. А кроме того, не стоит забывать, 
что рассмотренная картина Чурлёниса – часть триптиха. То есть для 
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полноты освещения сюжета именно этого полотна следует обратиться 
и к двум другим картинам, составляющим чурлёнисовскую «Сказку», 
ибо сюжет тут, конечно же, формируется в единстве трёхчастного 
произведения. Однако оставим это рассмотрение идущим следом, 
поскольку нас интересовал отнюдь не весь сюжет, а лишь тот его 
сегмент, который имел прямую перекличку с лирическим сюжетом 
стихотворения «Утро» Леонида Аронзона.
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Abstract: The subject of this work is “A Ballad for Georg Henig” (1987) by 
the Bulgarian writer Viktor Paskov (1949–2009), while the subject is the connection 
between human existence and art as a special form of mastering reality. The 
methodological basis is the ontological concept of Karl Jaspers, where one of the 
defining concepts is a borderline situation, which means a kind of space of interaction 
between a person and reality, where the individual is not able to change anything. 
These situations contribute to the transition of the personality to an authentic being, 
forcing it to go through a tragic experience. The story showsinauthentic and trueforms 
of being. The anticipation of death is an example of the impact on a person of a 
borderline situation. The attitude to art “verifies” the authenticity of the being of a 
person who realizes his ability to exist in it.

Key words: existentialism, Jaspers, ontology, Bulgarian literature,Bulgarian 
prose

Условия развития личности в современную кризисную эпоху 
не могут не заставлять нас обращаться к вопросам человеческого 
бытия. Такие его категории, как сущность и существование, а также 
проблема их корреляции наиболее полно исследованы в философии 
экзистенциализма. В качестве объекта для настоящего анализа 
была выбрана повесть «Баллада о Георге Хениге» (1987) болгарского 
писателя Виктора Паскова (1949–2009), предметом же рассмотрения 
стала проблема соотношения сущности и существования, их связи с 
искусством как особой духовной формой освоения действительности.

Виктор Пасков, писатель, профессиональный музыкант (с 
1968 по 1980 учился и работал в Германии, где окончил музыкальную 
академию). В начале 1980-х гг. вернулся в Болгарию и стал публиковаться 
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в периодических болгарских изданиях, в 1986 г. вышла его дебютная 
повесть – «Незрелые убийства», вызвавшая большой резонанс у 
критиков, не оценивших черный юмор автора и не увидевших за 
внешней сюжетной канвой философского подтекста. Главный герой 
– пятилетний Александр, «гадкий мальчишка», убивающий сначала 
черепаху, потом и свою учительницу музыки и других персонажей. 
Сперва создается впечатление, что он совершает свои преступления 
в силу природной жестокости и садистских наклонностей, однако за 
всем этим скрывается бунт против уродливой общественной системы, 
где нет места детским играм, шалостям, зато есть режим, порядок, а 
главное – ожидания, которые нужно оправдывать (для других, но не 
для себя). 

В России творчество В. Паскова, к сожалению, широкой 
аудитории почти неизвестно. В 1989 г. «Баллада о Георге Хениге» 
в переводе М. Тарасовой была напечатана в 11 номере журнала 
«Иностранная литература». В 2018 г. в серии «Новый болгарский роман» 
была опубликована книга «Детские истории взрослого человека», 
включающая в себя переиздание «Баллады…» и впервые вышедшую 
на русском языке повесть «Незрелые убийства» (пер. А. Тверицкой).

За «Балладу о Георге Хениге» (1987) Пасков получил премию 
Союза болгарских писателей, а сама книга стала любимой уже у 
нескольких поколений читателей. Это история о старом скрипичном 
мастере, представителе знаменитой чешской династии, который волей 
судьбы в начале XX в. попал в Софию, где основал свою школу, добился 
известности (на его «скрипках играли по всей Европе» (Пасков 2018: 
85)), но впоследствии был забыт учениками. Рассказчик, которому 
посчастливилось в детстве, застать Георга Хенига в живых, уже 
повзрослев, специально возвращается в прошлое, чтобы осмыслить 
свое место в мире. И в самом начале повести признается: «Скорее это 
рассказ обо мне. Потому что я почти забыл, кто же я, в сущности, 
такой…» (Пасков 2018: 81). И именно, повествуя о пожилом музыканте, 
он будет описывать несколько типов, моделей бытования человека в 
мире, пытаясь вписать в его рамки и самого себя.

Методологической основой настоящей работы послужила 
онтологическая концепция К. Ясперса. В философии немецкого 
экзистенциалиста одним из определяющих понятий является 
пограничная ситуация (впервые термин введен в работе «Разум 
и экзистенция» (Vernunft und Existenz, 1935)), под которой 
подразумевается такой вид ситуации (пространства взаимодействия 
человека и действительности), где индивид бессилен что-либо 
изменить. К пограничным ситуациям относятся смерть, борьба, вина, 
страдание, зависимость от случайности. Именно они способствуют 
переходу личности от неподлинного бытия к подлинному, заставляя 
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ее переживать трагический опыт. Благодаря пограничным ситуациям 
повседневное, обыденное бытие наполняется иным содержанием, 
раскрывает истинное предназначение человека. В пограничной 
ситуации, «перед лицом физической, моральной или интеллектуальной 
гибели […], в «безмотивной неудовлетворенности существованием» 
[…] сквозь предметное просвечивает и прорывается иной план бытия 
– «экзистенция» (Existenz), т.е. ноуменальный мир свободной воли, 
человеческая самость, внеположная всему предметному» (Аверинцев 
2010).

В повести предстает как подлинное, так и неподлинное, то 
есть здесь-бытие. Например, сосредоточенные на славе и богатстве, 
бывшие ученики Хенига фиксировали свою причастность к миру 
как к наличному бытию. Показательны описания пространства их 
мастерских, например: «Стены просторного помещения украшали 
новые дипломы на глянцевой бумаге, подтверждающие высокое 
мастерство владельца. […] Все здесь говорило, просто кричало об 
успехе – яркое, блестящее, хвастливое» (Пасков 2018: 145).

Сопоставление рассказчиком локусов мастерских Франтишека 
и Ванды – учеников Хенига – с бедным подвалом-«пещерой» старика, 
где «пахло старостью, замшелостью, гнилью, смертью» (Пасков 2018: 
113), подчеркивает контраст между отношением героев к «бытию-в-
мире». Их ценностные картины мира диаметрально противоположны. 
Чуждый материальному благополучию, Хениг был целиком 
отдан единственному делу своей жизни – созданию музыкальных 
инструментов. Он с осуждением относится к потребительскому 
отношению к искусству и с негодованием воспринимает деятельность 
учеников: «Жалько, что я учил вас добри стари ремеслу. Ничего не 
научил Георг Хениг, очень жаль. Не научил, как мастер работает не для 
деньги, не для клиент [здесь и далее курсив мой – Н.Л.]. Работает, когда 
ничего не имеет […] Ремесло больше сами велики мастер. Ремесло сами 
велики на свете, и мастер счастливи, когда работает» (Пасков 2018: 
221).

Для Хенига вещный уровень бытия не имел никакого значения. 
Он считал поистине богатыми лишь тех, кто по-настоящему верен 
музыке, и старался передать мудрость и жизненный опыт рассказчику – 
«царю, мальки царю Виктору» (Пасков 2018: 93). Выросший в небогатой 
семье, главный герой неоднократно подчеркивает, что все обитатели 
его родного квартала жили очень бедно. Разочарованные в таком 
существовании, сходящие с ума или спивающиеся от невозможности 
вырваться из нищеты, соседи рассказчика и его родители, подобно 
ученикам Хенига, тоже оценивают себя преимущественно в категориях 
наличного бытия. Вот почему отец героя так стремится осуществить 
мечту своей жены о буфете – показателе богатства, залоге семейного 
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благополучия. Рассказчик вспоминает: «Иметь буфет в то время было 
почти то же, что построить трехэтажную дачу с бассейном в наши дни» 
(Пасков 2018: 123). Хениг же осуждает героя, который, почти обезумев, 
перестает ходить на репетиции в театре и вместо бытия-в-искусстве 
выбирает бытие-в-мире, целиком посвящая себя изготовлению буфета. 
Он не слышит старого мастера, удрученно наблюдающего, как вместо 
занятия подлинным творчеством отец Виктора вырезает бесконечные 
ящички, выверяет детали: «Работа настолько увлекла его, что в какой-
то момент он и сам стал похож на буфет: столь же безмолвный, далекий 
нам и чужой. Не от мира сего. Мне казалось, он забыл о конечной цели 
своих трудов. Он делал буфет ради буфета» (Пасков 2018: 140). 

Изготовление буфета сам герой воспринимает как 
доказательство своего права на лучшую жизнь: «Я больше не дурак и 
не бедный. […] Знаешь, что ценится в этом мире? Вот это! Посмотри 
на него!.. Хорошенько на него посмотри, вот что ты упустил когда-
то, мастер Хениг!» (Пасков 2018: 159) Можно было бы сказать, что 
буфет с множеством затейливых ящичков – настоящее произведение 
искусства, однако он создавался исключительно ради утилитарного 
использования – и потому предельно предметен. Но если и допустить, 
что подобное изготовление мебели – искусство, то только такое, 
где форма становится «в конечном итоге техникой, конструкция – 
расчетом» (Ясперс 1991: 368), и в таком неподлинном виде не может 
«делать ощутимой трансценденцию», показывать человеку, «что есть 
Бог и что есть он сам» (Ясперс 1991: 368).

Противоположное отношение к бытию символически 
описано в создании последней скрипки мастера (которая, по правде 
сказать, действительно была совсем не похожа на классическую и 
играть на такой обычному человеку невозможно: «Так, – прищурился 
Франта. – А что это, скажи-ка? Как на этом играть? Кто согласится 
играть на этом изобретении? – Бог, – серьезно ответил Георг Хениг» 
(Пасков 2018: 221)). Предощущение смерти, которое становится 
моментом наивысшей творческой активности Хенига, – пример 
воздействия на человека той самой пограничной ситуации, которая 
«пробуждает субъект к экзистенции через радикальное потрясение 
его существования» (Ясперс 2012: 76). Переживание неотвратимости 
ухода наделяет пожилого героя небывалой жизненной энергией, 
благодаря которой он изготавливает шедевр всей своей жизни – 
виолу д’аморе, скрипку для Бога: «Георг Хениг словно впал в экстаз. 
Движения его стали быстры и уверенны. Со стороны ощущение было 
такое, словно он действует по чьей-то воле, таким затуманенным был 
его взгляд, такими точными – движения, таким странным внутренним 
светом было озарено его лицо» (Пасков 2018: 203). Таким образом, 
через переживание пограничной ситуации человек может постичь свое 
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предназначение, наполнить жизнь новым смыслом и преобразовать 
собственное бытие.

Отдельного внимания в осмыслении онтологической 
проблематики повести заслуживают образы теней, бесплотных 
духов, которые навещают Георга Хенига в течение последних месяцев 
его жизни. Он беседует по-чешски со своей покойной женой, братом 
и другими родственниками. Примечательно, что кроме Хенига 
теней никто видит, их замечает только маленький царь Виктор 
(здесь можно говорить о некоторых чертах магического реализма в 
поэтике произведения, об особенностях изображения точки зрения 
рассказчика-ребенка); о них же он вспоминает, будучи уже взрослым. 
Говоря о смерти мастера, герой так или иначе осмысляет и свою жизнь, 
и собственную смерть, представляя себе будущую встречу со стариком.

Георг Хениг, ты, тот, что на небесах!
Услышь царя Виктора!
Я тебя не тороплю, но вспомни когда-нибудь о своем обещании. 
Я буду ждать, когда ты спустишься однажды вечером с небес 
на колеснице (тебя там, наверное, почитают), придержи коней, 
остановись перед бывшим публичным домом и крикни:
– Мастер уезжает! Время нет! Бог просит – книгу не забудь!
И тогда я сяду по правую руку от тебя во весь опор в небеса […], и 
мы будем всё окрест оглашать криком:
– Священно, священно, священно искусство – то, что было есть и 
будет! Аллилуйя!

Ритмическая и композиционная структура отрывка напоминает 
молитву; неслучайно, что именно ей завершается повесть Паскова, 
и такой финал связан и с восприятием героя Мастера как Учителя, 
духовного Отца, приоткрывшего ему дверь в мир Искусства.

Нельзя не отметить, что категория творчества в 
экзистенциализме в целом – такой модус бытия, который определяет 
ценность человеческой жизни. Именно творчество способно дать 
человеку обнаружить его подлинное бытие. При этом творческая 
личность не сосредоточена на удовлетворении базовых потребностей, 
связанных с материальным миром, она устремлена вовне, ибо 
сосредоточена на формирование новых смыслов. 

В завершение следует подчеркнуть, что в «Балладе о Георге 
Хениге» именно через отношение к искусству «проверяется» 
подлинность бытия человека, который реализует в нем свою 
способность экзистировать. 

Если уничтожен мир, прославлению которого служило искусство, 
то возникает вопрос, где же созидающий обнаружит подлинное 
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бытие, которое дремлет, но должно благодаря ему обрести 
сознание и раскрытие. Искусства сегодня как бы бичуются 
существованием; нет алтаря, у которого они могли бы обрести 
покой, прийти в себя, наполниться содержанием (Ясперс 1991: 
367).
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Abstract: The article attempts to reconstruct the ideological and behavior 
strategy of a social group of the Bulgarian intelligentsia, represented in the film Our 
Other Possible Life (2004), directed by Rumyana Petkova.

The film’s poetic context becomes representative of a certain circle’s being. This 
circle is a part of the Bulgarian intelligentsia in the 1970’s. It was formed in the fold 
of universities’ humanities, and reflected certain worldviews and social practices. The 
film, as a cultural text, demonstrates the development of a subcultural code, typical of 
the era of the so-called mature socialism in Bulgaria.

Key words: poetic context, literary mythology, reconstruction, film poetics, 
cultural text.

Един от моделите на филмов анализ разглежда кинотекста 
като културен текст, като „отливка” на историческия семиозис, който 
„визуализира и репрезентира онова, което трудно се поддава и дори 
се съпротивлява на вербално описание – идеалите, желанията, 
разочарованията”, онова, което проявява „колективното безсъзнателно 
на своята епоха” (Усманова 2004: 181).

В настоящия текст е направен опит за реконструкция на идейно-
поведенческата стратегия на една социална група от българската 
интелигенция, представена във филма „Другият наш възможен живот“ 
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(2004) на режисьора Румяна Петкова1.
Мелодраматичната рамка на творбата е разчупена от мащабния 

поетически контекст, който отпраща към обществени, интелектуални 
и емоционални доминанти от 70-те години на XX век. Идеята на 
настоящия текст е в опита да бъде дешифрирана и възстановена онази 
„друга история”, по израза на Алмира Усманова, която се чете между 
редовете на филмовия сценарий и която се изгражда от елементи на 
културно-историческата реалност.

Литературният мит Христо Фотев и експликацията на връзката 
„поезия – битие”

Филмът е посветен на паметта на българския поет Христо Фотев, 
чиято личност и творчество присъстват на различни структурни нива 
на кинотекста. В началото на филма са монтирани документални кадри, 
в които вече немладият и болен Христо Фотев чете свои стихове. Звучи 
„Елегия II”:

Сега ще Ви забравя – и завинаги.
Завинаги ще Ви спася във себе си.
Ще Ви спася във себе си... Не в спомена.
Не в жалката, печална деформация
на спомена – с която отмъщаваме,
прощаваме, променяме,
изгубваме… (Фотев 2000: 63).
В момента на четенето на екрана се появява текстът на 

стихотворението, сякаш написан на ръка. При това оригиналната 
ортография е променена: вместо вежливата форма „Ви”, местоимението, 
изписано с малка буква, създава ефект на множественост. По такъв 
начин любовната елегия на Фотев звучи като завещание, адресирано 
към паметта на цяло поколение. Поетическият текст присъства 
в две паралелни форми – устна и писмена и тази раздвоеност на 
дискурсивната презентация свидетелства за това, че „писменият 
текст придобива собствена интензивност като особен семиотичен 
феномен” (Корчинский 2003: 62). Завещанието е потвърдено чрез акта 
на писането, отпращащ към значения като „памет”, „дълговечност”, 
„приемственост”.

Жизнената съдба на Фотев и по-конкретно неговата смърт, се 
превръщат в лична загуба за главните герои на филма. За Лъчезар 
Денев (Иван Иванов) тя съвпада със смъртта на собствения му баща, 
непростил на сина си бягството от Родината на Запад в края на 70-те, и 
така реалното осиротяване се слива с духовното такова – литературният 

1  „Другият наш възможен живот”. Игрален филм. Режисьор Румяна Петкова, 
сценарист Нeвелина Попова, оператор Светлана Ганева, продуцент Добромир Чочов. 
България. Doli Media Studio, 2004.
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му гуру Христо Фотев умира в същия ден. Кадрите от погребението на 
Фотев във филма са автентични. Неколкократно авторите на „Другият 
наш възможен живот“ използват механизма на инкорпориране 
на документални или художествени кадри в кинонаратива, като 
обикновено това става чрез модела „екран на екрана“, т.е. използват 
се телевизионни откъси (от „Коса“ на Милош Форман, от сапунената 
опера „Докато свят светува” и др.) Този механизъм е насочен към 
създаването на интертекстуален пласт във филма и постигането на 
своеобразна достоверност на историческия колорит.

Потресеното лице на Лъчезар, гледащ по телевизията 
погребението на Фотев, е „озвучено” от гласа на самия поет, рецитиращ 
своята „Книга на свободата”:

Аз имам правото – по-точно свободата
да я сравня със светлината и водата –
с – артезианската – по пластика вода
Голямата и отговорна Свобода
случайното си кратко име да забравя –
в концлагера на любовта ви да я правя,
да се усмихна аз и да поема риска –
донякъде ли? Не! Тя целия ме иска! (Фотев 2000: 112)

Четейки в кадър, възрастният вече поет коментира една от 
метафорите си: „Концлагерът на любовта. И защо концлагер? ...Глупав 
съм бил...” Възниква усещането за откритост на поетическия текст, за 
неканоничност и незавършеност, за вариативност. Стиховете на Фотев 
за свободата и закъснялата оценка на автора за отделни образи стават 
нещо като пролог към филма, предсказвайки връщането на героя към 
грешките на младостта, към мислите за отговорността пред другите 
хора, към разбирането на свободата като любов и грижа за ближните. 
Думите на Фотев, този „дух на поезията”, влизат в контраст с репликата 
на сестрата на Лъчезар, която в този момент се вълнува от съдбата 
на наследствения апартамент… Сред разплаканите хора, които се 
прощават с Фотев, героят вижда Люба Далчева (Ваня Цветкова), своята 
студентска любов…

Поетичното слово приема измерението на паралелно битие, 
съществуващо едновременно и алтернативно на случващото се 
в живота на героите. Тази фабулна двуплановост съответства 
на драматичното лутане между лично и социално, между бит и 
екзистенция, между минало и настояще, между София и провинцията, 
между България и Америка. Това е структурна метафора на двата свята, 
двата живота, двата пътя, между които героите се оказват безприютни 
и неосъществени.
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Излизайки от кома, Люба Далчева в края на филма вижда лицата 
на най-близките си хора, а зад кадър звучат стиховете на Фотев:

Благодаря ти за голямото търпение
и за голямото мълчание, Българийо!
В прозорците на тъмните ти влакове
душата ми се радваше на себе си…
В прозорците животът ми приличаше
на истински – приличаше на щастие!
Но се разбиха в тъмното прозорците
и вятърът ти ми разкъса дрехите…
Студено ми е – приеми ме в своите
обятия на селска Богородица!
Не ме отблъсквай, моля те, изслушай ме
и помогни ми да не лъжа повече! (Фотев 2000: 41)

Патосът на тези стихове, представляващи разговор с Родината, 
е визуализиран и опредметен, битовизиран чрез документални кадри 
от обикновена градска вечер, заснета през осветените прозорци на 
голям жилищен блок.

Други поетични гласове – традиция и контракултура
Поетическият контекст на филма се разширява с множество 

“гласове”, не така лайтмотивни като този на Фотев, но достатъчно 
знакови за българското поколение на 70-те години. Всички те 
принадлежат към своеобразен културен пласт, възприеман в една или 
друга степен като част от контракултурата на соцпериода. На първо 
място това е поезията на Окуджава, звучаща в съпровод на китара в 
изпълнение на главния герой в кухнята на работническото общежитие:

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.



104

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

И был тот крик далек-далек
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно…
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало

утро.  (Окуджава 1984: 89).

Рецепцията на поезията на Окуджава в българската култура от 
периода на социализма е голяма самостоятелна тема. На нея е посветена 
цяла поредица от интервюта, критически, публицистични и мемоарни 
текстове на Любен Георгиев, Кеворк Кеворкян, Недялко Йорданов, 
Мария Раевска и др. Въпреки голямата популярност на поезията на 
Окуджава сред българската интелигенция, изборът на текста, звучащ 
във филма, изглежда доста странен. Той е малко известен в България, 
а консултациите със специалистите по руската бардовска песен 
доказват, че и в Русия той е познат основно на изкушения читател2. Най-
вероятната причина за избора на текста е превръщането на поетичния 
текст в коментар, в интертекстуален знак на екзистенциалната 
граничност, пронизваща историята на двамата герои. Кукуригането 
на петлите отпраща към митопоетичната образност, към евангелското 
отречение от Христос, към границата между живота и смъртта. Песента 
е покаяние за главния герой на филма и неговата горчива равносметка 
съвпада с основните семантични акценти от текста на Окуджава – 
оксиморонните тропи на уязвената мъжественост, драмата на избора, 
крушението на сантименталните и морални илюзии.

Студентската компания от 70-те помни любимите си текстове 
и три десетилетия по-късно – това е песента „Звезда на моряка” по 
стихове на Иван Теофилов от филма „Виза за океана” (1975), това е 
изящната поезия за деца на Валери Петров, това е рок фолк кавъра 
на Пол Саймън и Арт Гарфънкъл по „El Condor pasa”. И заедно с тези 
текстове е възкресена и цялата им асоциативна аура, отпращаща 
към българската лирика на 40-те и 60-те, към перуанския фолклор, 
към американската социална поезия, към субкултурата на хипи-
поколението…

2  Изразявам своята благодарност към А. Г. Степанов, С. С. Бойко, А. В. Кулагин, М. А. 
Раевская, С. Ю. Артьомова, Гергина и Димитър Кръстеви за неоценимата професионална 
помощ в процеса на работа над статията.
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Визуално-семантични презентации на поетичното
Централната семантично-визуална опозиция на творбата е 

опозицията „трамвай-влак”, и двата члена на която са мотивирани от 
поетичния контекст. Люба е ватманка и натрапчиво сънува катастрофа 
с трамвай убиец3, в която загиват нейните родители и дъщеря ѝ, докато 
тя губи контрол над превозното средство. Трамваят е лайтмотивен 
символ във филма, който, освен останалите си значения, реферира и 
живота на главната героиня извън поезията – постъпването ѝ на работа 
като ватманка съвпада с решението „Аз ще замлъкна, ще престана да 
пиша поезия, докато не започне да чува детето ми”. Трамваят е тясно 
свързан с урбанистичната образност, а в българската поезия е елемент, 
обозначаващ пространството на София и носещ мортална семантика.4 
Използвайки семантичния обем на символа, описан от Р. Тименчик, 
можем да твърдим, че във филма „Другият наш възможен живот” 
трамваят се реализира чрез своята негативна символична функция, 
представлявайки инструмент на екзекуцията (Тименчик 1987: 139) 
и контекстуално се свързва с глаголи като „разрязвам”, „разделям”, 
„изтощавам” и др. В метално-стъкленото тяло на трамвая героите 
обикновено не се чуват, забравят, не се разбират.

Във филма образът на влака се въвежда за първи път 
чрез стихотворението на Люба за изгубената гара. Изследвайки 
концептуализацията на дадения образ в българската поезия от 30-
те години на ХХ век, Д. Чавдарова отбелязва, че образът на влака в 
българската литература, за разлика от европейската традиция, се 
конотира положително и това се свързва с преодоляването от страна 
на родния авангард и соцреализъм на „романтичната опозиция 
цивилизация – природа” (Чавдарова 2018: 214). Във филма на Р. 
Петкова семиотичната мотивация на образа на влака се покрива с 
едно от значенията в тричленната семантична структура на образа, 
предложена от Н. Непомнящих – медиатор към други светове 
(литературни, иреални) (Непомнящих 2012: 104).

Нощната сцена на гарата е свързана с компенсаторния акт 
на завръщането чрез спомена към младостта и идеализма, със 
своеобразното „намиране” на „изгубената гара” от стихотворението на 
Люба Далчева. Героите си спомнят своите любовни срещи на перона, 
пътешествията с нощните влакове за Бургас, шепнейки стиховете на 
Фотев:

3  Морталната аура на трамвая се потвърждава от дълга поредица от текстове 
– „Майсторът и Маргарита” на М. А. Булгаков, „Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак, 
„Защита Лужин” на В. В. Набоков и др.
4  Ср. А. Далчев „Дяволско”, А. Геров „Самота”, Д. Дамянов „Двете хапчета” и др.
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О, тия нощни августовски влакове! (Фотев 1969: 58)

Там, на гарата, е моето спасение – и щастие.
В чакалнята – където са заспалите и будните…
Безшумните им погледи са пълни
с внезапно обещание за братство…

Но вярата, че съществува някакво пространство – 
по-човешко и по-нравствено зад жестовете,
зрее във сърцето ми (Фотев 2000: 58).

На сутринта вълшебният нощен влак отново се е превърнал 
в трамвай вампир, поглъщащ хората по улиците на града. Това 
превръщане има своите основания в генезиса и художественото 
функциониране на двата образа. Както отбелязва Р. Компарелли, 
„трамваят и влакът са синоними, тяхната функция е една и съща, но 
„влакът е по-поливалентен, тоест, неговата връзка с човешката съдба 
е по-разнообразна” (Компарелли 2014: 305). Влакът е медиаторът от 
младостта между София и Бургас – алтернативната културна столица 
по времето на социализма. Трамваят е желязно чудовище, което 
изсмуква силите и надеждите чрез безкрайното движение в омагьосан 
кръг. Инфернално-демоничната семантика на трамвая се въплъщава 
също в рисунките на младата художничка Надя (Янка Стоименова), 
изобразяваща го като стоманен звяр със зловещ номер на маршрута – 
666. С повтарящото се, сякаш неконтролируемо движение на трамвая 
кореспондира горчивата реплика на Лъчезар за неговия живот в 
Америка: „Кръгът се затвори – отново не зная кой съм, къде съм, както 
тогава, през седемдесет и седма...” Край мотела, приютил влюбените, 
където двамата герои се оказват отново „в центъра на света”, има 
железопътна линия, през прозореца на стаята се виждат минаващите 
влакове – метафора на завръщането на героите в другия техен 
възможен живот, изпълнен с любов и поезия.

Поезията като особена семиотична сфера определя и останалите 
нива на художествения свят на филма – художественото пространство, 
включващо Бургас, София, Димитровград, Америка, фикционалното 
село Бръшляново, мотел „Покрив”; предметния код на филма – 
стихосбирките, овехтелите портрети и бюстове на Бийтълс и Висоцки, 
китарата и старият касетофон; комуникационната знаковост – 
мотивът за глухотата и нейните поетични компенсации, поезията като 
таен език на влюбените, травматичното преживяване на поетичното 
слово в съвременната прагматична реалност.
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Няколко извода
Инкорпорацията на поетическите цитати във филма ритмизира 

кинотекста. Прозаичните части поемат върху себе си стихотворния 
ритъм, превръщат се в прозиметрични блокове (Орлицкий 2002: 415). 
Прозата на диалозите се оказва проницаема за тактовика на Фотев. 
Примерите са многочислени, но това взаимно проникване е тема на 
отделно изследване.

Поетическият контекст на филма става репрезентативен за 
битието на определен кръг от българската интелигенция от 70-те 
години на XX век. Този кръг се формира в лоното на университетската 
хуманитаристика и отразява определени мирогледни позиции и 
социални практики. Филмът „Другият наш възможен живот” като 
културен текст демонстрира разгръщането на субкултурен код, 
характерен за епохата на така наречения  „зрял социализъм” в 
България.

Повечето елементи на този субкод са реферирани чрез 
поетичното – цитатност, алюзии и перифрази, литературна митология, 
антропоними и топоними. Функционирането им в текста изгражда 
цялостен понятийно-образен лексикон, своеобразен език, който 
включва като „средство за предаване на смисъл” (Лотман 1994: 6) 
и поредица от артефакти – рисунки, предмети, медиафрагменти. 
Системата от значения на този „език” може да бъде описана чрез 
следните семантични полета:

·	 емоции – „вярност към словото”, абсолютизация на любовта и 
дружбата, конфликт с поколението на „бащите”, самота;

·	 етика – стремеж към абсолютна свобода, нравствен 
максимализъм, равнодушие към материалните блага;

·	 поведение – бохемство, странничество, радикализъм, 
индивидуализъм, космополитизъм;

·	 интелектуални приоритети – любов към музиката и поезията, 
хуманитарни интереси;

·	 идеология – политическа активност, критично отношение към 
социалистическата система.

Корпусът от поетически текстове, мотиви, образи, персоналии, 
репрезентиращи жизненото кредо на дадената интелектуална група, 
отразява нейния неоромантичен и нонконформистки светоглед, а 
своеобразната еклектика на поетичните ѝ вкусове е продиктувана 
от нейната периферийност спрямо нормативния естетически канон 
на соцреализма и се характеризира с нехомогенното съжителство 
на семиотични елементи от времето на Размразяването, западната 
субкултура, алтернативни текстове на български автори от 70-те.
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Abstract: Main types of comparisons in “Russian Primary Chronicle” and 
“Gesta principum Polonorum” are considered. It is shown that in Russian Chronicle 
comparisons are mostly short ones, have the form of stable expressions and are mainly 
found in battle scenes descriptions or in hagiographic fragments. In Polish Chronicle 
comparisons are lengthy ones and often based on visual image. Intentional use cases 
of several comparisons in the same text fragment and comparisons use in quoting or 
descripted persons’ speeches are discussed.

Key words: comparison, “Russian Primary Chronicle”, “Gesta Principum 
Polonorum”.

Структура сравнения подразумевает наличие нескольких 
компонентов: объекта, который сравнивают, объекта, с которым 
производится сравнение, признака, по которому сравниваются 
объекты, а также показателя сравнения (средства языкового 
оформления сравнительных отношений). В исследовательской 
литературе были предложены различные типологии сравнений. Еще 
со времен Аристотеля существует традиционное деление сравнений 
на образные и безóбразные (в зависимости от принадлежности 
сравниваемых объектов к одному или к разным классам вещей). 
Образные сравнения подразделяют на устойчивые (обладают 
постоянной формой) и авторские (индивидуальные), а безóбразные 
сравнения – на эталонные (содержат представление о норме явления) 
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и логические (сравниваемые объекты принадлежат к одному 
онтологическому классу) [Девятова 2010: 56]. В зависимости от явного 
и неявного указания на общий признак сопоставляемых объектов 
различают эксплицитные и имплицитные сравнения (подробнее о 
компонентах и типологии сравнений см. [Баранова 2020: 274-276]).

В последнее время получил распространение подход, 
согласно которому сравнение понимается как «мыслительный 
процесс, играющий главную роль в познании и словесном описании 
окружающего мира» [Баранова 2020: 275]. При этом изучение 
сравнений в памятниках далеко отстоящих от нас эпох позволяет 
нам полнее понять особенности книжной культуры и мировоззрение 
людей своего времени. Для фольклора и средневековой картины 
мира принцип подобия является одним из основных и широко 
распространенных (см. [Потебня 1990: 213-233], [Гуревич 2005: 230, 
302]). Особое значение приобретает изучение устойчивых сравнений, в 
которых выражены оценочные установки представителей некоторого 
общества по отношению к окружающему миру. Кроме того, Д.С. Лихачев 
высказывался о необходимости изучать сравнения «по отдельным 
жанрам литературы, с целью выявления … существенных жанровых 
отличий сравнений» [Лихачев 1979: 184].

В настоящей работе рассматриваются некоторые сравнения 
в произведениях исторического повествования XI-XII вв, а также 
обсуждаются особенности их употребления. В качестве источников 
выбраны тексты, описывающие синхронные периоды средневековой 
истории – «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку (1377 
год, далее – ПВЛ) и «Хроника Галла Анонима» (списки XIV-XV вв, далее 
– ХГА).

Образные сравнения
При сопоставлении «объектов одного класса» в ПВЛ бóльшую 

часть составляют сравнения описываемых лиц с библейскими 
персонажами. В летописи такие сравнения носят оценочный характер 
и встречаются только по отношению к правителям, принявшим 
христианство. Так при изображении княгини Ольги сравнения 
подчеркивают ее достоинства («яко же при Соломанѣ приде царица 
Ефиопьская к Соломану, слышати хотяще премудрости Соломани … 
тако же и си блаженая Ольга искаше доброѣ мудрости божьа» [ПВЛ: 
45 (955)]1, «рече бо Соломанъ … яко же бо Ольга часто глаголашеть» 
[ПВЛ: 45-46 (955)]). В последнем примере интересно уподобление 

1  Здесь и далее тексты источников цитируются по изданиям: ХГА – Галл Аноним. 
Хроника и деяния князей или правителей польских. Под. ред. Л.М. Поповой. М. 1961; 
ПВЛ – Повесть временных лет. Под. ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.–Л. 1950. В круглых 
скобках указан год погодной записи (для летописи).
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Ольги ветхозаветному царю Соломону. При изображении крестившего 
Русь князя Владимира Святославича летописец сравнивает его с царем 
Соломоном по принципу противопоставления («Бѣ бо женолюбець, 
яко же и Соломанъ … Мудръ же бѣ, а наконець погибе; се же бѣ 
невѣголосъ, а наконець обрѣте спасенье» [ПВЛ: 57 (980)]). При 
изображении Святополка Владимировича (Окаянного) древнерусский 
книжник использует сравнения с ветхозаветными Каином и Ламехом 
с целью дать отрицательную оценку князя, убившего своих братьев 
(«Мьсти за кровь праведнаго сего, якоже мьстилъ еси крове 
Авелевы, положивъ на Каинѣ стенанье и трясенье; – тако положи 
и на семь» [ПВЛ: 97 (1019)], «Ламехъ уби два брата Енохова … сей же 
Святополкъ … изби братью свою» [ПВЛ: 98 (1019)]). Самоуверенность 
Святослава также находит себе в ПВЛ ветхозаветную параллель 
(«Святославъ же, величаяся, показа имъ богатьство свое … Сице 
ся похвали Иезекий» [ПВЛ: 131 (1075)]). Примечательно, что при 
сопоставлении описываемых лиц (кроме Ольги) с библейскими 
персонажами летописцы выбирали отрицательные примеры из 
Священной истории.

Автор ХГА уподобляет описываемых лиц библейским персонажам 
существенно реже. В частности, мать Болеслава I сопоставлена в 
стихотворном эпилоге к первой книге Хроники со своей ветхозаветной 
тезкой («Как Юдифь спасла народ свой / Чрез убийство Олоферна, 
/ Так дала нам эта сына» [ХГА: 26]). Посвящая свой труд польскому 
епископу Павлу и канцлеру Михаилу, в письме, предшествующем 
второй книге Хроники, Галл сравнивает их с «самарянином, 
перевязывающим раны пострадавшему и обмывающим их 
вином и маслом» [ХГА: 64]. Использование приведенных сравнений 
в текстах, предшествующих основному повествованию, позволяет 
предположить их этикетный характер. Описывая борьбу поляков с 
чехами и поморянами, автор ХГА сравнивает Болеслава II с иудейскими 
вождями, сражавшимися против сирийских завоевателей («как 
бы подражая Маккавеям, он, разделив войско, выступил и как 
защитник родины и как мститель за обиду» [ХГА: 93-94]). В качестве 
объекта сравнения автор польской хроники упоминает также одного 
из богов древнегреческой мифологии («За ними, как бы в объятиях 
амфитриона, находятся другие языческие народы» [ХГА: 27]).

Помимо сопоставлений с библейскими персонажами в ПВЛ и ХГА 
присутствуют сравнения с известными историческими личностями. 
Древнерусский книжник сравнивает князя Владимира Святославича 
с императором («Се есть новый Костянтинъ великого Рима, иже 
крестивъся сам и люди своя: тако и сь створи подобно ему» [ПВЛ: 
89 (1015)]). При изображении Ярослава Владимировича (Мудрого) 
летописец использует развернутое сравнение князя с его отцом – 
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князем Владимиром («Яко же бо се нѣкто землю разореть, другый 
же насѣеть, инииже пожинають и ядять пищю бескудну, – тако и 
сь» [ПВЛ: 102 (1037)]). Приведенное сравнение подчеркивало значение 
Крещения Руси и важность в представлении летописца деятельности 
Ярослава Владимировича по распространению книг. Напротив, автор 
ХГА использует развернутое сравнение Болеслава III с карфагенским 
полководцем Ганнибалом с целью подчеркнуть военные способности 
польского правителя (см. ниже).

Особенностью сравнений с менее значимыми деятелями в 
ПВЛ является обращение книжников к прецедентной ситуации. 
Таково превратившееся в поговорку сравнение при сообщении об 
исчезновении племени обров («погибоша аки обрѣ» [ПВЛ: 14]). На 
обособленность некоторых летописных сравнений от текста и их 
способность превращаться в афоризмы указывал ранее Д.С. Лихачев 
[Лихачев 1979: 183]. Во фрагменте, повествующем об ослеплении 
Василька Теребовльского (которое, вероятно, было помещено в 
летописи из другого источника), также присутствуют сравнения, 
отсылающие к прецедентной ситуации («Давыдъ же сѣдяше акы 
нѣмъ … приде же и Давыдъ с ним, акы нѣкакъ уловъ уловивъ» 
[ПВЛ: 172-173 (1097)].

В ХГА, напротив, одним из основных объектов сравнения 
является не ситуация, а образ отца или пастыря. Применительно к 
Болеславу I часто встречается мотив отеческой заботы о подданных 
(«как отец сына, увещевал он крестьянина» [ХГА: 39], «крестьян 
он не отягощал повинностями, как господин, а, как любящий 
отец, позволял им жить спокойно» [ХГА: 42], «наставлял … как 
отец сыновей» [ХГА: 44], «питал такую же любовь, как отец по 
отношению к сыновьям» [ХГА: 46]). В повествовании о Болеславе 
III появляется образ доброго пастыря («князь же Болеслав шел … 
как добрый пастырь позади, своего войска» [ХГА: 130]). Иногда 
Галл использует сравнение с отцом для того, чтобы подчеркнуть 
отсутствие добродетели у князя (Мешко II «не был богат, как его 
отец, и не имел ни жизненного опыта, ни доброго нрава» [ХГА: 
49]). Интересны в ХГА сравнения Польши с образом вдовы или матери 
(«Польша, прежде царица, разукрашенная в сверкающее золото 
драгоценности, теперь засыпана прахом во вдовьем одеянии» 
[ХГА: 47], «вся Польша скорбела, как мать, оплакивающая гибель 
единственного сына» [ХГА: 59]). Отметим, что сравнения с отцом или 
господином могли восприниматься Галлом как типичные для своего 
времени, о чем свидетельствует его рассуждение в тексте Хроники 
(«но мы не для того упомянули о Скарбимире, чтобы сравнить 
его в чем-нибудь с его господином, а чтобы сохранить верность 
истории» [ХГА: 90]).
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Безóбразные сравнения
Книжники XI-XII вв также сопоставляли описываемых людей 

или события с реалиями окружающего их мира. Как отмечал В.Е. 
Хализев, на начальном этапе существования литературы «широко 
бытовали сравнения человеческого мира с предметами и явлениями 
природы» [Хализев 2002: 241]. В обоих рассматриваемых источниках 
такие сравнения представлены достаточно широко.

В ПВЛ летописцы употребляли сравнения с животными по 
отношению к людям, не принявшим христианство – язычникам 
(«древляне живяху звѣриньскимъ образомъ» [ПВЛ: 15]). Так 
представлен в летописи и Святослав Игоревич («легъко ходя, аки 
пардусъ» [ПВЛ: 46 (964)]). Иногда в сравнениях с животными в ПВЛ 
на первый план выходит оценка книжником описываемых людей или 
событий («и се нападоша акы звѣрье дивии около шатра» [ПВЛ: 91 
(1015)], «зарѣза Глѣба, акы агня непорочно» [ПВЛ: 93 (1015)], «акы 
свинья в калѣ грѣховнѣмь присно каляющеся, и тако пребываемъ» 
[ПВЛ: 112 (1068)], «взя побѣду на бѣсы, яко и мухы» [ПВЛ: 130 
(1074)]). Аналогичные сравнения использует Владимир Мономах 
в своих сочинениях, которые позднее были включены в состав 
Лаврентьевской летописи («и облизахутся на нас акы волци стояще» 
[ПВЛ: 161 (1096)], «тѣло увянувшю, яко цвѣту нову процветшю» 
[ПВЛ: 164 (1096)]). Интересно сравнение, свидетельствующее о 
знакомстве книжника с элементами охоты («и сбиша угры акы в мячь, 
яко се соколъ сбиваетъ галицѣ» [ПВЛ: 179 (1097)]). В приведенных 
сравнениях поведение человека сопоставляется не столько с самими 
животными, сколько с их повадками. Это согласуется со сделанным 
ранее наблюдением Д.С. Лихачева, что «разнообразные сравнения со 
зверями и птицами сделаны только по функции» [Лихачев 1979: 181]. 
Особую группу в ПВЛ составляют сравнения с бесами: «горьше суть 
бѣсовъ таковии» [ПВЛ: 54 (980)], «золъ бо человѣкъ, тщася на злое, 
не хужи есть бѣса; бѣси бо бога бояться, а золъ человѣкъ ни бога 
боится, ни человекъ ся стыдить; бѣси бо креста ся боять господня, 
а человѣкъ золъ ни креста ся боить» [ПВЛ: 92 (1015)].

В ХГА сравнения с животными встречаются более часто, 
чем в древнерусской летописи. В польской хронике такие 
сравнения пространные и почти всегда передают положительное 
или отрицательное отношение книжника («положительные» и 
«отрицательные» сравнения). Часто Галл использует сравнение 
Болеслава III со львом («как лев, в возбуждении потрясающий 
хвостом … подобно львице, у которой похищены детеныши и 
которая жаждет крови» [ХГА: 91-92], «подобно рыкающему льву» 
[ХГА: 95, 121], «подобно льву или дикому вепрю, преследуемому 
охотничьими собаками, у которого вызывают раздражение лай 
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собак и трубные звуки охотников» [ХГА: 96-97], «точно лев могучий 
наш» [ХГА: 109], «рассвирепел, как лев, увидевший, что добыча 
спряталась за ограду» [ХГА: 126]). Помимо льва, в ХГА присутствуют 
сравнения Болеслава III с драконом и волком («подобно тому, как 
огнедышащий дракон, сжигая все одним своим дыханием, а что 
не сгорело, разбивая гибким своим хвостом, летит по земле, неся 
с собой гибель, так и Болеслав обрушился на поморян» [ХГА: 98], 
«как волк похищал воинов» [ХГА: 119]). Интересны некоторые 
«отрицательные» сравнения, которые подчеркивают достоинства 
польского правителя (Болеслав III «не побежал, как трусливвый 
заяц» [ХГА: 115], «не стал, подобно хищному волку, опустошать 
ее (Чехию – А.Ш.), как чехи Польшу» [ХГА: 126]). По отношению 
к правителям других государств «положительные» сравнения с 
животными Галл употребляет достаточно редко («Святополк, князь 
Моравии, как дикий вепрь, преследуемый молосскими2 собаками, 
ранит всех повсюду острыми клыками, одних убивает, другим 
выпускает внутренности и не останавливается и не перестает 
причинять вред до тех пор, пока запыхавшийся охотник не 
прибежит с новой сворой собак на помощь своим псам, попавшим в 
затруднительное положение, - так и Святополк, опередив окружной 
тропинкой поляков, нагруженных добычей, почти уже победил 
их с торжеством» [ХГА: 86]). Интересно, что в предисловии ко второй 
книге Хроники Галл сравнивает себя с муравьем («так и муравей, 
насекомое, хотя и несоразмерное с верблюдом по величине своего 
тела, однако ревностно выполняет работу, пропорциональную его 
силам» [ХГА: 64]). «Отрицательные» сравнения в ХГА более краткие и 
встречаются несколько реже (Збигнев «обратился в бегство, подобно 
оленю» [ХГА: 97], воины Збигнева вышли «как мыши из нор» [ХГА: 
124], поморяне «как полевые мыши, выбегают они из своих нор» 
[ХГА: 111], «притаились, как волки, подстерегающие овец» [ХГА: 
112], чехи считали поляков «не построенными, скрывающимися, 
рассеянными, подобно зайцам» [ХГА: 130]).

В обоих текстах присутствуют сравнения с явлениями природы. 
В ПВЛ такие сравнения людей часто носят дидактический характер 
(Ольга «аки губа напаяема, внимающи ученья» [ПВЛ: 44 (955)], 
варяг-христианин «бяшеть ему (дьяволу – А.Ш.) аки тернъ въ 
сердци» [ПВЛ: 58 (983)], печерские монахи «акы свѣтила в мирѣ» 
[ПВЛ: 123 (1074)], «яко свѣтила» [ПВЛ: 125, 131 (1074)]). Напротив, 
сравнения в описаниях воинов и битв имеют вид устойчивых формул 
и выполняют, скорее, изобразительную функцию («идяху стрѣлы 
акы дождь» [ПВЛ: 180 (1097)], «поидоша полкове, аки борове» 

2  Молоссы - древнегреческое племя, жившее в области Эпира, охотничьи собаки 
которых были известны за пределами Древней Греции [Попова 1961: 156].
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[ПВЛ: 184 (1103)]). Интересны немногочисленные оригинальные 
сравнения в ПВЛ (книги «суть рѣкы, напаяюще вселеную» [ПВЛ: 102 
(1037)], «звѣзда превелика, лучѣ имущи акы кровавы» [ПВЛ: 110 
(1065)]). В ХГА сравнений людей с явлениями природы, имеющих вид 
устойчивых формул, несколько меньше («глаза моих предводителей 
сами сияют яснее ясного дня» [ХГА: 24]). Оригинальные сравнения 
Галла по сравнению с ПВЛ более пространные (Болеслав I разогнал 
врагов «подобно тому, как ветер разгоняет пыль» [ХГА: 35], после 
битвы вода в реке Буг «имела больше вид крови, нежели речной 
воды» [ХГА: 37], «такое множество было там рыцарей, переходящих 
реку, что она смотрящим с берега казалась не водой, а как бы сухой 
дорогой» [ХГА: 40-41], город Крушвица «была превращена почти что 
в пустыню» [ХГА: 70]).

Отдельную группу сравнений составляют сопоставления 
с артефактами. В ПВЛ и ХГА присутствуют сравнения с золотом 
(христиане «явятся яко злато искушено в горну» [ПВЛ: 152 (1096)], 
«Золото же в его (Болеслава I – А.Ш.) время имелось у всех как 
обыкновенное серебро. Презренное серебро считалось как бы 
соломой» [ХГА: 34]). Сравнений с артефактами несколько больше 
в ХГА («Вся земля скорбит, сего мужа потерявшая / Словно дом 
осиротевший, мертвый, без хозяина» [ХГА: 48], «верность чехов 
неустойчива, подобно колесу» [ХГА: 125]). Это свидетельствует о 
том, что в своем повествовании польский книжник в большей степени 
ориентировался на реалии окружающего мира, чем на авторитетные 
тексты.

Сочетание сравнений друг с другом
В ПВЛ летописцы употребляли сразу несколько сравнений во 

фрагментах агиографического характера. Таково похвальное слово 
после сообщения о смерти княгини Ольги («аки деньница предъ 
солнцемь, аки зоря предъ свѣтомъ … аки луна в нощи … аки 
бисеръ в калѣ» [ПВЛ: 49 (969)]), в котором А.А. Шайкин отмечал 
«совмещение фольклорных и книжно-клерикальных фрагментов и 
мотивов» [Шайкин 2011: 87]. Другим примером являются сравнения 
в погодной статье 1015 г, повествующей об убийстве князей Бориса и 
Глеба («яко потока точита от кладязя воды живоносныя ицѣленья 
… яко свѣтилѣ озарающа всю землю Русьскую» [ПВЛ: 94 (1015)]). 
Сочетание сравнений друг с другом встречается и при повествовании 
о монахах Киево-Печерского монастыря («внезапу свѣт восья, яко от 
солнца, в печерѣ, яко зракъ вынимая человѣку. И поидоста 2 уноши 
… блистаста лице ею, акы солнце» [ПВЛ: 128 (1074)]). Как отмечал 
Д.С. Лихачев, «соседство многих сравнений ослабляет каждое из них в 
отдельности и всю их совокупность в целом» [Лихачев 1979: 180].
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В ХГА несколько сравнений могут составлять более пространный 
фрагмент, целью которого является прославление деяний князя. 
Таково сравнение Болеслава III с Ганнибалом, построенное по принципу 
противопоставления («Болеслав, собрав множество воинов, открыл 
новую дорогу в Чехию, в чем его можно сравнить с Ганнибалом 
и с его удивительными деяниями. Именно, как тот, собираясь 
завоевать Рим, первый проложил путь через гору Юпитера, так и 
Болеслав, намереваясь вторгнуться в Чехию, прошел через места 
непроходимые, по непроторенному пути. Тот, перейдя с трудом 
через одну гору, достиг большой славы и оставил о себе память; 
Болеслав же с большим трудом взошел не на одну, а на очень 
много гор, окутанных облаками. Тот, долбя гору, только старался 
выровнять горные вершины; этот, валя стволы деревьев и скалы, 
всходя на крутые горы, не переставал прокладывать путь по 
густым лесным зарослям и настилать гати в глубоких болотах» 
[ХГА: 125]).

Сравнения в цитатах и высказываниях персонажей
Помимо сравнений, употребляемых книжниками, оба 

рассматриваемых источника содержат сопоставления, включенные 
в цитаты или высказывания описываемых лиц. Подобным примером 
в ПВЛ являются слова древлянских послов о князе Игоре, в которых 
киевский князь уподобляется волку («Аще ся въвадить волкъ в 
овцѣ, то выносить все стадо, аще не убьють его; тако и се … мужь 
твой аки волкъ, восхищая и грабя» [ПВЛ: 40 (944)]). Представляют 
интерес содержащиеся в летописи высказывания о княгине Ольге 
византийского императора Константина VII Багрянородного («Подобна 
еси царствовати в градѣ с нами» [ПВЛ: 44 (955)]) и приближенных 
князя Владимира Святославича («яже бѣ мудрѣйши всѣх человѣкъ» 
[ПВЛ: 75 (987)]). Сравнение присутствует и в речи послов, отправленных 
князем Владимиром для «испытания вер» («всякъ бо человѣкъ, 
аще вкусить сладка, послѣди горести не приимаеть, тако и мы не 
имамъ сде быти» [ПВЛ: 75 (987)]). Предсмертная речь Бориса также 
содержит сравнения («иже симь образомь явися на земли спасенья 
ради нашего … , тако и мене приять сподоби страсть» [ПВЛ: 91 
(1015)]). Обилие риторических фигур и элементов агиографического 
стиля, присутствующих в этом фрагменте летописи, позволяют 
предположить, что они принадлежат скорее не Борису, а самому 
книжнику. Иногда объектом сравнения в ПВЛ является цитата из 
авторитетного текста («Оканьнии же възвратишася въспять, яко же 
рече Давыдъ: “Да възвратятся грѣшници въ адъ”» [ПВЛ: 93 (1015)]), 
или сравнения могут встречаться в самой цитате («Тѣм же и мы, 
последующе пророку Давыду, вопьемъ: “… яко огнь пред лицемь 
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вѣтру, иже попалчеть дубравы, тако поженеши я бурею своею”» 
[ПВЛ: 145 (1096)]). Особенностью приведенных сравнений является 
выражение в них описываемыми лицами или самим книжником своего 
отношения к происходившим событиям.

В ХГА речи правителей также содержат сравнения, которые 
в отличие от ПВЛ не имеют книжного происхождения. Одним из 
немногих исключений являются слова Болеслава I о потомках («Я, 
как бы в зеркале или в тумане, уже вижу королевское потомство» 
[ХГА: 47]). Большинство сравнений, приводимых Галлом в княжеских 
речах, относится к военным делам. Таковы слова Болеслава II к 
своим приближенным («вы раньше, подобно голодным волкам, 
выбегали из леса и, захватив добычу в отсутствие пастуха, обычно 
безнаказанно уходили в лесную чащу, теперь же, когда есть 
охотник с оружием и собаками, спущенными по следу, вы сможете 
избегнуть расставленных сетей не бегством и не кознями, но только 
лишь мужеством» [ХГА: 54]). Похожее сравнение содержится и в 
словах Ярослава Владимировича (Мудрого) о Болеславе I, помещенных 
в польской хронике («пусть знает Болеслав, что он, как кабан, 
загнан в лужу моими псами и охотниками» [ХГА: 40]). Сравнение 
содержат и слова Болеслава III о чехах (которые «считали за военные 
подвиги похитить что-нибудь из наших стад и с этим убежать в 
леса, подобно морским или лесным чудовищам» [ХГА: 128-129]). 
Приведенные примеры не только свидетельствуют об их авторах как 
о людях, знакомых с проведением охоты, но и подтверждают то, что 
сравнения в XI-XII вв широко использовались как книжниками, так и 
князьями в своих речах.

Заключение
Проведенное исследование выявило не только различия 

сравнений в текстах ПВЛ и ХГА, но и продемонстрировало особенности 
их употребления. В образных сравнениях ПВЛ преобладают 
сопоставления с библейскими персонажами или обращения к 
прецедентной ситуации. В ХГА сравнения описываемых лиц с 
деятелями Священной истории практически отсутствуют (некоторые 
немногочисленные примеры носят, скорее, этикетный характер), а 
основными объектами сравнения являются образы отца или господина. 
Безóбразные сравнения с животными или явлениями природы в ПВЛ 
краткие и часто имеют вид устойчивых выражений. Напротив, в ХГА 
подобные сравнения встречаются наиболее часто, они пространные и 
обнаруживают в польском книжнике знатока повадок животных.

Употребление сравнений в ПВЛ и ХГА позволяет лучше 
понять, в чем видели средневековые книжники основную задачу 
своего труда. Сочетание в ПВЛ нескольких сравнений друг с другом 
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в агиографических фрагментах свидетельствует о стремлении 
древнерусского книжника сделать акцент на христианских чертах 
(или их отсутствии) в жизни описываемых лиц. В ХГА подобные 
сочетания сравнений встречаются преимущественно в повествовании 
о военных делах и имеют своей целью прославить военные или 
государственные успехи князя. Это, в свою очередь, говорит о том, что 
дидактизм исторического повествования книжники Древней Польши 
и Древней Руси понимали по-разному. Дальнейшее изучение сравнений 
представляется перспективным как для исследования особенностей 
поэтики памятников исторического повествования XI-XII вв, так и для 
лучшего понимания мировоззрения их создателей.
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THE SHIP AND THE AUDIENCE IN THE ESSAY 
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Abstract: In this article the object of study is the transformation of 
the symbol of the ship and the related image of the audience as an integrant 
part of the motives for travelling and sailing, presented in F.M. Dostoevsky’s 
philosophical and journalistic work „Small pictures (on the road)“ ( 
1874). This work constructs an image of the current Russian society with 
its shortcomings against the background of travelling by various means of 
transport (horse, train, steamer). Attention is focused on revealing the symbol 
of the deck as an element of the ship and F. Dostoevsky’s interpretation of the 
motives for travelling and sailing. The task is to trace the transformation of 
the ancient symbol of the ship in the literature of Russian Realism from the 
second half of the XIX century, which will confirm the thesis that the symbol 
is compatible with the realistic fiction technique. 

Key words: ship, deck, audience, symbol, realism

Очеркът „Маленькие картинки (в дороге)“1  на Ф. М. Достоевски 
е публикуван през 1874 г. в сборника „Складчина“, който е съставен 
от творби на руски писатели в полза на пострадалите от глада в 
Самарската губерния. Този очерк коренспондира с темите, засегнати 
в почти всички останали статии в „Дневникът на писателя“ на Ф. М. 
Достоевски.

1 „Малки ( пътни) картинки” – преводът е мой – М. З. 
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Зададената насока за класовото разслоение в очерка „Маленькие 
картинки“ от 1873 г. е продължена, както ще видим, в „Маленькие 
картинки (в дороге)“ от Достоевски. В първата творба обаче акцентът 
е поставен върху разходката пеша из улиците на столичния град, а във 
втората – върху пътуването с транспортно средство (влак и кораб). 

Пътуването може да се мисли не само като физическо, но и 
като духовно, житейско, идейно, като път към преобразяване, към 
изменение, към развитие и др., а като концепт притежава свойството 
хронотопичност (по Бахтин)    и съдържа в себе си и чувствени, 
емоционални, духовни и други компоненти, свързани с антропогенното  
съдържание  на концепта (Ипполитов 2005: 102-103). 
 Знакова се оказва интерпретацията му от Достоевски по 
отношение на вплитането в него на концептите общество, среща, 
препятствие и по отношение на липсата на характерни черти като цел, 
динамика, развитие. 

Бихме могли да кажем, че в очерка на Достоевски мотивът 
за пътя, пътуването е умело използван като фон, като символ от 
публициста, за да разкрие иронично основни недъзи на руското 
общество (интелигенцията и аристокрацията) като самозаблудата, 
лъжата, наивността (женската), подражанието, чуждопоклонството, 
липсата на единомислие и обединеност, инертността.

Като структурен компонент от мотива за пътя и пътуването 
(дорога) транспортното средство играе особена знакова роля. Акцент 
в очерка се явяват влакът и пароходът,  използващи парата в своето 
движение, поставени според времевата линия в настоящето, в сравнение 
с отдавна забравеното пътуване с кон: „Я разумею дорогу паровую, 
чугунку и пароходы. Про дороги прежние, про дороги „конем“, как 
выразился недавно один мужичок, мы, жители столиц, стали совсем 
забывать“(Достоевский 1980: 159). Още в първите редове от очерка е 
осезаемо противопоставянето между минало – настояще, старо – ново, 
проектирано в новото транспортно средство – влака, парахода и в старото 
– кон. Освен това се внушава и опозицията публика – народ2 чрез образите 
„жители столиц“ и „один мужичок“. Тази корелация ясно прозира и 
в противопоставянето на влака и парахода с коня. Представата за 
движението на коня, стъпващ по земята, буди асоциацията за естественост. 
Пътуването с кон в случая символизира руския народ и неговата здрава 
връзка със земята. А средствата за придвижване на публиката могат да се 
осмислят като загубили връзка със земята – влакът се движи по релси, а 
параходът по вода. В този ред на мисли забравилите за пътуването на кон 
са забравили за своя народ, своите корени, загубили са връзка с руската 

2  Вж. Сергеевич    А. К. Публика и народ  – http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0070.
shtml – 02.05.2020
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земя.3 Освен това споменатото по-горе обобщено название на пътуването 
с влак или параход като пътуване с пара, парово предизвиква още една 
асоциация: парата, извисяваща се според природните закони винаги 
нагоре, би могла да символизира, от една страна, руската аристокрация, 
намираща се на социалната стълбица над народа, и нейния лек живот,  а от 
друга страна, иронично напомня за „празния“ ѝ живот (безсъдържателно, 
безсмислено, ненужно съществуване): по аналогия със съда, пълен с вода, 
който остава празен, след като водата се изпари. А освен това предизвиква 
асоциация с думи, съдържащи същия корен „-пар-“:  высокопарный – който 
хвърчи на високо; парить – рея се, хвърча, вия се високо (Полный русско-
болгарский словарь 1945: 120; 466). 

Тематично в очерка се открояват две ядра – наблюдения 
върху публиката, пътуваща с влак, и върху тази, пътуваща с кораб, т.е. 
погледът е отправен само върху висшата класа. Но със загатнатото в 
началото противопоставяне и с иронията, с която е пропит текстът, 
усещането за присъствието на корелацията публика – народ не напуска 
читателя до самия край на очерка. Следва да обърнем внимание 
на разграничението публика – пассажиры. Думата публика в руски 
език има няколко значения: „люди, находящиеся где-либо в качестве 
зрителей, слушателей, пассажиров, а также вообще – люди, общество; 
общество или отдельные лица, объединённые по каким-либо общим 
признакам (разг. шутл. или неодобр.)“ (Шапошников 2010:242). 
Смята се, че тази дума е навлязла в руския език в началото на  XVIII 
в. от френски – „publique, восходящего к лат. рublicus „общественный, 
государственный“, образованного на базе populus „народ“ (Шапошников 
2010:242). Обозначаване на пътуващите именно с лексемата публика 
буди асоциация за статичност, бездейност поради самото значение на 
думата за зрители, слушатели, т.е. само за възприемащи, но не дейни, не 
творящи, а неодобрителното и шеговито значение за лица, обединени 
от общи признаци, ясно и иронично подчертава типизацията на този 
слой от обществото в очерка. Ще приведем и думите на К. С. Аксаков от 
статията му „Публика и народ“, писана през 1848 г., за потвърждение 
на имплицитното противопоставяне на публиката и народа само с 
разграничението на превозното средство в очерка при Достоевски. 

Было время, когда у нас не было публики „Возможно ли это?“ – 
скажут  мне. Очень возможно и совершенно верно: у нас не было публики, 
а был народ. 
 Это было еще до построения Петербурга. 

 (Сергеевич 1848: http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0070.shtml 
– 02.05.2020).

3  Загатнатото класово разделение по-нататък в очерка се подчертава с разделението 
на пътуващите на публика и просто пътници. 
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Правят впечатление корелациите публика – Петербург при 
Аксаков и публика – жители столиц при Достоевски. Дали е просто 
съвпадение, или умишлено търсен ефект, не се заемаме в настоящата 
работа да твърдим или доказваме, но едно е ясно – проблемът за 
подражанието на Запада от страна на руската висша класа явно е 
вълнувал не само Достоевски по това време.  
  Епитетът „паровая“, с който авторът определя пътуването с 
влак и кораб, предизвиква асоциация за лекота, извисяване, но и за 
прогрес по отношение на техниката. Сравнително новото транспортно 
средство влак, параход4, с което пътуват избраните (публиката), в 
сравнение с коня буди представата за развитие, напредък, промяна, 
новост, усъвършенстване и очакване с това да бъдат характеризирани 
пътуващите с тези транспортни средства.  Разбира се, очакването се 
оказва напразно. Динамиката, развитието, усъвършенстването на 
субекта по време на пътуването, промяната не са черти, с които се 
характеризира пътуването и на интелигенцията, пътуваща с влак, и на 
аристократите, пътуващи с кораб, представени в очерка на Достоевски. 
Но именно тяхното отсъствие е знаково за разбирането на текста.

 Типизирането на образи от пътуващата с пара висша класа, 
назоваването ѝ с думата публика дава основание да се направи 
обобщение, че представените пътни картинки представляват 
метафора, иронично представяща ролята на тази класа в развитието/
прогреса на руската нация, в съдбата на държавата.

Във втората част от очерка „Маленькие картинки (в дороге)“ 
Достоевски представя своите впечатления от публиката, пътуваща с 
кораб. 

Публиката тук се състои от най-избраните, т.е. аристократите. 
Самият автор прави подобно разграничение, особено по отношение на 
структурата на кораба и неговите пътници. Съпоставя пътуващите на 
кърмата с тези, които се намират на носа на кораба, по следния начин:

4 „Параход се нарича всеки кораб, задвижван от парна машина. […] През 1704 г. Дени Папен 
построява първия малък кораб, който се задвижва с пара. Въпреки това откритие, основно 
по технологични и икономични причини, епохата на платното продължава още век – век и 
половина.
 Параходи започват да се строят масово в първата половина на XIX век и постепенно 
изместват доминиращите дотогава ветроходи“
   (Wikipedia, the free еncyclopedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D
0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4 – 29.06. 2020) .
 „В России первый пароход был построен на заводе Чарльза Берда в 1815 году. Он 
совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом“ (https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/36394#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.B2_.
D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.28.D0.B8_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0.29     – 29.06.2020).
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На пароходах, как я сказал уже, разговоры завязываются 
несколько иначе, чем в вагонах. Причины естественные, и во-первых, 
уже то, что публика избраннее. Я, конечно, говорю лишь про пароходную 
публику первого класса, про публику на корме. Про публику носовую, 
то есть второго разряда, и говорить не стоит; да и не публика она, а 
просто пассажиры. […] Кормовая публика, везде и всегда, совершенно 
игнорирует носовую и не имеет об ней никакого понятия. Может быть, 
покажется странным мнение, что пароходная „первоклассная“ публика 
всегда избраннее, чем даже соответственного разряда в вагонах 
(Достоевский 1980: 166). (Подчертаването е мое – М.З.)

 
 Пред читателя е представена избраната публика, 
„първокласната“, която дори не може да се сравни по своята избраност 
с публиката, пътуваща първа класа, но във влака. Ясни са препратките 
към аристократичността на тези пътници. Сравнение, естествено, прави 
и с пътниците, пътуващи втора класа – „носовая публика“ или просто 
„пассажиры“, както сам авторът ги нарича. Иронията в представянето 
на „картинки“ от пътуването с избраната публика на кораба става 
все по-яростна, на места се превръща в сарказъм. Това е постигнато 
с категоричния отказ от каквато и да било защита на пороците на 
тази избрана публика и привидно отвращение на наблюдателя от 
пътниците, съставляващи носовата публика, което подсказва, че сам 
определя мястото си при избраните. Авторът едновременно игнорира в 
своя разказ тази класа пътници, което контрастира на прочувствените 
картини от трета част на издадения година по-рано очерк „Маленькие 
картинки“. Всъщност представянето ѝ от гледна точка на първокласния 
пътник буди у читателя несъгласие, възмущение от отношението 
към пътниците („носовая публика“) като към втора категория хора. 
Избираме думата хора, тъй като публицистът продължава да разказва 
за избраните, като ги представя като обикновени хора, по нищо не 
различаващи се от останалите. Всичко това отново щрихирано, като 
някакъв ескиз. 

В сущности, конечно, это неправда, да и вся эта публика, 
чуть лишь приедет домой и сойдет с парохода, немедленно в недрах 
семейств своих понижает свой тон даже до самого натурального; но 
покамест семейство это на пароходе, оно поневоле подымает свой тон 
до нестерпимо великосветского, единственно чтоб казаться не хуже 
других (Достоевский 1980: 166).  

Домът и семейството са знаците на човешкото у избраната 
публика. Тези знаци ги приравняват към останалите, които също 
имат свое семейство и изпитват същите естествени чувства, радости и 



124

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

несгоди. Като че ли ясно е заявено, макар не отбелязано с думи: „Всички 
сме хора – и тези от първа класа, и тези от втора!“. 
 Високомерието и чувството за превъзходство у избраната 
публика на парахода прикриват осъзнатата малоценност, ниската 
самооценка на тези пътници. Достоевски всъщност влиза в ролята на 
психолог и твори ескизи на различните типове психопортрети в руското 
общество, класата на избраните и на по-избраните. В първата част на 
очерка е представен портрет на интелигенцията, метафоризация на 
нейното пътуване и общуване. Във втората част, където е представена 
още по-избраната публика, пътуващата с кораб, отново се засягат черти 
от психологията на класата като трудност при общуването, лъжата като 
естествена част от общуването, високомерието, чуждопоклонството, 
но и чувството за малоценност пред западния човек или пред по-
висшия по ранг в обществото. 
 За високомерието на публиката, пътуваща на кърмата, тоест 
извисената, поставена на първо място, и за по-голямата трудност при 
общуването в сравнение с публиката, пътуваща по релси, наблюдателят 
намира причина в пространството и времето, необходимо за 
изминаването на пътя. 

Вся причина в том, что больше пространства где поместиться 
и больше досугу, чтоб поковеркаться, чем на железной дороге, то есть, 
как я сказал уже, причина естественная. (…) входя на палубу, вы как 
будто званый и входите в гости (подч. е мое – М.З.) (Достоевский 
1980: 166 – 167). 

В мотива за пътя, пътуването неизменно присъстват 
категориите време и пространство. Интересното в очерка е всъщност, 
че тези категории са обвързани не с пространството наоколо по 
време на пътя, не с препятствия или природни гледки, а конкретно с 
пространството на транспортното средство – влак или кораб, и времето 
на пребиваване на него. Като че ли това е затворено пространство, 
капсулирано. В контекста на социалното разслоение, което ни представя 
Достоевски, бихме могли да изтъкнем, че пространството и времето, 
изтъкнати като причина за трудностите в общуването, представляват 
метафора за капсулираната социална класа на избраните. Първата 
класа, било то във вагона на влака или на кърмата на кораба, сама се 
разграничава от втората, от народа, сама себе си капсулира, изолира 
в свое пространство. Това навява на мисълта, че така устроеното 
класово разделение в държавата е първопричина за липса на прогрес 
и равенство между хората. Метафоричността на обяснението на автора 
чрез пространството и времето, от друга страна, заклеймява още повече 
публиката на кораба, тъй като тя разполага с повече пространство и 
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свободно време, отколкото тази във влака. Прекаленото свободно 
време в една класа на висшето общество се асоциира с нейната пълна 
неангажираност (обществена например) и съответно празнотата на 
нейното съществуване. 

Палубата представлява проекция на мястото, което заема 
съответната класа в обществото. За аристократите тя е широко 
пространство, където се чувстваш като канен гост, докато 
пространството във влака или носа на кораба е твърде ограничено. 
Бихме могли да направим паралел и с образа на палубата и в „От 
другия бряг“ на А. Херцен – философско произведение на реализма, 
в което палубата  символизира каймака, елита на руското общество, 
т.нар. аристокрация, като част от социалната йерархия в Русия по това 
време. В очерка „Маленькие картинки (в дороге)“ наблюдаваме същата 
символика. Но докато Херцен явно и яростно заклеймява система, 
основана на антропофагията, то Достоевски щрихира само картинки, в 
които са представени безсмислените разговори, суетата и комичните 
отношения между пътуващите избрани на палубата, като изводите 
предоставя на самия читател. 

Наблюдателят в очерка обръща особено внимание на 
отношението на избраните към външността – своята и тази на другите 
около тях. Трябва да се обърне внимание обаче най-напред на образите 
на мъжа и детето от първия очерк „Маленькие картинки“.

Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он 
нарядился по-празничному: немецкий сюртук, истертый по швам, 
потертые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука; 
панталоны „случайные“, из третьих рук с толкучего рынка, но все 
вычищено по возможности (Достоевский 1980: 110).

В сравнение с бедното облекло на бащата и детето, представени 
в първия очерк „Маленькие картинки“, то в „Маленькие картинки (в 
дороге)“ всички са облечени богато и красиво. За публиката, пътуваща 
на кърмата, облеклото е белег на себеуважение. Ако ти не се уважаваш, 
значи и другите не трябва да го правят. Поради тази причина не толкова 
добре облечените биват веднага отритнати от останалите пътници от 
същата класа.

Настоящая публика немедленно игнорирует этих жалких людей, 
хотя бы они сидели подле, да и сами они тотчас же начинают понимать 
свое место и хоть крепко займут оплаченные свои места, но перед 
общим тоном совершенно и покорно стушевываются (Достоевский 
1980: 167).  
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Облеклото в така устроеното общество е знак за принадлежност 
към определена класа. Неслучайно Достоевски обръща внимание 
на външността на бедния майстор от първия очерк и облеклото на 
елита, пътуващ с кораб, във втория очерк. Дали е умишлено търсен 
ефект това сравнение, не бихме могли да твърдим, но е факт. Това 
внимание към облеклото и отношението на представените типове 
образи на палубата повдига въпроса за достойнствата на човека, за 
качествата на личността, за приноса му към обществото. На палубата 
те се определят от това дали си красиво и богато облечен, дали си 
със знатно потекло, или пък жена ти го притежава. За качествата, 
достойнствата на отделния човек, за действията и мислите в полза 
на общото благо и дума не се споменава, което всъщност е знаково 
за изградените образи. Отново наблюдаваме в обрисуваните ни 
картинки на палубата явна пасивност по отношение на важните за 
нацията въпроси и силна активност по отношение на безсмислените 
разговори, глупавата суетност, високомерието, лъжите и не на 
последно място чуждопоклонството. Нека да обърнем внимание на 
отделните картинки, в които се разкриват тези психологически черти 
у публиката на палубата.

Наблюдателят в очерка „Маленькие картинки (в дороге)“ 
обръща особено внимание на общуването между пътуващата с кораб 
публика, така както и при публиката, пътуваща с влак. Дори прави 
сравнение между двете групи пътници, като изтъква, че започването 
на разговор между пътниците на палубата е много по-трудно, почти 
невъзможно. Причината е в необходимостта от салонен тон за 
разговор, който тон по-нататък разкрива имплицитно значението си 
като общуване изцяло на основата на лъжата, кривенето, показността 
и притворството.

Общий разговор на пароходе чрезвычайная редкость (подч. 
е мое – М.З.). Собственные же страдания от собственного лганья и 
кривляний, особенно в первые мгновения пути, даже значительнее, 
чем в вагоне. Если вы хоть чуть-чуть внимательный наблюдатель, 
то наверно будете поражены, как можно столько налгать в какую-
нибудь четверть часа, сколько налгут все эти пышные дамы и столь 
уважающие себя их супруги (Достоевский 1980: 167). 

Общуването в обществото на тази публика от избрани се 
асоциира единствено с лъжата. От една страна, лъжата може да се 
разбере като самозаблуда, а от друга, като начин на съществуване. 
Лъжата като определящ фактор в живота на определената класа 
предопределя и липсата на реална, адекватна самооценка на тази 
публика по отношение на мястото ѝ в социален план. Общуването в 
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тази прослойка на обществото в Русия говори много повече, отколкото 
е споменато за него в очерка. Общуването като начин за взаимно 
разбиране, взаимодействие, обменяне на идеи, мисли, чувства, опит, 
въобще общуването като интелектуален процес на взаимодействие 
между хората липсва напълно в класата на избраните на палубата. Ако 
проблемът в общуването при класата на интелигенцията, пътуваща 
с влак, се асоциира в метафоричен план с неразбирателството 
(драки), с неединомислието по отношение на пътя на Русия, то при 
по-избраните проблемът е в липсата изобщо на мисъл за прогреса, 
развитието на страната. Образите на представителите на тази публика 
са изобразени като шарж на аристократичното общество, което само 
по себе си е осмиване на мнимите му ценности и достойнства. Особено 
това проличава от акцента, направен от наблюдателя в очерка, на 
лъжата като част от общуването на избраните. У читателя се създава 
впечатлението, че други достойнства те не притежават: Лгут же всем: 
манерами, красивыми позами; каждый как будто каждое мгновение 
заглядывает на себя в зеркало (Достоевский 1980: 167). Оправдание за 
лъжата на тази публика няма, което изостря иронията, граничеща със 
сарказъм.
  След общата картинка на лъжата като част от общуването 
на тази първа класа наблюдателят ни представя по-отблизо образа 
на конкретно семейство. Майката и бащата се боят да разрушат 
своя идеал, ако заговорят евентуално за съвсем естествени неща 
като грижите около децата. Дори тази мисъл би ги оскърбила  (вж. 
Достоевский 1980: 168). Преобърнатите ценности, предизвикани от 
самозаблудата и високопарното отношение на хората, са представени 
чрез отношението към естествената необходимост да се започне 
разговор между съпрузите, свързан с грижите около децата. Мисълта, 
че и другите като тях биха могли да имат най-обикновени грижи по 
отношение на децата и други такива, каквито има едно семейство, е 
под достойнството на едно представително семейство от тази класа:  
Но именно эта-то самая простейшая идея ни за что и не приходит им в 
голову и даже иметь ее кажется им ниже их достоинства (Достоевский 
1980: 168).  
  Но не обърнатите ценности изпъкват пред очите на читателя, а 
щрихите на безгрижното дете, за което се грижи гувернантка, пълната 
майка от необикновено висше общество, бащата – от европейски тип. 
Няма как да не направим сравнение отново с година по-рано написания 
очерк на Достоевски „Маленькие картинки“ и онези картини, в които 
виждаме самотния баща, чиято жена навярно е умряла от туберкулоза, 
който води за ръка бледото си и слабичко дете. Във втория очерк 
няма описание на лицето или телосложението на детенцето от 
висшата класа, то е представено само с облеклото си: „в соломенной 



128

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

шляпке с незабудками, в белом коротеньком с кружевцами платьице 
и в очаровательных детских ботиночках“. Липсата на белези, които 
говорят за болест, глад, страдание у щрихирания образ на детето, 
представянето му с красиви дрехи създава  впечатлението, че детето 
на избраните в тази среда расте безгрижно, здраво и щастливо. В този 
детски образ от очерка можем да видим обобщен образ на децата на 
висшата класа, тази, пътуваща на палубата. Но този образ е интересен 
само защото се явява антипод на обобщения образ на децата на руския 
народ, който не пътува първа класа с влак или кораб, представен 
отново в очерка „Маленькие картинки“. 

Какие всё испитые, какие бледные, худосочные, малокровные 
и какие у них угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а 
те, которые уже ходят, – все с кривыми ножками и все на ходу сильно 
колыхаются из стороны в сторону. Почти все, впрочем, тщательно 
приодеты. Но, боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся 
весною на дереве: ему надо свету, воздуху, воли, свежей пищи, и вот 
вместо всего этого душный подвал с каким-нибудь квасным или 
капустным запахом, страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, 
тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе – пыль, 
кирпич и известка (подч. е мое – М.З.) (Достоевский 1980: 111 – 
112). 

Обръщаме внимание на това сравнение, тъй като в 
пространствено отношение също наблюдаваме своеобразен контраст. 
Децата на висшата класа, на избраните, пътуващи с кораб, се намират 
на палубата, на кърмата, т.е. горе. Докато децата на бедния руски 
народ  живеят в сутерена. Опозицията по вертикал е пределно ясна 
и носи сама по себе си своето послание. Неравенството между хората 
в Русия от края на XIX век, няколко години след освобождаването  на 
крепостните селяни, е една от темите, които се засягат в двата очерка, 
като картинките кореспондират помежду си. Подобна пространствена 
опозиция наблюдаваме и на самия кораб – публиката, намираща се на 
кърмата, и пътниците от носа на кораба, наречени просто „пассажиры“. 
Отново имаме опозицията горе – долу, но този път по отношение на 
пространството изцяло на кораба. В такъв случай в образа на кораба сам 
по себе си би могла да се види символика, която да представя държавата 
и установената йерархия в социален план. Израз на високомерието 
на публиката от палубата и чувството за превъзходство над народа в 
очерка са думите, в които чрез местоимението „мы“ наблюдателят се 
самоиронизира: „Носовая часть парохода клонится от „пассажиров“, 
но там это лишь всякая всячина, о которой мы ровно ничего знать 
не хотим; у нас же, как я сказал, свой салон“ (Достоевский 1980: 169). 
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Представените в очерка високопарност, чувство за превъзходство 
поради потеклото,  безделие и безсмислени разговори на публиката, 
пътуваща с кораб, по време на пътуването незнайно накъде, може би 
просто за удоволствие, също препращат към думите от гореспомената 
статия на Аксаков:

 Публика презирает народ – народ прощает публике. […] Публика 
преходяща – народ вечен. […] Публика и народ имеют эпитеты: публика 
у нас почтеннейшая, народ православный (Аксаков 1848: 
http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0070.shtml – 02.05.2020).

 
Разговорите на френски (гувернантката с децата; милордът с 
генералшата), макар и вметнати между другото в очерка на Достоевски, 
също напомнят за противопоставянето на конкретната публика от 
палубата на народа и за думите на Константин Аксаков от статията 
„Публика и народ“: „Публика говорит по-французски, народ по-русски“
 (Аксаков 1848: http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0070.shtml – 
02.05.2020). Отказът от собствения език сам по себе си е знак за един 
от недъзите на това общество от избрани – чуждопоклонството.

Продължавайки по-нататък да чете очерка, читателят вижда 
пред себе си следващата „картинка“, която го изумява с още едно 
шарж – достойнство на тази публика, а именно преклонението пред 
по висшите по ранг и богатство. Появява се образът на началството: 
Но всех более обращает на себя внимания и занимает собою места 
очутившееся вместе с нами начальство. (Достоевский 1980: 170).
 Чувството за малоценност изцяло е завладяло тази публика. 
Независимо дали е пред началството, или пред останалите от 
публиката. Всеки от пътниците на палубата определя своето място 
на по-ниско стъпало от останалите. На фона на надменността и 
грандоманията на пътуващите първа класа на преден план изпъква 
ниската им самооценка при срещата с останалите (другите семейства, 
началството или милорда).

Напротив, каждая семейная группа более наклонна, хотя и с завистью, 
принять чуть не всякую другую семейную группу на этой палубе за 
нечто, во-первых, хоть градусом высшее себя, во-вторых, за нечто из 
какого-то особого мира, вроде как из балета, но уж ни под каким видом 
за людей, тоже могущих иметь, подобно им, хозяйство, детей, нянек, 
пустой кошелек, долг в лавочке и проч (Достоевский 1980: 168). 

 Проблемът за ограничеността на тази класа, високопарността 
ѝ ескалира с появата на господина „от второто стъпало“, който 
единствен се осмелява да започне разговор с милорда. До такава 
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степен е капсулирано обществото на най-избраните, че този господин 
сам знае своето място и не си позволява да си помисли за равенство 
с по-висшите от него. Неговият свещен дълг е „свести обоих высших 
джентльменов и познакомить их между собой“ (Достоевский 1980: 
171) (става дума за генерала (началството) и милорда). Достоевски 
иронизира не само надутостта на тази класа, но и типизирания образ 
на хората, които искрено вярват в превъзходството ѝ, като по този 
начин ѝ дават основание за подобно надменно отношение и поведение 
спрямо тях – тези от второто стъпало. Картинките на пътуващите 
на палубата като че ли са наредени пред нас във възходящ ред: 
семейството, което се мисли за по-долу в стълбицата от останалите 
семейства на палубата, генералът (началството), когото всички смятат 
за по-висш, господинът от второто стъпало, който е с ясното съзнание, 
че се намира по-долу от останалите, и отново генералът, който пък 
смята за по-висш от себе си милорда. 

Проблемът в общуването между всички тези пътници се 
оказва, че е именно в неувереността в собствената си значимост и 
големанщина. В така устроеното общество все ще се намери някой, 
който да е на по-горното стъпало от теб в социалната йерархия. 
Йерархия не според личните качества и заслуги на отделния човек, 
а според ранг и потекло. 

Казахме по-горе, че в концепта пътуване задължително 
присъства препятствието. Препятствието, което трябва да преодолеят 
пътниците и във влака, и на кораба, представени в очерка на 
Ф. Достоевски „Маленькие картинки (в дороге)“, е общуването, 
завързването на разговор. В класата, пътуваща с кораб, общуването е 
изключително трудно, всеки мисли другия за недостоен събеседник. 
Да видим как е нарисуван  милордът със съмнителното потекло и 
звание. Той стои с гръб към останалите, а дори когато започва разговор, 
не гледа събеседниците си в лице, а някъде настрани. Този жест е 
показен за надменното отношение. Друг е въпросът какъв разговор 
водят двете висши лица „двух высших лиц“ (генералът и милордът) – 
напълно безсмислен за някакво трето висше лице, което си е счупило 
крака някъде си. Поведението и мислите на европейския мъж на 
висшата дама, представен ни в началото, изиграва изключителна роля 
в разкриването на ограничеността и капсулираността на тази публика. 
Той е с ясното съзнание, че е недостоен да се включи в разговора 
между двете висши лица, но силно желае да го направи, за да блесне 
пред останалите и най-вече пред своята жена, която за разлика от него 
има благородническо потекло.

К начинающемуся разговору „двух высших лиц“ все на палубе 
становятся вдруг чрезвычайно внимательны; не то чтоб они желали 
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тоже примкнуть, это было бы даже слишком, а хоть поглядеть и 
послушать. Иные уже бродят около, но более всех страдает европейский 
муж „высшей дамы“. Он чувствует, что мог бы не только подойти, но 
даже и в разговор ввязаться, и что даже имеет на то некоторое свое 
право: генералы генералами, а Европа Европой, как ведь там хотите. 
И совсем, совсем бы он не хуже других мог поговорить о губернаторе, 
сломавшем за границею ногу! […] Супруга его, он видит это, смотрит на 
него с самой ехидной иронией. Этого он не выдерживает и возвращается 
опять к „разговору“, ходит и бродит около разговора, как душа в 
чистилище(подч. е мое – М.З.) (Достоевский 1980: 172). 

Общуването според мислите на европейския господин може 
да се осъществи само между равни: „генералы генералами, а Европа 
Европой“ (Достоевский 1980: 172). Мъчението, на което е подложен 
европейският господин, е сравнено с пребиваването в чистилището. 
Метафоричността на това сравнение води до асоциацията, че 
включването в разговор с висшите лица е постигане на рая за него. 
Разбира се, опитът му да се включи в разговора се превръща в пълен 
провал, след като настъпва кучето на милорда. Отхвърлен от всички, в 
това число и от жена си, той дори е готов да се скрие при пътниците, 
разположени на носа на кораба, т.е. онези, които не заслужават 
внимание според художника на тези малки картинки, представени 
ни в очерка: Он не только решается провалиться сквозь палубу, но 
даже готов стушеваться куда-нибудь на нос, спрятаться у колеса. 
Так, кажется, и делает. По крайней мере, в остальную часть пути его 
что-то не видно у нас на палубе (Достоевский 1980: 175). Пътуването 
за европейския господин е белязано с връщането му на онова стъпало 
в социалната стълбица, от което е започнал. Това още веднъж 
потвърждава представата за класовото разделение на обществото, при 
което идеята за равенство (тъй като всички тези образи от различните 
съсловия в крайна сметка преди всичко са хора) в Русия и в края на 
XIX напълно липсва. Всички тези картинки, нарисувани от Достоевски 
като пътни бележки, внушават илюзорната представа, че висшето 
общество (публиката на палубата) стои над всички останали. В очерка 
с помощта на иронията умело са изобличени недъзите на избраните, 
недъзи, маскирани като идеали. Идеалният свят на висшето общество, 
пътуващо на кораб, в който то е изцяло завладяно от притворството, 
високопарността, чувството за малоценност пред по-висшите по 
ранг и потекло, чуждопоклонството (което също е белег за ниска 
самооценка), постоянният страх да не би да оскърбиш някого по-висш 
от теб със самото си присъствие всъщност се оказва бреме за всеки 
един от пътниците, което се потвърждава от използваната метафора 
за затвора в заключителната част на очерка. Като обобщение палубата, 
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най-висшето стъпало в социалната йерархия е сравнено със затвора. 
При вида на пристана всеки иска бързо да напусне палубата, сякаш 
бяга от тъмницата, в която се е задушавал. 

  Пароход наконец подходит к пристани, и все бросаются к выходу, 
как из спертого темничного воздуха. Какой жаркий день, какое ясное, 
прекрасное небо! Но мы на небо не смотрим, некогда. Мы спешим, спешим; 
небо не уйдет. 
Небо дело домашнее, небо дело не хитрое; а вот жизнь прожить – так не 
поле перейти (Достоевский 1980: 176).

На първоначалната представа за простор, открито небе, чист 
въздух, сред които пътуват избраните на палубата, се противопоставя 
чувството за тясно пространство, в което нашите пътници се задушават 
от застоялия въздух. Техните собствени идеали всъщност са оковите, 
които им пречат да погледнат нагоре към ясното небе. Небето, което 
е едно и също за всички хора: тези от народа, тези от класата на 
интелигенцията и тези от висшата класа. В образа на небето можем да 
видим божественото начало, царството небесно (Шевалие, Геербрант 
1996:89), още повече че е всеизвестно становището на Достоевски, че 
без вяра човекът е изгубен в страстта си към материалното, погълнат 
от погубващата си същност. „Пред Бог всички са равни“ – като че ли 
с този извод завършва нашият наблюдател. Ако погледът към небето 
е израз на вярата, то публиката, която не отправя поглед към небето, 
отдавна е прекъснала връзката си с Бог, което като че ли е причина 
за високопарността, грандоманията на представените ни образи в 
картинките – забравили са, че над тях стои Творецът. В контекста 
на тези мисли небето, определено с думите „дело домашнее“ и „не 
хитрое“, отправя към асоциацията с народа и неговата непоколебима 
вяра. Имплицитно е изказан упрек към публиката, възхищаваща се на 
„чуждото“, приела европейския модел, която е загубила връзка и със 
своя  народ, и с бога, с небето. В тази прекъсната връзка Достоевски 
вижда причината за недъзите в обществото. Завършва с пословица, 
която гласи, че не е толкова просто и лесно да се живее. Лишеният от 
смисъл живот, животът без вяра на избраните навярно също не е лесен, 
тъй като прилича на затвор, а тъмничарят е собственото им чувство 
за малоценност, подсъзнателното чувство, че не са достойни. Ясно и 
явно изказана присъда върху публиката на избраните липсва в очерка, 
от една страна, писателят предоставя на читателя възможността сам 
да стигне до философско обобщение, да си направи извод, а от друга 
страна – всеки християнин ще каже: само бог има право да съди, един 
ден този страшен съд ще дойде. 

В очерка Достоевски майсторски рисува психологически 
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портрети на типизирани образи от руското общество, като 
акцентира на техните недостатъци. А недостатъците на класата 
на интелигенцията и класата на аристократите представя в малки 
картинки като недъзите на едно общество и време. Ако се върнем на 
първия написан от Достоевски очерк „Маленькие картинки“, виждаме 
също малки картинки на типизирани образи от живота на обикновения 
народ, техните недостатъци, но и картини от живота им, които будят 
у съвременния читател едновременно съчувствие, но и гняв към 
класата, пътуваща на пара.
    Защо беше нужен толкова подробен анализ на публиката? 
Можехме само да кажем, че корабът символизира обществото, кърмата, 
палубата – елита на това общество, аристокрацията. Но важно е също 
как е представена, каква е по своята същност тази класа, какъв е 
нейният интерес, каква е посоката ѝ. Нали всяко пътуване има цел 
и посока?! Липсата на такива какво означава? В семиотичен план за 
нас почти всичко е знак, дори и липсата на такъв също носи своето 
значение. Пътят на Русия е неопределен – интелигенцията не може 
да зададе посока поради своето неединомислие, а аристокрацията 
безсмислено живее, но в преклонение към по-големия, по-висшия. 
И двете класи (интелигенцията, пътуваща с влак, и аристокрацията, 
плаваща с кораб) са изгубили връзка с народа, в която може би е 
разковничето към пътя на Русия.

А доколко проблемът, поставен чрез изобразяването на двете 
публики, е актуален днес, то разликата само е, че едната не пътува 
с влак, а със свои скъпи автомобили с размера на вагон (ако мога да 
използвам тази хипербола), а другите не пътуват с кораб, а за собствено 
удоволствие притежават яхти!
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Abstract: The Past is a significant work in Bulgarian literature from the end 
of the 19th century. Multidirectional perception of Stoyan Zaimov’s piece of work is due 
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 Непосредствено след Освобождението българското общество 
живее с разбирането, че големите събития, довели до подписването 
на Сан-Стефанския мирен договор, трябва да бъдат описани и 
вписани в историята. Логично това води до бум на мемоарната 
проза. Едно от значимите ѝ произведения е „Миналото“ на Стоян 
Заимов, което се появява едновременно със „Записки по българските 
въстания“ на Захари Стоянов. Отделните томове се публикуват от 
1884 до 1899 г. Интересно е битието на тази книга в историята на 
българската критика. 

Иван Вазов е първият, който през 1885 г. във в. „Народний 
глас“, бр. 519 се изказва за книгата на Стоян Заимов. Той определя 
стила на писане на Заимов като „…смел, свободен, донейде разпуснат 
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до цинизъм, езикът оригинален, богат, но нечист, а правописанието 
– своеобразно“ (Вазов 1885: 3). Въпреки тези недостатъци той 
препоръчва книгата заради ценните сведения, която тя дава за 
времето на революционните борби. 

През 1890 г. в „Литературно-научно списание на 
Казанлъшкото учителско дружество“, г. I, кн. 2 излиза публикация 
на д-р Кръстьо Кръстев. В статията Стоян Заимов е определен като 
историограф на значимите събития от последното десетилетие 
преди Освобождението. В статията си д-р Кръстев подчертава, 
информативната стойност на „Миналото”, без която: „… ний не би 
знали с нужната точност най-идеалната и най-плодовитата епоха от 
бедната ни история“ (Кръстев 1890: 62). Критикува стила на писане, 
определя го като „свободен“, та дори циничен.

През 1898 г. в „Периодическо списание на Българското 
книжовно дружество“, кн. 57 Илия Миларов определя Стоян Заимов 
като писател, който задълбочено представя политическата страна 
на революционното движение. Според Илия Миларов в „Миналото“ 
художественият елемент присъства слабо, приносът на автора 
за осмисляне на описваните събития е повече „аналитически и 
рефлективен“ (Миларов 1898: 163). Тези особености на текста 
определят според Миларов автора като историк на събитията.

През 1932 г. в списание „Българска реч“, кн.1 Никола Филипов 
анализира приноса на Стоян Заимов за развитието на българската 
литература. Освен „Миналото” той коментира и други текстове 
на автора: „Етюди върху Записките на Захари Стоянов” и „Васил 
Левски Дяконът“. Той характеризира текстовете на Заимов като 
увлекателни, а самият автор според него притежава белетристичен 
дар (Филипов 1932: 9).

Три години по-късно – през 1935 г. – в списание „Завети“ , г. II, 
кн.10 Иван Радославов определя Заимов като значим представител 
на мемоарната литература. Авторът признава значимостта на 
„Миналото“ като „едно подчертано дело в българската литература“ 
(Радославов 1935: 192) , но според него Заимов не достига 
„Записките“ на Захари Стоянов и „В тъмница“ на Константин 
Величков. Иван Радославов критикува стила в „Миналото“ заради 
неговата сантименталност, определя тона на текста като лиричен, 
езикът като недостатъчно „сочен, богат“ (Радославов 1935: 193). 
За основен недостатък счита „изкуствената и напевно построена 
фраза, от която страда оригиналността като стил“ (Радославов 
1935: 193). Иван Радославов определя „Миналото“ като книга, 
принадлежаща в по-малка степен към мемоарната литература 
и в по-голяма към романтичната белетристика. Самият Заимов 
твърди, че в книгата му историческият дял не е от особено значение.



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

137

През 1946 г. в книгата си „Диарбекирски заточеници“ Стефан 
Каракостов определя Стоян Заимов като мемоарист. Критикува 
стила, определен като „прекалено разлят“, но се признава 
историческата стойност на Заимовите текстове: „неизчерпаем 
извор на идеи, които биха ни отвели до търсене на материали за 
документално изясняване на редица събития“ (Каракостов 1946: 
431). Тази критическа рецепция е интересна с това, че се разминава 
с отношението на самия Заимов към собствения му текст. Той 
коментира в предисловието на „Миналото“, че от психологическия, 
белетристическия и историческия дял в книгата най-малка важност 
има историческият.

През 1968 г. в предговора към „Атанас Узунов и Тракийското 
съзаклятие“ Тончо Жечев оценява „Миналото” като важна книга 
основно заради историческите факти, събрани в нея. През същата 
година на страниците на вестник „Народна култура“, брой 23 от 8 
юни Лидия Велева нарежда „Миналото“ сред представителните 
мемоарни творби, засягащи темата за революционните борби в 
България. Белетристичността на книгата като цяло е оценена 
негативно, но е подчертано умението на автора да прави 
психологически анализи на историческите персонажи. През 1969 г. в 
предговора към „Миналото“ на Стоян Заимов Йоно Митев определя 
значимостта на „Миналото“ като ценен източник на информация 
за българското национално-революционно движение. Не е висока 
оценката на езика и стила.

През 1973 г. във вестник „Литературен фронт“, брой 34 от 23 
август Ангел Тодоров публикува статия по повод 120-годишнината 
от рождението на Стоян Заимов. И ако Йоно Митев определя езика 
на „Миналото“ като тежък и остарял, то Ангел Тодоров, напротив, 
го определя като „жив, темпераментен език“ (Тодоров 1973: 3). 
Относно историческите неточности по страниците на „Миналото“ 
Тодоров ги определя като „неизбежни“ (Тодоров 1973: 3). Важното 
е, че общата картина на описваната епоха, включваща герои и 
събития, е изключително въздействаща. Ангел Тодоров поставя 
Заимовата книга до текстове от героичния корпус на българската 
история като „Под игото“, „Епопея на забравените“ и „Записки по 
българските въстания“.

През 1983 г. във вестник „Народна култура“, брой 34 от 
26 август Владимир Свинтила публикува статия, посветена на 
130-годишнината от рождението на писателя. Определя Заимов като 
„отличен писател-пластик“ (Свинтила 1983: 7). За него „Миналото“ 
стои редом до творби като „Немили-недраги“ и “Чичовци“ по 
отношение на изразителността на езика. Според Владимир Свинтила 
не е основателно определението на „Миналото“ като мемоар, 
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тъй като мемоарната част не е преобладаваща. Най-важният 
акцент в статията е върху стойността на тези части от книгата, 
които са своеобразна социална психология на българското 
общество преди Освобождението. Авторът на „Миналото“ “не търси 
документалното в плана на историческата конкретност… Заимов 
търси да документира типа мисловност, характерологичните черти 
на българина “ (Свинтила 1983: 7).

През 1984 г. в списание „Читалище“, книжка 5 Иван Сестримски 
пише, че същинското развитие на мемористиката в България 
започва през 1884 г., когато излизат „Записки по българските 
въстания“ на Захари Стоянов и първа книжка на „Миналото“ на 
Стоян Заимов. Това, което впечатлява критика, е предаването на 
историческите факти чрез пластично-образния стил и език на 
художествената проза.

През 1985 г. на страниците на вестник „Литературен 
фронт“, брой 24 от 13 юни Крумка Шарова определя Стоян Заимов 
като притежаващ две способности „да пресъздава събитията 
художествено, а заедно с това да ги осмисля научно“ (Шарова 
1985: 2). Тези две особености на Заимовото творчество са вплетени 
в „Миналото“. Затова ,от една страна, книгата не се възприема 
изцяло като художествено произведение, а от друга страна, 
се критикуват редица исторически неточности по нейните 
страници. Стоян Заимов ясно заявява намерението си да наблегне 
на белетристическия и психологическия отдел. Според Крумка 
Шарова историческите факти са пренебрегнати и „Миналото“ 
може да се възприеме и като наченка на исторически роман: 
„Защото, ако се отделят чисто историческите отклонения, също 
съзнателно включени в книгата, във време, колкото близко до 
събитията, толкова и слабо запознато с тях, „Миналото“ не е друго, 
освен роман“ (Шарова 1985: 2). 

През 2003 г. Николай Аретов в статията си „Диалектика на 
традиционното и модерното в българската нацонална митология. 
„Миналото“ на Стоян Заимов“ твърди, че авторът се стреми да 
придаде литературна форма на своите мемоари. Смело представя 
събития, на които не е бил свидетел, и преживявания на герои, които 
определя като „типични“ (Аретов 2003: 13), т. е. отговарящи на 
представите за психологията на определена етническа и социална 
група. Според Аретов „Миналото“ стои по-близо до съвременната 
представа за литература и се отдалечава от документалната точност.

В статията „Миналото“ и „Десетдневно царуване“: по следите 
на намерения жанр“ Цветан Ракьовски определя като характерна 
особеност на текста преплитането на белетристичното и 
историчното начало. Въпреки твърдението на Заимов, че книгата 
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е вдъхновена от спомените на участници и свидетели (чрез записки 
и лични разкази), достоверността е проблематична. Така книгата не 
трябва да се чете като текст, принадлежащ към историографията. 
Ракьовски е категоричен в оценката си, че „Миналото“ не може 
да се отнася към мемоарния жанр, защото Стоян Заимов измисля 
диалози, събития, „изоставя едни факти, измества акцентите 
в други“ (Ракьовски 2004: 114). „Стоян Заимов тенденциозно 
романизира мемоаристичното…“ (Ракьовски 2004: 115). 
Твърденията на Раковски са добре аргументирани като цяло, но 
се недооценяват мемоаристичните жанрови елементи, които не са 
напълно романизирани в текста и имат своята самостойна роля в 
наративизирането на миналото. 

В книгата „Българска литература от Освобождението до 
Първата световна война“ Милена Кирова коментира специфичния 
за Стоян Заимов мемоарен начин на писане. В „Миналото“ няма 
ясна граница между история и литература. Преплитането на 
белетристично и исторично Заимов защитава с аргумента, че следва 
литературния принцип, според който „белетристиката може да бъде 
история, без да престава да бъде белетристика, а историята може да 
бъде белетристика, без да престава да бъде история.“ (Кирова 2016: 
70). Според Милена Кирова „Миналото“ принадлежи към мемоарния 
жанр.

Рецепцията на най-популярната и значима Стоян-Заимова 
книга е разнопосочна и като открояване на нейната специфика, и като 
оценъчност. Причината е жанровата синкретичност на „Миналото” – 
историческо, белетристично и мемоарно са функционално и /или 
еклектично свързани. Незначителна част от изследователите на 
Стоян-Заимовия текст го определят като исторически достоверен. Не 
са много и авторите, които смятат, че мемоарното начало е жанровата 
доминанта на творбата. Критиците често отбелязват, че в текста 
историческите събития са пресъздадени художествено, а фактите 
са пренебрегнати. Проследявайки хронологията на оценките за 
„Миналото“ констатираме промените при осмислянето на книгата: 
от исторически труд (непосредствено след Освобождението) към 
текст, принадлежащ към жанра мемоари (самият автор определя 
текста и като „спомени“), и възприемането на произведението 
повече като литературен текст, но не изцяло литературен. Така 
книгата се оказва по-интересна за литературната наука, отколкото 
за историографията. Преплитането на белетристично и исторично, 
фикционално и фактуално, проблематизира жанровата определеност 
на “Миналото“. Със своята синкретичност, съзнателно търсена от 
Стоян Заимов , „Миналото” се явява важно произведение от края на 
19. век, което, от една страна, се използва като изворов материал 
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от историците, а от друга, с белетристичността си, е текст, в който 
са кодирани същностни характеристики на литературния живот 
след Освобождението. Това обуславя сериозния литературоведски 
интерес към книгата от началото на 21. век.
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HOW GEORGY RAICHEV`S CHARACTERS 

PRESENT SCHILLER’S ‘’ROBBERS’’
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Abstract: The text deals in parallel the Georgi Raichev’s story A Childhood 
Friend and Schiller‘s drama „Robbers“. The inevitable differences between the works 
are realized, and as a semantic center the problem of growth is formed  as a necessary 
initiation, but also as an unattainable dream, which becomes a contextual synonym of 
the forever lost innocence.

Key words: childhood, initiation, choice, emptiness, disappointment

Когато списание „Венец” се появява през 1911 година, идеята 
на неговите издатели е да предложи на детската аудитория и 
юношите добре списвано, илюстровано списание, което да съдържа 
научнопопулярни публикации, свързани с историята, географията, но 
в него да се поместват и художествени текстове. Изданието оцелява 
малко повече от тридесет години, по време на които бял свят виждат 
сто и четиридесет книжки, и повлиява на поколения ученици, срещайки 
ги с „модерната” и „вечната” литература. Предвид възрастовата 
специфика на читателите, литературните произведения, които се 
печатат на страниците на „Венец”, са с повече или по-малко дидактичен 
характер. Разказът на Георги Райчев „Приятел от детинство” не прави 
изключение в това отношение.

Текстът е публикуван за първи път през 1929 година – именно 
в споменатото вече списание. По-късно намира място и в книгата 
„Легенда за парите”, но никога не достига популярността на „Страх”, 
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„Лина”, „Грях” и „Смърт”.  Известно е, че заедно с още седемнадесет 
разказа е подготвян за печат, непоявилата се книга е трябвало да носи 
заглавието „Вълчият кожух”, но Георги Райчев не е успял да я издаде 
преди смъртта си. С днешна дата спокойно можем да заявим, че това е 
почти непознат и неизследван текст, а причините са няколко.

Преди да коментираме проблемите, които този текст 
интепретира, нека се обърнем към сюжета му. На пръв поглед 
това е повествование за драматично възмъжаване, за специфична 
инициация, за проблемното прекрачване от детството в света на 
възрастните. Героят разказвач, основен персонаж в творбата, се връща 
назад във времето и назад в мислите си, за да стигне до знакова в своя 
живот среща. Така читателят е въведен в атмосферата на някогашно 
земеделско училище, което подслонява и обучава десетки момчета, 
предоставяйки им няколко години, които преминават „твърде равно 
и еднообразно”. Тази монотонност внезапно бива прекъсната с появата 
на нов ученик – Зарко Кимрянов, хубаво и будно момче, заразено от 
социалистическите идеи, което променя ежедневието, заличавайки 
от него скуката и еднообразието. Със Зарко в живота влиза нещо 
ново, дните се изпълват с лудории, нощите – със споделени тайни, 
четат се забранени книги, обсъждат се страници от тях. Учителят 
по български език забелязва искрата у Зарко и скоро предлага на 
учениците да поставят пиесата „Разбойници”. Разбира се, Шилер 
получава специфичен прочит, представлението е колкото вълнуващо, 
толкова и гротескно, но нищо след него не е същото. С ролята си на 
Карл Моор Зарко печели сърцата на всички (с това напомня  за друг 
герой нарушител – Бойчо Огнянов, също проявил се като въздействащ 
актьор, за когото след изпита от главата „Радини вълнения” са 
отворени всички врати и сърца) и завинаги променя съдбата си. 
Защото след няколко месеца в града се появява театрална трупа, която 
се готви да представи пет постановки, измежду тях и „Разбойници”. 
Но по печално стечение на обстоятелствата точно преди финалната 
вечер „артистът на Карл” опасно се наранява, тогава Зарко го замества, 
вкусва от живота на сцена и от първите любовни трепети, което го 
кара да изостави живота в училището и да се отправи в живота навън. 
Тук обаче разказът не приключва. Пътищата на Зарко и разказвача 
се пресичат отново, години по-късно. В мъртвешки умореното лице 
на един човек разказвачът разпознава някогашния си приятел и 
набързо чува кратката история на живота му – измамна любов, загуба 
на близките, скитане по света, унизително препитание. Животът е 
превърнал необикновеното момче в обикновен, при това тъжен и 
съкрушен възрастен, а с приключването на някогашното приятелство 
приключва и общото им минало („страхувах се да не го срещна още 
веднъж”) и невинността на отминалите дни: „чувствах, че в онзи миг 
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умираше в душата ми един от най-светлите образи на детинството ми”.
Безспорно, смисловият център на разказа е първото представяне 

на „Разбойници”. Това е гранично събитие, което ще предреши съдбите, 
ще принуди момчетата преждевременно да пораснат, след като те се 
докоснат до магията на сцената, пък била и тя твърде импровизирана, 
променена, „побългарена”.Но защо точно „Разбойници?

Известно е, че Шилер пише първата си драма около три години. 
Премиерата е в Манхаймския театър, а успехът е толкова категоричен, 
че надминава и най-смелите очаквания. Симеон Хаджикосев твърди, 
че по времето, когато пиесата се появява, „след Седемгодишната 
война по германските земи има около четиридесет хиляди скитници 
и многобройни разбойнически банди, предвождани от бивши 
войници” (Хаджикосев 2003: 733). Актуалността на темата е онова, 
което първоначално събужда интерес къмдрамата „Разбойници”, а 
универсалните проблеми, които са интерпретирани, са гаранция, че 
интересът към нея няма да угасне. Сред достойнствата на текста трябва 
да признаем това, че той залага в основата си добре известен мотив, 
този  за двама братя, които спорят за бащината си любов – проблем, 
чиито корени откриваме още в старозаветния сюжет за Каин и Авел. 
И не на последно място – без да е политическа трагедия, „Разбойници” 
е възприемана като категорично отрицание на съществуващия 
обществен и политически строй. Като доказателство може да бъде 
приложен един от най-известните цитати от драмата: „Законът 
превърна в охлювско пълзене онова, което би станало полет на орел. 
Законът не е създал още нито един велик човек, но свободата ражда 
колоси и изключения”.

Франц и Карл са представени като контрастни образи – 
големият брат, Карл, е безгрижен, дори лекомислен, склонен е към 
неразумни авантюристични постъпки, но едновременно с това е 
благороден и неспособен на измама и жестокост. Той е необикновена 
личност, която не се вписва в заобикалящата го действителност. Карл 
е изключителен (а точно като изключителен е видян и Зарко в разказа 
„Приятел от детинство”), той възприема ежедневието като жалко, той е 
благороден отмъстител, призван да въздаде справедливост. В неговото 
благородство присъстват елементи на социална утопия, защото той 
винаги е готов да помогне на слабите, да защити онеправданите и 
страдащите. В крайна сметка – Карл Моор е трагически персонаж, 
а неговият бунт срещу институциите и наложения ред е изначално 
обречен на неуспех, точно поради тази причина благородните идеали, 
които го въодушевяват, се израждат в безогледно разбойничество. 
Осъзнал разгрома на усилията си да въдвори справедливост в един 
напълно несправедлив свят, преди да тръгне и да се предаде за хиляда 
жълтици, обявени срещу главата му, Карл застрелва своята любима 
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Амалия. Въпреки че извършва убийството като жертва, той го прави 
с лекота и това хвърля сянка върху образа му и сериозно разколебава 
неговата морална идентичност.

От своя страна Франц е завършен злодей, той не търпи развитие 
и е точно толкова необходим, колкото и Карл, за да може последният 
да разкрие всички свои вълнуващи качества. За целите на настоящето 
изследване обаче Франц не представлява интерес.

Завръзка в разказа „Приятел от детинство” е пристигането в 
земеделското училище на Зарко Кимрянов. Неговата изключителност 
е подчертана веднага: „Едно наистина рядко момче. Всичко в него беше 
някак по-особено и по-интересно; името му дори”. Като производно на 
Захари, Зарко е име, което свързваме със Стария завет на Библията – със 
светия пророк Захария Сърповидец, който произхожда от Левиевото 
коляно. Пророкувал е тържественото влизане на Христа в Йерусалим, 
предателството на Юда, разпръсването на апостолите при разпятието 
на Голгота. Не по-малко известен е и светият пророк Захарий, баща 
на Иоан Кръстител, който е убит в храма между жертвеника и олтара 
от Иродовите войници, задето не казал къде е синът му. В течение 
на текста обаче първоначалните асоциации, свързани със святост, 
избраност, специалност, ще бъдат разколебани, а на финала – напълно 
отречени. 

Необичайна е и външността на Зарко. Сред делничното, сивото, 
равното той се изправя „висок, строен, силен”, „с буйна кестенява 
коса, отметната надире; с живи пъстри очи,  чиито дълги ресници им 
придаваха кротък, момински поглед; прав нос, изрязани енергични 
устни”. Още в тези първи моменти той носи характеристиките на един 
бъдещ Карл Моор. Точно така, както известният литературен герой 
от епохата на Просвещението не се вписва в средата си, тъй като тя е 
твърде тясна и малка за него, Зарко дава заявката, че няма да е един 
от всичките ученици. Фактът, че е по-голям с година, а и това, че в 
миналото му има нещо прикрито и неясно („бил изключен за участие в 
таен кръжок”), спомагат за започналата митологизация на личността 
му.

Зарко бързо заявава себе си като герой нарушител. Въпреки че 
се съобразява с директорската заповед и се разделя с дългата си коса, 
за да заприлича на другите момчета, всъщност не забравя, че не е един 
от тях. Оголил е главата си, но веднага вади и закача над леглото си 
фотография, на която е изобразен самият той, с хубавата си дълга коса. 
Странен е този жест, особено извършен от петнадесетгодишно момче. 
Зад него прозира някакъв нарцисизъм, някаква самовлюбеност, която 
му помага да влюби и околните в себе си. Първо печели завинаги 
сърцето на героя разказвач, след това на учителя по български език, 
а очевидно това не се променя и напред във времето. При последната 
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си поява в повествованието вече възрастният Зарко споделя за един 
разтрогнат брак, една по-късно загинала съпруга и една млада гъркиня, 
„с препълнен от тъга поглед, няма и равнодушна към всичко”, с която 
живее. Очевидно досегът до изключителната личност е равнозначен 
на нещастие, очевидно различният човек не може да бъде затворен в 
рамката на ежедневното съпреживяване и съжителство.

Сякаш веднага, след като Зарко установява лидерската си 
позиция сред другите ученици, му се предлага случай и да я докаже. 
Идеята да поставят на сцена „Разбойници” искрено вълнува момчетата 
– радостта е огромна, запознават се с текста, който всички слушат 
унесени, а Зарко „поглъща жадно всяка дума”. Следва разпределение 
на ролите – няма две мнение кой трябва да изиграе Карл, разказвачът 
получава ролята на Шпигелберг. Още Жана Николова, която превежда 
драмата на български език, отбелязва, че образите на разбойниците 
са необходими дотолкова, доколкото са използвани като контрастно 
средство за обрисовката на Карл. Според нея „в това отношение 
най-характерен е образът на Шпигелберг, тип вулгарен и подъл 
райзбойник, пълна противоположност на Карл” (Николова 1947: 
11). Все по-интересно става разпределението нататък – ролята на 
Амалия получава едно все още голобрадо момче, които има нежен глас. 
Максимилиан Моор  се отрежда на учителя Сиранов, а най-нежеланата 
роля, тази на злодея Франц Моор е запазена за учителя по математика 
– „сам сърдит и непривлекателен като всички математици на света”.

Неизбежни са паралелите с „Под игото” и най-вече с главата 
„Представлението”. Жителите на Бяла черква с „благодарение” 
узнават, че Огнянов ще е граф, ролята на злодея е за господин Фратю, 
който обича силните усещания, а кой се превъплъщава в графинята, 
така и не научаваме. Сходствата не свършват тук. За да се реализира 
„Многострадална Геновева”, се превъзмогват редица трудности, 
свързани с декорите. В разказа на Георги Райчев затруднения също 
не липсват. Набавянето на костюми се оказва невъзможно и вместо 
излезли от Просвещението, учениците от гимназията се озовават в 
дрехите на български въстаници. Има нещо особено пародийно в това 
решение, защото веднъж героите от разказа подменят самоличностите 
си с тази на героите от „Разбойници”, а след това подменят техните 
самоличности, за да ги побългарят. Така представлението се превръща 
не просто в постановка, а в карнавал. Обути в цървули и нахлупили 
калпаци с лъвски знаци, героите се въплъщават в нашенски старци, 
чорбаджии, Амалия пък силно напомня на Рада Госпожина. Това 
решение отново подчертава интертекстуалните връзки с романа на 
Вазов, нещо повече – визуално тези възрожденци, които изричат 
реплики от едно от най-популярните произведения на Просвещението,  
много напомнят на Вазовите хъшове, увлечени в поставянето на 
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„Изгубена Станка”. Зарко като побългарен Карл Моор напомня силно 
на Македонски и неговото „пълно хайдушко облекло” – с препасана 
сабя и шапка с левски знак и цървули. Карл, Амалия, Швайцер,Херман, 
Шуфтерле, Шпигелберг се разминават за малко с прекръстването и 
запазват имената си такива, каквито Шилер им е дал.

Подобно на просвещенските герои, прозрели нуждата от ново 
държавно устройство, което да е изградено въз основа на разума и 
справедливостта, момчето също мечтае за промени. Крие книжа в 
багажа си, вълнува се от възможността да сподели с някого своите 
социалистически убеждения, да намери поддръжници. Ако приемем, че 
Просвещението налага като ценности свободата на мисълта, човешкото 
дойстойнство, равенството, справедливостта, изобретателността и 
силата на духа и самоусъвършенстването, то със сигурност няма кой 
по-успешно да се въплъти в ролята на Карл. Но за героя от пиесата 
финалът предлага само горчива равносметка. Изгубил всички, които 
обича, изгубил вярата в себе си и във възможната промяна, Карл се 
отправя към сигурната смърт като последен опит да възстанови 
нарушеното равновесие. На Зарко дори това е отказано. Някогашното 
изключително момче е принудено да живее със знанието, че бъдещето 
няма да предложи нищо светло, че животът му ще се изниже равен, 
унизителен, нещастен. Авантюризмът му от миналото е стопен, 
жадната за приключения и промени душа е сломена. Ежедневието се 
е оказало по-силно от всяка мечта и това прави образа му трагичен и 
го сближава с персонажите, които десетилетие по-късно ще създаде 
Константин Константинов– тихи, меланхолични герои, които сякаш 
изчакват преброените им безрадостни дни да приключат.

„Приятел от детинство” е разказ за празното човешко 
съществуване, което кардинално се разминава с очакванията, 
надежите, мечтите. Разказ за неправилно случилия се или всъщност 
неслучилия се живот. Зарко отъждествява образа си с този на Карл, но 
героят от просвещенското произведение има значително предимство 
– способноста да избере честта и чрез смъртта си да се отправи към 
друга, надчовешка справедливост. Не е същото за момчето от разказа на 
Райчев. За Зарко остава тъжен отрязък от време, което не кореспондира 
с вечността, нещастен бит, неразнозначен на битие.

По този начин „Разбойници” се оказва интертекст на „Приятел 
от детинство”. Успоредявайки живота си с живота на Карл, героят от 
разказа очаква да получи онова, което е отредено на героя от драмата 
– крайни постъпки, драматични катаклизми, изпепеляваща любов, 
тежки, но доблестни решения. Вместо тях получава горчивата чаша на 
празнотата. Ето защо можем да заключим, че разказът на Георги Райчев 
е за порастването, за инициацията, но след прекрачването в света на 
възрастните там са открити самота и разочарования. Така детството 
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отново се превръща в красив мит, в щастливо време – по начина, по 
който символистите гледат на него. Човекът е обречен да жадува за 
изгубената невинност, да си спомня за рая преди греха, но е осъден 
никога вече да не може да се завърне към чистотата.
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Abstract: The concept of a border in its geographical, political, social and 
cultural dimensions is the subject of analysis in ethnographic research, in anthropology, 
in literary research, in cultural geography, in political limology. In the present paper 
the subject of interdisciplinary analysis is two concepts of border in the K. Kasabova’s 
novel Border. Based on the derived concepts, the characteristics of a border are studied, 
as well as its presence as a geographical-political, anthropological, social and cultural 
marker in the artistic space of the work.

Key words: concepts, border, cultural marker, authorial intent

Романът „Граница“ излиза през 2017 г. на английски език под 
заглавието „Граница: – пътешествие до края на Европа“ и само месеци 
след това е преведен  и на български. Авторката получава литературната 
награда „Салтайър“ в раздела за художествена документалистика, а 
романът ѝ е обявен за шотландска Книга на годината.1 

Понятието за граница в неговите географски, политически, 
социални и културни измерения през последните години е обект 
на анализ в етнографските изследвания, в антропологията, в 
литературоведските проучвания и в културната география. В 
художествената литература всички тези аспекти за граница могат да 

1  В решението на журито за присъдената награда се отбелязва: „ Ако има книга за 
нашето време, това е „Граница“. Тя се задълбочава в истории за времето, когато линиите, 
разделящи страните на картата, още веднъж се втвърдяват след размразяването от 
края на Студената война. “
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бъдат използвани в извличането на една концептуална рамка, като 
структуриран начин за обяснение и тълкуване на понятието и като 
възможност за отваряне на нови полета и пространства за неговото 
осмисляне. Въз основа на изведените концепции могат да бъдат 
изследвани характеристиките за граница, както и присъствието ѝ като 
географско-политически, антропологически, социален и културен 
маркер в художественото пространство на творбата. 

 Романът на Касабова наистина може да бъде разглеждан 
като един своеобразен комуникативен наръчник за присъствието и 
тълкуването на границите както в миналото, така и в съвременната ни 
действителност, където в сложния художествен пейзаж се преплитат 
географското съдържание, топографските описания, историческите, 
етнографските и езикови размишления и личните истории. Концепциите 
за граница, които се формират, тук са загубили своя пространствен 
митологичен смисъл  и се свързват преди всичко с авторската 
нагласа, обуславяща се от различни фактори (психофизиологични 
дадености, социална и културна среда, лични мотиви) и възникваща 
в резултат на целенасочено и съзнателно действие. Според Касабова, 
чието семейство напуска България през 90-те години, това: „..което ме 
интригува, са перифериите, неизвестните места, туристическите не-
дестинации, нечутите гласове, неразказаните истории, маргиналите 
на една култура.“ Ролята на границата в географски аспект е 
периферна, но символично може да бъде определена и като централна 
по отношение на формирането и възпроизвеждането на колективни 
идентичности, особено национални. В своята политико-юридическа 
същност границата представлява разделителна линия и вертикална 
повърхност, а в социокултурен аспект границата бива разглеждана не 
само като вертикална линия, но и в дълбочина – като гранична зона, 
терен или ландшафт, като по този начин придобива психологически, 
интимни, класови и расови белези и тяхното взаимодействие образува 
един нов свят – света на граничната култура. 

На тази основа могат да бъдат извлечени и двете   концепции за 
граница в романа – границата като териториална линия, разделяща три 
държави (България, Гърция и Турция) в югоизточния ъгъл на Европа, 
и границата като граничен ландшафт, съвкупност от пространствено 
обособени културни напластявания, резултат от взаимодействието на 
човешките връзки и природната среда, характеризиращи културната 
идентичност на тази област. Или както сама отбелязва авторката: 
„Формата на това пътуване е кръгообразна, циклична, тъй като следва 
не граничните пунктове, а естествения релеф“ (Касабова 2017:10). 
Художественото „релефно“ пространство се свързва  с характеристики, 
оставащи непроменени дотолкова, доколкото природата, етносът, 
езикът, историята и битът, т.е. материалните елементи, формиращи 
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съзнанието за принадлежност към нация и култура, могат да бъдат 
устойчиви и постоянни. Двете концепции се приближават, раздалечават 
или преливат („защото това правят границите – приближават се и се 
раздалечават“) една в друга в зависимост от възникналите ситуации, 
от разказаните лични истории, от емоционалните преживявания. 
Линиите на териториалните граници, разделящи три нации (гръцка, 
турска и българска), обременени от традицията и съхранената памет 
за историческото минало като белези за национална идентичност, се 
пречупват и се размиват в културното, социалното и икономическо 
пространство, в което „народите никога не са били разделени и 
затворени един за друг“(Велкова 2002:29). 

От една страна тези прецизни външни линии за ефективен 
контрол от държавата представляват едновременно и исторически 
феномен, и слабо интегрирана физическа периферия, в която 
„властта се сдобива с тяло, а не с човешко лице.“ (Касабова 2017:10). 
Югоизточната държавна граница е преграда за врага или беглеца и 
строго охранявана зона, криеща опасност най-вече за самите българи: 
“Най-многобройните жертви на тази граница са българите. Стотици са 
застреляни. Стотици са и тези, които успешно са я прекосили“ (Касабова 
2017:61). Придобива многозначност, отнасяйки се и до имагинерната 
външна граница на Балканите (Изток-Запад), където според авторката 
„започва нещо като Европа и свършва друго, което не е съвсем Азия“. 

От друга страна, линиите очертават рамките на едно природно-
физическо пространство (Странджа, Родопите, Черноморието), чиито 
съставни елементи морето, реката, гората, изворът, планината, 
върхът, древният път и чешмата се включват със семантичната 
натовареност на геопоетични образи в многопластовия културен свят 
от легенди, митове, древни обичаи и магически вярвания на хората, 
обитаващи това специфично, културно-магично пространство. В 
някои от появилите се критични отзиви за романа това е изтълкувано 
погрешно като начин да се придаде „известна екзотичност на разказа“ 
с цел да бъде привлечен интересът на публиката в чужбина или 
като „пореден напън на български писател да бъде популярен извън 
границите на родината.“ Непознаването на екзотичната култура – както 
отбелязва Цв. Тодоров – е „всъщност условието за нейното ценене, 
но възхваляването ѝ е нещо, подлежащо на съмнение. Моделът на 
идеалната култура е резултат не толкова от реално уважение към Другия, 
а представлява по-скоро критика към Нашето.“(Todorov 1989:297) 
Темата за границите и граничните райони наистина е обект на засилен 
интерес не само в съвременната българска емигрантска литература 
(в творбите на M. Пенков, И. Троянов), но и в кинопродукцията ни 
през последните години (филмите на И. Трифонова, С. Командарев, К. 
Калев). Това може да бъде обяснено както с настъпилите историко-
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политически и социални промени през 90-те години на миналия век, 
така и със спецификата на граничните райони и хората, живеещи в тях, 
като обект на активни етнографски и антропологични изследвания. 
Според Д. Кириазис, който изследва съвременните гръцко-албански 
литературни връзки, може да се говори за „литература на границата“, 
т.е. литературни произведения, които са свързани с живота на хората 
в пограничните райони на Гърция и Албания, където най-ясно са 
изразени последиците от несправедливото налагане или внезапните 
промени на границите. Подобен вид литература представляват и 
граничните истории на героите на Касабова, които се превръщат в 
основен материал за геопоетическото възприемане на територията 
като единно цяло и за многостранното изследване на идентичността 
на етнокултурните групи, живеещи в нея. Определянето на самата 
гранична идентичност е свързано с редица ограничения, които са 
резултат от немалката степен на неопределеност, нееднозначност 
и изменчивост. Всички те характеризират границата като единство 
на противоположностите – заедно с разделението и делимитацията 
(става въпрос за териториалната граница) се разкриват и чертите на 
взаимното привличане и проникване, умело вплетени в изчерпателната 
фактологична подплата и емоционалната ангажираност на Касабова 
като критичен разказвач и съпреживяващ главен герой, свързан със 
съдбата на останалите герои. Тези черти придават на пътеписния 
ѝ разказ облика и динамиката на роман, „граничещ“ жанрово с 
историческата документалистика и мемоарната литература.

В изследването си за европейските граници М. Андерсън 
разграничава четири типа на персонализация като резултат 
на културно-политическите междугранични взаимодействия: 
граничният човек като охранител на границата, като контрабандист, 
като метис и културен хибрид и като забравен в периферията 
човек (Anderson 2010:245). Всички те присъстват в разказаните, 
изслушаните, предадените и преживени човешки истории на Касабова, 
в които представата за граница се конструира, договаря, преживява и 
възприема различно от членовете на определените групи и общности.  
За едни тя е “тел в душата“, за други е „живеене като в тъп виц“, за трети 
–„комшулук“. Единствената обща за всички граница остава онази, 
„която носим вътре в себе си, без да го знаем, докато не се озовем 
на подобно място.“ – по този начин е дефинирана в емоционално-
психологически план и авторовата концепция за граница. В предговора 
Касабова пояснява, че истинският двигател за написването на книгата 
е емоционален. Не само тези граници, които мястото ни налага, но и 
тези, които носим в съзнанието, в душата си: 

Провикваш се в бездната, която от едната страна е слънчева, а  от 
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другата тъне в мрак, и ехото усилва желанието ти, страха ти също, 
изконния ти страх, изкривява гласа ти, отнася го някъде, прибира си 
го, и кой знае, някой ден друга заблудена душа, ще усети без да знае 
защо, че си минал оттук. (Касабова 2017:16)

В романа си „Малък граничен дневник“ Газмед Каплани описва 
един вид психично състояние – нарича го „синдром на границите“ 
(Καπλάνη 2018:8), който не присъства в нито един от списъците на 
признатите психични разтройства, но който се проявява при всеки, 
в зависимост от границите, които носи в себе си – на страха, на 
омразата, на тоталитаризма, на търпението, на любовта, на бягството, 
на емиграцията, на надеждата. Това е синдромът, който ни разделя 
изкуствено от другите, но и от самите нас. Американският социолог 
Ричард Сенет в есето си „Чужденецът“ го определя като „травма“, 
извеждайки го от древногръцкия мит за Едип, където раната на 
подутите му крака е свидетелство за неговия произход. В тялото си 
Едип носи две различни травми – травмата на своя произход, която не 
може да бъде скрита, и травмата на скиталеца, която не може да бъде 
излекувана (Sennett 2010:109).

Географско-политическите и антропологични аспекти в 
понятието за граница се намират в контекста на категории, които 
са от съществено значение за националното съзнание, проявявайки 
се в диалектния дискурс, от една страна, като пространствено 
разграничение и пространствена близост, а от друга – като гранично 
пространство, създавайки едновременно и една семантична основа на 
номинации в социокултурната среда. Изследването и анализирането 
на различните концепции за граница би ни позволило да разширим 
светогледа си, да открием нови начини за осмисляне, да отворим до 
безкрайност възможността за взаимно общуване с другите и преди 
всичко „...да се върнем към връзката на литературата със света.“ – както 
ни съветва Цв. Тодоров в книгата си „La literature en peril “ (Τοντορόφ 
2013:89). 
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Abstract: The topic of the Great Tales of important figures, connected with 
the images in the novelette The Old World Landowners and their transformation, 
is presented having in mind the ekphrasis connection– literary entomology. The 
object of interpretation is the leitmotif “a stain picture/ a portrait with flies” and its 
function in Gogol’s novelette. The roots of the literary interest in the fly in Antiquity 
(Lucian, “Praising a fly”) and the genre “a portrait with a fly” in the fine arts during 
the Renaissance are stated. The transformation of the Great Tale of an important 
figure into a “stain” is analyzed – a sign of the lost values and historical memory. 
The commentary on the symbolism of the fly takes into consideration the works of 
A. Hansen-Löve, G. Kozubovskaya related to Gogol’s work and adds The Old World 
Landowners to them. Along with the wasp, this symbol contradicts the invariable 
and “the unyielding” meaning of the bee and is an example of the resemantisation 
of Antique symbolism under the influence of the Medieval meanings - “impurity” 
and “death”. The conclusion that is drawn is that the ekphrasis in the novelette, 
when reduced to the grotesque description of a stain picture, corresponds to the 
caricatured existence of the old world landowners in the enclosed space and the 
death of idyll as a literary fact.

Key words: The Old World Landowners, ekphrasis, “a portrait with flies”, 
grotesque, destroyed idyll

Гогол утвърждава прозата в руската класическа литература, 
давайки нейния силен старт, като в никакъв случай не може да бъде 
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пропуснат или пренебрегнат един много важен аспект, а именно 
образът, който картините и портретите изграждат в затвореното 
пространство на персонажите. Паралелно с това се откроява 
символиката на литературните насекоми (муха-пчела-оса), като част 
от картините, прозорците и огледалото в дома на помешчиците в 
Гоголевата повест „Старовремски помешчици“ (от сб. „Миргород“, 1835 
г.). В рамките на творбата е поставена и идеята за скрития смисъл на 
традиционните символи, които имплицитно показват авторовото 
послание към съвременния читател. Съобразно с това ще се припомни 
терминът екфразис (от гр. ἔκφρᾰσις – „изложение, описание“1).

Екфразисът е жанров белег, част от поетиката или реториката, 
представящ произведение на живописта в границите на дадена 
литературна творба, независимо дали е изразен още в заглавието 
като вид насока или препратка („Портрет“), отправяща читателското 
мислене към определени очаквания, или е отразен единствено в 
рамките на контекста („Мъртви души“). Явлението екфразис, за 
разлика от термина, никак не е ново. То съществува още от древни 
времена и намира израз в старогръцката литература, в периода на 
класическата античност в лицето на Омировата „Илиада“, в творби 
от Възраждането (XVII-XIX в.) и остава приложимо в европейската 
литература, та до наши дни. Екфразата утвърдително се оформя в 
руския литературен канон, като през XIX век започва да се изгражда 
тенденция към използването на тази техника при руските класици, 
включително при Гогол, който не отстъпва на тази изконна традиция. 
В труд, посветен на екфразиса,2 Л. Дмитриевская описва появата 
му и етапите, през които преминава както в руската проза, така и 
в поезията на XIX-XX в., с оглед на пейзажа като част от картините 
в разказа „Художници“ от В. Гаршин, в „Богиня“ на З. Гипиус и др. 
[Дмитриевская, 2013:3]. В своето изследване тя неслучайно започва 
най-напред с Гоголевата повест „Портрет“, която е изградена на 
основата на подробното описание на портрета, и конкретно с образа 
на очите и тяхното негативно значение, а това е начин писателят за 
пореден път да повдигне въпроса за изкуството [Лепахин 2002:167]. 
По този начин Л. Дмитриевская отразява „разрушената“ представа за 
романтическата концепция в света на Гогол. Тя се съсредоточава върху 
отношението на екфразиса при различните автори през този период, 
напр. в по-късна творба като „Ана Каренина“, където чрез живописните 
портрети на Ана Толстой изразява същността на изкуството, а в 
два италиански портрета изтъква различното отношение към 
живописта. Л. Дмитриевская пояснява, че авторът разсъждава върху 

1  Википедия, Экфрасис
2 Дмитриевская, Л. Н., Образ живописного портрета и пейзажа в русской прозе: 
экфрасис, мотив и художественная деталь, Москва, 2013
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разликата между истинското и фалшивото изкуство, което придава 
„психологически достоверный и в то же время философский образ 
художника“ [Димитриевская, 2013:4-5]. Унгарският литературен 
критик Золтан Хайнади в статията „Рисуване със словото“ подкрепя 
философските възгледи на Толстой, а именно, че целта на изкуството 
е не да показва красотата, а да подчертае истината [Хайнади, 
2010:375]. В разказа на Гаршин „Художници“, с типичната за автора 
пейзажна живопис, продължава тази тематична линия. Заложена е 
идеята за изкуството като кариера и отразяването на изключително 
важните „вопросы об истинном искусстве“, въплътени в основата на 
художествените образи [Дмитриевская 2013:5], а в портрета, като 
част от интериора, в творбите на Достоевски е вложено съотношението 
на „мертвая картина“ към „живой человек“. Л. Дмитриевская прави 
наблюдение и върху Лермонтовата повест „Штосс“, която има 
изключително много прилики с предшестващата Гоголева творба 
„Портрет“, като общото между тях е всъщност в символните образи. 
По отношение на героите Лермонтов се опира и до друго класическо 
произведение – „Дама пика“ от Ал. Пушкин [Дмитриевская, 2013:6-
7]. Несъмнено може да се смята, че литературните класици на XIX в. 
използват сходен лайтомотив за отразяване на явления, засягащи 
руския човек и живот, като изключително важен е бил проблемът за 
това що е изкуство и съответно какво е трябвало да бъде то.

Безспорно Л. Дмитриевская подробно и изчерпателно проучва 
проблема за знаковостта на картините в руската класическа литература 
през този период. Въпросът, който ще бъде поставен тук, не е засегнат 
от изследователката и е насочен към съотношението между „големите 
разкази“, изобразени върху картините на стените в дома на Гоголевите 
помешчици, и „малките разкази“ за затворения свят на героите, с оглед 
на връзката екфразис – литературна ентомология. Съотнасянето 
се осъществява, благодарение на т.нар. „скрити“ символи, влизащи в 
състава на екфразиса.

В повестта „Старовремски помешчици“ картините до една са 
старинни, а всяко старо произведение несъмнено може да бъде ценна 
антика. Домакините на дома Афанасий Иванович и жена му Пулхерия 
Ивановна обаче не ги възприемат по този начин и дори не ги забелязват, 
затова и те са вечно изцапани, неподдържани и наподобавят по-скоро 
„петна върху стената“, отколкото нещо дотолкова заинтригуващо, 
за да привлече нечий поглед – „около прозорците и над вратите се 
намираха множество малки картинки, които някак свикваш да смяташ 
за петна върху стената и затова съвсем не ги разглеждаш“. Това 
определение никак не е случайно, тъй като п е т н о т о е символен 
знак за някаква аномалия, т.е. за духовното отклонение от нормата, 
чието предназначение е да покаже прекалената задълбоченост на 
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помешчиците в затвореното пространство, но и тяхната липса на почит 
към образите на миналото. От значение е,  че петното играе роля на 
индуктор на символи3. При Гогол то е признак за това, че в повестта ще се 
открие съвкупност от множество символи, а тяхното взаимодействие 
помежду им показва на читателя, че предишното време е възприето 
като вече отминало, а ценностите са подменени с нови. Не липсва и 
присъствието на портрети, които са също толкова неподдържани, 
а това говори за небрежност, нечистота и невзискателност относно 
предметите в дома, а в същото време не е осъзната и ценността на 
картините, въпреки че в себе си непременно носят историческа 
памет. Те са два на брой, като единият изобразява „някакъв архиерей“ 
и вероятно за домакините изобразеният свещеник от този сан е 
неизвестен, или по-скоро забравен. На другия е изрисуван великият 
руски император Петър III, а от дясната му страна се намира и картина 
с лика на херцогиня Ла Валиер4, изцапана с мухи, което освен нечистота, 
за пореден път разкрива и неангажираността на помешчиците не 
само по отношение на предметите в дома, а и на образите, които 
присъстват в него. Възприятието им като петна по стената е ясен 
знак за заличаването на паметта и изчезването на  „големия разказ“ 
и историческата памет. В творбата описанието на картини е изгубило 
своето положително значение и вместо него се наблюдава снизяването, 
деформираността и пълното свеждане до нулата, видяно през 
призмата на екфразиса. Това петно, а не картина постепенно погубва 
и духовно обезличава присъстващите на стената исторически образи. 
То може да бъде свързано и с няколко фразеологизма, общи в руския 
и българския език: „имам бели петна в съзнанието си“ със значението  
„нищо не зная за нещо“, „забравям нещо“, „петно върху някого или 
нещо“ със значение „опозорявам“. Асоциацията с често употребявания 
(най-вече неофициално) израз „бели петна в паметта на човека“ 
поражда представата за разказите относно „значителните личности“ 
от портретите като нещо незабелязано, обезсмислено, в знак на 
забравените от помешчиците ценности на отминалото време в техния 
затворен свят. Описанието на „петното“ – картината с мухи – е очевиден 
знак за парадоксалното, гротесково „изчезване“ на живописния сюжет 
и превръщането на картината във вещ „без съдържание и смисъл“. 
Освен гротесковата трансформация на портрета в петно очевидно е 
и снизяването му и превръщането му в една обикновена вещ, част от 
затвореното битово пространство на помещчиците. Картината-петно, 
„обрасло“ с мухи, не разказва за изобразените в нея „големи разкази“ на 
3  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II (М – Я). Изд. къща „Петриков“, 
София, 1996, стр. 192, с оглед на думата „петно“.
4  Историческите извори документират за това, че тя е била изключително чаровна 
и благодарение на своя чар спечелва сърцето на великия Луи XIV, Краля слънце.
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обитателите на дома, а се съотнася с „малкия разказ за старовремските 
помешчици“, свързан с мотивите деформация, безредие, остаряване, 
разрушаване, падение, преходност и смърт. Тази „картина-петно“ 
присъства в изключително окарикатурен вид в живота на героите 
Афанасий и Пулхерия.

В такъв случай съвсем би било подходящо да се припомни, че 
Гогол е първият писател, който обръща внимание на вещния свят 
и връзката на човека с вещта. Картината обаче не е просто вещ. Тя 
винаги отразява някакво събитие, историческа личност (портрет/
автопортрет), пейзаж, битова живопис и пр., като директно или 
индиректно е огледало на душевността на художника, създателя на 
съответната творба. Появата на мухата в изобразителното изкуство е 
нещо съвсем старо като познание и вид художествен похват. През XV 
век в периода на Ренесанса, известен със своя светски и хуманистичен 
характер, творците изоставят теоцентричните си възгледи и на тяхно 
място се заражда идеята за творчество, което изобразява човека като 
реално земно същество5 – с всичките му добродетели и пороци. Ролята 
на мухата, изобразена върху портрет в този период, винаги означава 
предупреждение за вид недостатък, който демонстрира човека като 
несъвършено същество. Следват няколко примера от немската, 
италианската и нидерландската (в частност, фламандската) живопис:

В женските портрети мухата е възприемана като предупреждение 
за нейната непригодност и е знак за похотливост и безразсъдство. 
Пример за това е именно „Портрет на жена от семейство Хофер“, 1470 
г., от неизвестен художник, представител на немската школа, като 
картината има за цел да напомни, че красотата и младостта са преходни.

Portrait of a Woman of the Hofer Family (circa 1470).
Източник:https://byelenam-

ilanova.wixsite.com/popaganda/
post/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%
D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%8
3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8-
2%D1%80%D0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B-
C%D1%8A%D0%B6-%D1%81-%D0%B-
C%D1%83%D1%85%D0%B0-2020

В художественото послание на 
картината „Портрет на картузианския 

5  Уикипедия, Изкуство – Западно изкуство
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монах“ от 1446 г. е заложена идеята, 
че мухата носи предупреждението за 
корупция, измама и фалш. В случая 
тези определения се съотнасят 
за духовник или благородник и е 
посочена една по-скоро духовна и 
политическа прогнилост, отколкото 
физическа.

Petrus Christus, Portrait of a 
Carthusian (1446).

Източник:https://byelenam-
i l a n ova . w i xs i t e . c o m / p o p a g a n d a /
post/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%
D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%8
3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D1%81-%D0%B-
C%D1%83%D1%85%D0%B0-2020

Картината „Мадона и дете“ от 1480 г. е италианска ренесансова 
живопис, рисувана с маслени бои върху дърво. Присъствието на мухата 
и ябълките в религиозното изкуство показва греха и злото и в същото 

време е в противоречие със символите 
на изкуплението – краставицата и 
златката.

Carlo Crivelli, Madonna and Child 
(circa 1480). 

И з т о ч н и к : h t t p s : / /
b y e l e n a m i l a n o v a . w i x s i t e . c o m /
p o p a g a n d a / p o s t / % D 0 % B 6 %
D 0 % B 8 % D 0 % B 2 % D 0 % B E %
D 1 % 8 2 % D 1 % 8 A % D 1 % 8 2 -
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%8
3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8-
2 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 -
% D 0 % B D % D 0 % B 0 -
%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D1%81-
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%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0-
2 0 2 0 ; h t t p s : / / w w w. a l a m y. c o m /
stock-photo-madonna-and-child-by-
carlo-crivelli-1480-italian-renaissance-
painting-170559700.html 

Картината „Св. Екатерина 
Александрийска“ (1489-1496 г.) е 
също част от италианската живопис 
на художника Карло Кривели. 
Религиозната ѝ тематика включва 
олтара, но върху него присъства мухата 
като символ на грях и смърт. Някои 
историци на изкуството твърдят, че 
мухите присъстват най-вече като 
закачка и свидетелство за собствените 
умения на художниците да създават 
т.нар. trompe l’oeil6 в полетата на 
средновековните ръкописи и върху 
рамки за рисуване. 7 

Carlo Crivelli, St Catherine of 
Alexandria (circa 1491–94).

Източник:https://byelenamilanova.wixsite.com/popagan-
da/post/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8
A % D 1 % 8 2 - % D 0 % BA % D 0 % B 0 % D 1 % 8 2 % D 0 % B E - % D 0 % B 8 % D
0%B7%D 0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D1%81-%D0%B-
C%D1%83%D1%85%D0%B0-2020

Примерите са изключително много на брой, но изрисувана по 
интересен начин, мухата винаги стои на особено и значимо място. 
Периодът на Ренесанса гради основите си на възвръщането на 
античните ценности, като се въвежда един нов светоглед, отнасящ 
се до хуманистичните и неаскетичните отношения. Присъствието 
на мухата е с цел да се отрази изобличаването на порока, като 
неминуемо в образите падат всички маски и изпъква истинската 
човешка същност. Следващото литературно течение – Класицизъм 
– не отстъпва на подражанието към античното изкуство, но поставя
нов акцент, при който изчистването на формата е в чисто естетически 

6 Оптическа измама.
7 Миланова, Е., Животът като изкуство: портрет на мъж с муха, 2020 (https://
byelenamilanova.wixsite.com/popaganda/)
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план. Това е епохата на Луи XIV, а от историческите извори знаем, че 
херцогиня Луиза дьо Ла Валиер е била една от неговите метреси, за 
която френският литературен критик Сент-Бьов пише, че е „безспорно 
най-интересната, единствената истински интересна измежду тях“8. 
Красотата на херцогинята вероятно е присъствала и в образа, закачен на 
стената при Гоголевите помешчици, но както по всичко старовремско 
в дома, за което не са се полагали никакви грижи, така и тук изпъквала 
нечистотата, и по-конкретно мухите, които дотолкова са я обезличили, 
че сякаш са се „сраснали“ със самата картина и са станали неразделна 
част от нея. Те са способни да я покварят и дори да я видоизменят до 
такава степен, че тя да бъде напълно неразпознаваема, като по този 
начин картините до една придобиват същински гротесков израз. 
Нейното присъствие на стената в дома на помешчиците е изключително 
окарикатурено, а най-ясният белег, показващ тази деформираност, 
са именно мухите. Гротесковото изобразяване на херцогинята в 
„Старовремски помешчици“ при Н. Гогол, представител на по-късната 
епоха Реализъм, е именно със стремежа да се покаже реалната картина 
на обществото, като се извадят на показ обществените пороци и се 
постави въпросът за античните ценности, забравени от човека на 
новото време. Образът на античния хармоничен свят във „Вечери в 
селцето край Диканка“ прозира от всеки ъгъл, докато в „Миргород“ 
се наблюдава противопоставяне – проличава неговото снизяване и 
пресемантизиране на идилията. В този цикъл се наблюдава определен 
„стереотип, възприет от структурата на „Успоредни животописи“, като 
част от елементите на Плутарховата поетика. Чрез него Гогол усвоява 
„универсалните рецепции на Плутарховия жанр, които отразяват 
художествените концепции“ в „Миргород“ за съпоставимост на епохи 
[Янушкевич 2000:11]. В амбивалетно отношение влизат  опозициите 
гръцки/античен – настоящ град (мир + город) и това внушава очевидно 
негативната семантика на „Миргород“ през т.нар. „криво огледало“9.

Въпреки че поначало появата на насекомо, най-вече върху 
портрет на духовник или личност от аристократично потекло, изглежда 
страннно и неестествено, с времето се губи първоначалният алогизъм, 
тъй като този похват се утвърждава и в по-късни произведения 
на живописта. В такъв случай е съвсем подходящо да се запитаме 
поради каква каузалност мухата се утвърждава в изобразителното 
изкуство и на тази почва съвсем категорично се появява и нейното 
символно значение в рамките на екфразиса – в образа на портретите 
в литературните творби, като безусловно в това число влизат 

8  Уикипедия, Луиза дьо Ла Валиер.
9  Вж. Янушкевич, М. А., Традиции античности в художественном мире Н. В. Гоголя. 
Автореферат, диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук, Томск, 2000, стр. 11-14.
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като лайтмотив и картините в Гоголевата повест „Старовремски 
помешчици“. 

За да си отговорим на този въпрос, най-напред трябва да се 
спомене, че мухата невинаги е имала онова негативно значение, което 
има днес. В Античността тя е приемана за образец, описан от античния 
гръцки писател Лукиан в неговото „Похвално слово за мухата“. 
Авторът сравнява мухата с пчелата и осата, но с цел да покаже, че тя 
ги надминава в много отношения – „крилата ѝ са направени от ципа, 
чиято нежност превъзхожда крилата на другите насекоми, сякаш е... 
от фина гръцка тъкан“; на светлина те са обсипани с „цветовете на 
пауна“; мухата „не бръмчи остро като осата..., а пее, летейки, без да 
издава... жуженето на пчелата или ужасното заплашително бръмчене 
на осата; тя ги надминава по нежност“; „краката са поставени плътно 
към гърдичките, не са прилепнали като на осите“; „мухата се защитава 
срещу неприятелите си не чрез задната си част, както правят осата и 
пчелата, а с устата и хоботчето; с него тя е въоръжена като слоновете“10. 
С времето обаче положителното значение на мухата постепенно 
започва да се пресемантизира, като то е загатнато и в Похвалното 
слово – „въпреки това мухата е мързелива“, докато „пчелата показва 
майсторството си“. Възприемани по друг, по-нов начин, мухите в 
литературата се превръщат в непоносими същества, които непрестанно 
бръмчат и хапят11. В повестта „Старовремски помешчици“ тази 
негативна символика, отразяваща новите разбирания, е представена 
по следния начин: 

По стъклата на прозорците бръмчеше страшно множество мухи, 
което заглушаваше дебелия глас на някоя земна пчела, придружаван 
понякога от пронизителното жужене на осите...

Това непрестанно и проглушително бръмчене по прозорците 
представя мухата, пчелата и осата като „жужащи“ насекоми, чийто 
звук вероятно е един от водещите елементи при сформирането 
на литературната символика. В повестта мухата не просто издава 
непоносимото си жужене, а нещо много повече – заглушава гласа на 
земната пчела, т.е. злото „приглушава“ мелодията на доброто, като в 
същия момент това звучене е придружено от „пронизителното жужене 
на осите“. Знаковостта им е съвсем различна и антиподна, но въпросът 
е дали езиковата обвивка запазва тяхната звукоподражателност. 
Поради тази причина ще се проследи съответният алгоритъм: 
етимология – литературна символика, като се откроят приликите и 
разликите по отношение на трите насекоми. Думата пчела притежава 

10  Лукиан, Сатири и пародии. Изд. „Народна култура“, София, 1986, стр. 203-207.
11  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II. Изд. къща „Петриков“, София, 1996, 
стр. 72.
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звукоподражателна връзка с глагола буча, т.е. звукът, който издава 
насекомото, е поставен на преден план. Как обаче това се случва на 
равнище етимология? Праслав. дума *bъčelā (стб. бъчела или бьчела12), 
производна с прасл. наст. -elā от звукоподражателна глаголна основа 
е сродна с праслав. *bučāti (стб. бучати), която образува нвб. глагол 
буча – „издавам продължителен и глух шум“ и има общо с руския 
диалектен бучать – „бръмча, жужа“13, отнасящо се единствено за 
пчелите. На свой ред образът на осата и нейното „пронизително 
жужене“ се отъждествява с отрицателното значение на мухата като 
проекция на множеството. Думата о с а произлиза от праслав. *vapsā, а 
поради тази причина все още на места в диалектите се изговаря и като 
воса14 (с в пред о или т.нар. протетично „в“), а в някои славянски езици 
(чеш., луж.) началното в не е претърпяло съответната елизия, както в 
българския и руския език. Нормативно v изпада под влияние на *ostrъ 
(vo- < o-), т.е. етимологично думата е производна на острый (вострый), 
като тази „острота“ аналогично се свързва със смъртоносното жило15 
(острие) и пронизителното (остро) жужене на насекомото. Вероятно 
оттук произлиза и самото име оса, но при нея характерен е не само 
звукът, а и отровното „острие“, което е токсично и прави жилещото 
насекомо хищно. Нейното жило е упойващо и парализиращо16, но освен 
това е смъртоносно и уязвяващо. В много фолклорни текстове осите 
са изобразявани като лениви, склонни към възвеличаване, но най-
вече коварни и жилещи, с което се противопоставят на трудолюбието, 
скромността и мира на пчелите17. В повестта осата и нейното бръмчене 
символизират преходността на времето и близката смърт на Пулхерия. 
Звученето на мухата, отразено при Лукиан като „флейтата“, която 
„има по-мелодично звучене от тромпета и цимбалата“18, при Гогол 

12  Съществителното име претърпява следните езикови промени: 1) елизия на 
слаб ер (ъ/ь), което води до друга фонетична промяна: 2) регресивна асимилация по 
беззвучност – звучност (обеззвучаване на група бч до група пч), като така се получава 
3) познатият ни вид на думата в българския и руския език – пчела (гр. пч + прасл. наст. 
-ела: корен пчел- + флексия -а за ж.р.).
13  Български етимологичен речник. Том VI (пускам – словар²). Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, БАН, Институт за български език „Проф. Любомир 
Андрейчин“, София, 2002, стр. 27-28.

14  Български етимологичен речник. Том IV (минго² – падам), второ издание. 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, БАН, Институт за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“, София, 2012, стр. 933.
15  Жилото и острието са от една група думи със синонимна връзка.
16  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II (М – Я). Изд. къща „Петриков“, 
София, 1996, стр. 146.
17  Энциклопедия, Мифы народов мира. Том второй (К – Я). Издательство „Советская 
энциклопедия“, Москва, 1982, стр. 264.
18  Лукиан, Сатири и пародии. Изд. „Народна култура“, София, 1986, стр. 203-207.
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се трансформира до звук, изключително неприятен и дразнещ за 
човешкото ухо – „бръмчеше страшно множество мухи“, което на 
свой ред показва поредното противоречие между Античността и 
новото време. Жуженето на мухите, придружавано от това на осите, 
колективно създава симфония, която заглушава благозвучието на 
пчелата. Макар и за гърците мухата да е била свещена и с нея да са се 
свързвали имената на някои от боговете19, то по-късно се утвърждава 
идеята за връзката ѝ със злото и покварата, като тя има способността 
да изобразява „свръхестествена сила, най-често зла“.20 По своята 
природа никога не подбира повърхностите, на които ще кацне, а 
така се превръща в символ на нечистота. По този начин постепенно 
се формира непоносимостта на човека към този вид насекоми и на 
тази почва се създава символното отношение към мухите, които са 
възприемани за „отрицателни твари“.21 Несъмнено насекомите са имали 
определена символика в повечето митологични системи – някои са 
били почитани и съизмервани с Бог, а други са символизирали дявола 
и душевната поквара. Години наред тяхното присъствие е било обект 
на изследване, като Гогол не отстъпва на тази древна традиция, която 
обаче е натоварена с функцията да покаже обществените пороци на 
новото време, които се противопоставят на античните ценности. Това 
се осъществява чрез скритото проявление на символите и взаимната 
връзка, която създават помежду си, а ролята на читателя е сам да 
стигне до извода, който терзае автора.

В своята статия, посветена на литературните насекоми22, О. 
Ханзен-Льове разглежда т.нар. „руска мухология“ при руските автори 
Пушкин, Гогол (в „Камарата на Плюшкин“), Хлебников, Маяковски и 
Бродски. В натюрморта на Гоголевия Плюшкин се събират „индексите 
на изгубения, отминал живот“, който е част от основите на „загубения 
свят“, а това придава неповратима „безсюжетност на жизнения текст 
на героя“. Така ролята на мухите е да предсказват смъртта и да бъдат 
свидетелство за „затулващото минало на героя от истинския, живия 
живот“. Неслучайно „мъртвите души“ се свързват с мухите, понеже те 
умират лесно и безследно също като тях, но и имат способността да 
изразяват „умъртвяващата функция на писмото“, или „на мъртвите 

19  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II (М – Я). Изд. къща „Петриков“, 
София, 1996, стр. 72.
20  Купър, Дж. К., Енциклопедия на традиционните символи, превод от английски 
Иглика Василева и Юлия Стефанова, изд. „Петър Берон“, фондация „Отворено общество“, 
София, 1993, стр. 137.
21  Бидерман, Ханс, Речник на символите, превод от немски Фросина и Борис 
Парашкевови, изд. РИВА, 2003, стр. 271.
22  Ханзен-Льове, Оге, Руските литературни мухи. Превод от руски: Добринка 
Крайчева. Вж. „Литературен вестник“, брой 4,2 - 08.02.2000. Год. 10, стр. 1, 9 – 11.
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букви“, които заместват „живия дух“  [Ханзен-Льове 2000:10]. 
Mухите в стаята на Плюшкин (романът „Мъртви души“) показват 
оново множество, което намира съответствие и в дома на Афанасий и 
Пулхерия, тъй като съставът на числото три е изграден като повече 
от едно и повече от две. При старовремските помешчици те не само 
са накацали по прозорците, но и са станали част от огледалото – 
„триъгълни масички по ъглите, четириъгълни пред дивана и пред 
огледалото в тънка златна рамка, обвита с листа, които бяха осеяни от 
мухите с черни точки“. Най-ясният знак, в чиито корени стоят основите 
на метафоричното значение на мухата, познато ни още от древността, 
като символ на болест, смърт, упадък, „гниене“ на душата (не само на 
тялото) и мизерия, произлиза от тълкуването на образа множество 
мухи. Те се събират на рояк единствено когато в близост до тях има 
гниещо тяло (мърша), т.е. не една, а цяла група и само чрез взаимното 
си съучастие те имат способността да олицетворяват неизбежната 
смърт. Оттук води началото си символното значение на гниенето на 
душата, деградацията на личността, обезсмислянето на човешкото 
съществуване, но и напомнянето за нетрайността на битието и 
цикличността на времето. Живите мухи и тяхното непрестанно 
бръмчене правят образа все по-зловещ, тъй като пряко показват 
непрекъснатата динамика на действието. Още от древни времена 
битува и демоничната сила за „неподлежащите на изтребване мухи“23, 
като същото множество, напомнящо едно непрестанно гонение24, 
именно поради своята „живост“, е изобразено върху прозорците в дома 
на помешчиците. Именно това символно значение на мухата Гогол 
внушава на читателите си, а то съвсем ясно ни отправя към нейния 
образ като смъртно предзнаменование – наближащия край на Пулхерия. 
В същото време множеството мухи може да се тълкува и като признак 
за множеството гости, които „изпращат“ покойницата, тъй като те 
имат способността да покажат още веднъж лошото предвестие.

Негативният образ на мухите обаче проличава не толкова върху 
прозорците, колкото върху историческия портрет на херцогинята. Те 
обаче единствено са изцапали картината, т.е. тук не присъства тази 
„живост“, няма пояснение, че са живи, и в този низ от събития тяхната 
смърт е поредният символ, който показва идващия край на Пулхерия. 
В същото време картините наподобяват по-скоро петна по стената, 
отколкото каквото и да било друго. Те се превръщат в признак на 

23  Бидерман, Ханс, Речник на символите, превод от немски Фросина и Борис 
Парашкевови, изд. РИВА, 2003, стр. 271-272.
24  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II (М – Я). Изд. къща „Петриков“, 
София, 1996, стр. 72, където пише, че мухите символизират „едно непрестанно гонение“, 
поради силното си бръмчене, хапене, множене, разнасяне на болести, но и всичко това 
предвизвиква трудността на човека да се защити.
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затвореното пространство, на човека, който не съумява да излезе от 
собствения си свят и да съзре онова, което го заобикаля. Замърсените 
портрети на стената са спомен за миналото и се предполага, че те 
трябва да бъдат съхранявани в паметта, но и да бъдат носени в сърцето. 
Неангажираността към тях обаче е доказателство за пасивността на 
домакините към историческите образи, които крият в себе си идеята 
за голямото събитие, за героите на отминалото време, чиито корени 
се намират още в представите на античния човек, и вместо това да им 
напомня за величественото минало, „големият разказ“ от картината 
бива принизен до „малък“, незначителен, дори забравен. Най-вече 
дълбоко потиснат и отминал, този разказ се превръща в отживелица, 
като Афанасий и Пулхерия не изпитват нужда, нито пък виждат смисъл 
да си припомнят миналото. По този начин се създава сблъсъкът на два 
свята: съотношението бит – битие. Битът обхваща всекидневието и 
вещния свят, а битието касае всичката сфера на духовното съществуване, 
нравствените същности, картините с героичните лица, но всички те са 
изцяло деформирани. Наблюдава се пълното снизяване от високата 
тематика на духовността към битовизирането на живота. Мухите са 
плътно сгъстени, а следите, които оставят, показват непотребност. 
„Гневът“ на тяхното множество изобразява застрашеното битие и по 
този начин картината не само е изчезнала като важност в живота на 
помешчиците, но и е загубила функцията си да отразява душевния 
свят и историческата памет. Чрез този алогизъм и отклонение в 
образите на старовремските помешчици Гогол показва облика на 
новото време като свят на деформация и ограниченост. Насекомите 
в сюжета имат „косвена връзка с дявола“ [Козубовская, 2011:26], 
тъй като трансформират „музикалната формула на един целенасочен 
и хармоничен свят“ в друг, наречен „мълчалив и вреден“. Тяхното 
увеличаване е значително, защото с него показват едновременно 
„нечистота“ и са „възприемани като зло (с изключение на калинката 
и пчелата)“, подложени са на т.нар. „ритуал към истинско изгнание“ 
[Козубовская, 2011:26-27]. Становището25 на Г. П. Козубовская 
показва ролята на мухите, които са „органично вписани в поетическия 
свят на старовремските помешчици“, като, от една страна, това показва 
тяхната „вредна роля“ върху портрета на херцогиня Ла Валиер, а от 
друга, те са отзвук на общия хармоничен свят (космос). Така мухата 
е издигната до ниво „организатор на къщата“, а в същото време това 
е ясен знак, че авторът скърби за липсата на изгубения идиличен и 
мелодичен свят. По този начин той поставя акцент върху разрушените 
естетически ценности, но и нарушената връзка между античния свят 
и човека. Поставен е проблемът за отричането на рационалната и 

25  Козубовская, Г. П., Энтомология Н. В. Гоголя. Публ. в „Мир науки, культуры, 
образования. № 6 (31), 2011, стр. 26-28
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духовната стойност, за деградацията, а това е и причината Гогол да 
изпитва носталгия по въведения от романтиците идиличен свят, който 
постепенно си отива и трудно може да бъде възвърнат отново. Така 
мухите, засвидетелствани още в гръцката митология като демонична 
сила в образа на Велзевул, Повелителят на мухите, и в Библията като 
зло, чума и грях26, при Гогол могат да се възприемат като символ 
на погубения, разрушения ценностен и сакрален свят, подобен на 
разлагащо се тяло, върху което са събрани вкупом множество мухи, 
превърнали се сякаш по инстинкт в заместител на героичните души 
на отминалото време.

Оге Ханзен-Льове разглежда появата на мухите27 като 
„антисимвол“ и „феномен на културологията и поетологията“, тяхната 
„фундаментална роля на добавъчен елемент, признак на случайност и 
индекс на пустотата на вечността, на „нищожността“ и „разложението“ 
на живата плът“, „симптом на наближаващата смърт“ и съвкупност 
от знамения, които показват „унищожението, разложението, хаоса 
и „ужаса“. Като неин противоположен  образ той раглежда пчелата – 
„символ на плодородието и слънчевата светлина“, който въплъщава 
„същинския принцип на символичността“, явен знак за „възкръсването 
на Христос и на всички души“. О. Ханзен-Льове прави съпоставка между 
двете насекоми, разграничавайки коренно пчелите като „къщовници“ 
от мухите, които са „бездомници“ и си „строят домовете в труповете“. 
Колкото движенията на пчелите са „центростремителни, теологични, 
разсъдъчни“, толкова тези на мухите са „безцелни и центробежни“. 
За разлика от „жуженето на мухите“, което прави „мълчанието явно 
и осезаемо“, „сложният език на пчелите“ бива „израз на пълнотата на 
битието“. Така пчелите най-ярко се доближават до човешкия свят, а 
мухите винаги присъстват, когато „човек губи съзнание, контрол над 
цивилизованото си поведение или принципите си на хуманност“, за да 
посочат „близката смърт“ или „Нищото“, или способността „да умираш 
като муха“, и в същото време тленността на битието е зашеметяващо 
изведена на преден план. В т.нар. „третична система“ утвърдително 
влизат „муха-пчела-оса“, като функцията на осата е особена: тя 
„обединява чертите на мухата с характеристиката на пчелата“, като 
едновременно я държи по средата – между двете. Осите може да 
приличат на пчелите, но са „безполезни като мухите“ – нямат нито мед, 
нито кошер. Те придобиват изцяло гротесков вид, тъй като са „мухи 
с пчелни тела и отвратително, агресивно поведение“ [Ханзен-Льове 
2000:9]. Това е и причината да се доближават повече до литературната 
26   Купър, Дж. К., Енциклопедия на традиционните символи, превод от английски 
Иглика Василева и Юлия Стефанова, изд. „Петър Берон“, фондация „Отворено общество“, 
София, 1993, стр. 137.
27  Ханзен-Льове, О., Руските литературни мухи. Превод от руски: Добринка Крайчева. 
Публ. в „Литературен вестник“, брой 4,2 - 08.02.2000. Год. 10, стр. 1, 9.
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символика на мухите, отколкото до тази на пчелите. Знанието на 
символиката на пчелата от Гогол се опира на установените значения в 
староруския език и староруската литература28.

Пчелата в литературата винаги е имала положителна символика, 
въпреки че от ентомологична гледна точка тя е специализирана форма 
на осите и е еволюирала. Именно този неин предшественик документира 
за това, че пчелата е минала през периода на „хищен начин на живот“, 
преди да стигне до благоприятното „хранене с цветен прашец“ 29, а 
осите са претърпели обратния или поне подобен тип еволюция. Двете 
насекоми са свързани еволюционно, но в литературата се утвърждават 
като вече еволюирали, т.е. знаковостта на пчелата е една, а тази на осата 
– съвсем друга. Изброяването на насекомите в Гоголевата повест обаче
не е ентомологично подредено, а се намира в следното съотношение: 
муха-пчела-оса. Малко живи същества играят в символиката подобна 
голяма роля, както п ч е л а т а, като в древността дори е била 
йероглифски символ на долноегипетското царство, и, обратно на 
мухата и осата, символизира усърдието, трудолюбието, прилежността, 
чистотата30, реда, благоденствието31 и дисциплинираността32. На тази 
почва тя придобива значение на безсмъртие (възкресение), като така е 
заложена и идеята за вечността. Темата за безсмъртната душа неминуемо 
ни отвежда към универсалния образ на пчелата, засвидетелстван още 
в старобългарската книжнина. Един изключително популярен текст 
през цялото Средновековие в Русия е „Шестоднев“ от Йоан Екзарх. Там 
пчелите са представени като търпеливи същества, имащи групова 
цел и общо дело, но противопоставят ли се на пчелата майка и не ѝ 
ли подражават, „наказанието скоро ги настига, тъй като, щом [само 
веднъж] жилнат с жилото си, те веднага сами умират“. Природата ги е 
създавала търпеливо да вършат добрини, събирайки цветен прашец 
и превръщайки го в мед, а решат ли да направят нечие зло чрез 

28  В „Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным памятникам“ И. И. 
Срезневски отбелязва, че пчелата се среща в доста писмени паметници (при Лука XXIV.42., 
в Остромировото евангелие: отъ бьчелъ сътъ: бчелъ; Четвероев. 1144 г.: бчелъ Ев. 1307 
г., в Симеоновия изборник от 1073: бъчела любодэльна; Панд. Ант. ХI в.: иди къ бъч¬лэ, в 
Житието на Теодор Студит: бьчела любострадьная и др.) – Срезневски, И. И. Материалы 
для словаря древне-русскаго языка по письменным памятникам. Томъ Первый. А – К. Санкт 
Петербург, Типографія императорской академіи наукъ, 1893, с. 200.
29  Cardinal, Sophie, The Antiquity and Evolutionary History of Social Behavior in Bees.  PLoS 
ONE 6, 2011.
30  Бидерман, Ханс, Речник на символите, превод от немски Фросина и Борис Парашкевови, 
изд. РИВА, 2003, стр. 354.
31  Купър, Дж. К., Енциклопедия на традиционните символи, превод от английски 
Иглика Василева и Юлия Стефанова, изд. „Петър Берон“, фондация „Отворено общество“, 
София, 1993, стр. 174.
32  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II (М – Я). Изд. къща „Петриков“, 
София, 1996, стр. 272.
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ужилването си, това е пагубно за самите тях и в тозчас биват наказани 
за злината си със смърт. Християните винаги са приемали пчелата 
като образец за подражание, затова и намира израз в поучението на 
Йоан Екзарх: „да не отвръщате на злото със зло, но чрез доброто да 
надвивате злото... подражавайте на поведението на пчелите; затова 
пчелата получи заслужена похвала от Соломон, от когото бе наречена 
мъдра и работлива“33. Тя е и символ на божията майка или т.нар. „божия 
птичка“, което поражда християнско религиозни асоциации с облика 
на Света Богородица. Днес най-почитаната в християнството светица 
е известна като покровителка на пчеларите, защото според народните 
предания също някога била пчеларка34. Безспорно пчелата се е смятала 
за символ на душата, а от голямата почит към Богородица се формира 
и култовото преклонение към нея. Подобна реминисценция със 
сакралния образ на божията майка, която умира на преклонна възраст 
с лека смърт, нар. успение35, намира отзвук в опозицията смърт – 
безсмъртие в Гоголевата повест. Пулхерия е извисена до образа на 
божата майка и до нейната смърт (успение), защото умира по сходен 
начин – на петдесет и пет години (= преклонност), като смъртта за 
нея е напълно очаквана и идва съвсем бързо, без да е нужно тя да се 
мъчи по какъвто и да е начин (= лека смърт). Чрез използването на 
този похват Гогол показва благоприятния изход от живота, а ролята 
на пчелата, като съвкупност от християнски асоциации, е да породи 
пряка аналогия с душевното прераждане. Образът ѝ се свързва с култа 
към пораждащото начало, а тази фигуративност поражда аналогия 
с реда в обществото и неговото място в семейството и дома. Това 
насочва читателите да се съсредоточат именно върху на пръв поглед 
обикновения живот на помешчиците. Гогол описва начина, по който 
мухата приглушава земната пчела, т.е. в основата на тези насекоми 
се създават опозициите смърт (муха, оса) – безсмъртие (пчела). 
Заглушаването на звука води до извода, че скоро ще удари часът, в който 
Пулхерия ще умре, че смъртта ще надделее над живота. Ако вникнем 
достатъчно дълбоко в тази символика, ние ще осъзнаем, че чрез тази 
образност на насекомите Гогол набляга още в началото на творбата и 
най-вече върху наближаващата смърт на Пулхерия, която в един момент 
може да се „чете“ дори като очаквана. Образът на пчелата като земна 
също не е случаен, тъй като още в древността земният сън на пчелите 

33  Екзарх, Йоан. Шестоднев. Пето слово  (http://macedonia.kroraina.com/je/je_slovo_5.
htm), бел. 106 и 108 - използва Послание до Римляните на ап. Павел 2:14-15; Аристотел, 
Политики, I, 21 и Притчи Соломонови 6, 8. 
34  Голяма Богородица. Празници и обичаи. Публ. в https://bonafide.bg, 2017.
35  Според църковното предание, когато апостолите отишли да се простят със Света 
Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло, те открили гробът ѝ празен, т.е. Тя 
възкръсва също като Божия син.



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

171

се отъждествявал с възкресението36 неминуемо след момента на 
смъртта, а несъмнено земното е противоположно на дивото (създават 
се опозициите земност – дивост) и това за пореден път ни отправя 
към значението на безсмъртната душа. Неслучайно последната воля 
на Пулхерия е да бъде погребана не къде да е, а точно до „черковната 
ограда“ – това е още един знак, който ни отпраща към християнското 
значение на пчелата, като единствено в близост до църквата нейната 
душа ще може да възкръсне, тъй като това е и мястото, където 
обикновено се четат молитви за душите на покойниците. След смъртта 
на Афанасий неговото тяло е погребано близо до това на съпругата му, 
т.е. обстоятелствата отново водят до преклонението към църквата. 
Гротесковото тук обаче е, че той умира след нейното появяване, когато 
чува гласа ѝ в градината. При Пулхерия показателно за смъртта е 
внезапното изчезване на котката, но при Афанасий е появата на духа 
на съпругата му и чрез него той осъзнава, че е дошъл вече и неговият 
край, което създава определена корелация между тях: „чудно е обаче, 
че обстоятелствата на неговата смърт имаха някаква прилика със 
смъртта на Пулхерия Ивановна“. Така присъствието на мухата, осата и 
пчелата още в началото на творбата загатва за онова, което предстои, 
и следователно препраща читателското мислене именно към смъртта 
и последвалото възкресение на душата. Пулхерия възкръсва, за да се 
яви на съпруга си, като по този начин ще го избави от земните мъки и 
ще го „заведе“ в царството небесно, в света на вечността. Затова макар 
и приглушен, звукът на пчелата като символ на душата продължава 
да жужи, да се чува, а наедно с него и духът на Пулхерия не спира да 
живее... 

Благодарение на своето трудолюбие, пчелата е символ на 
действие, усърдност и ред, а всичко това се свързва с резултата от 
труда ѝ. Тази символика е много вероятно да има за свой източник 
наставленията на светите отци Св. Йоан Златоуст37 и Св. Григорий 
Богослов38, към които Гогол проявява интерес. Това формира традиция 
в стремежа на автора към мирска святост като личен житейски опит. 
Плодът от труда на пчелата е именно онова, което двамата светци в 

36 Бидерман, Ханс, Речник на символите, превод от немски Фросина и Борис 
Парашкевови, изд. РИВА, 2003, стр. 273.
37  В Наставленията на Св. Йоан Златоуст четем: „Както пчелите приготвят меда, като 
събират нектар от много и различни цветове, но му придават един вкус, така и ние нека 
се ползваме от меда на отците, събиран в различно време, но съдържащ една и съща 
благодат и едно духовно учение.“ – Статията „Наставления на Свети Йоан Златоуст“, 
публ. в https://pravoslavenhram.com
38  В „Съвети към един младеж“ от Св. Григорий Богослов ще проследим подобно 
сходство: „Подражавай в работата си на мъдрата пчела, която кацва на всеки цвят, но 
извънредно умно събира от всеки само полезното. В нея наставница е самата ѝ природа 
– в теб пък наставник е разсъдъкът.“ – Григорий Богослов, Съвети към един младеж. 
Църковен вестник. Първи брой, 2004.



172

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

своите поучения сравняват с благоразумието на отците и подканват 
всички люде да вземат пример от мъдростта ѝ и от нейното благотворно 
занимание. Тъй като тя произвежда мед, е приета като символ на 
сладостта и религиозното красноречие39. Неслучайно при Гогол най-
съвършена може да бъде само душата, символизираща пчелата и меда. 
Символът на меда рефлектира в повестта „Старовремски помешчици“: 
„сваляше котелът или медната тава, пълна със сладко, желе, мармалад, 
варени с мед“, където той е още един знак за безсмъртната душа, за 
нейното пречистване и прераждане, за пътя към новия свят. Гогол се 
придържа към древната семантика на пчелата и преклонението към 
нея още повече показва, че авторът е бил против новосъздадената 
концепция за света и човека, като по този начин сакрален за него 
остава да бъде само онзи свят, който е отвъд, защото той, независимо 
от всичко, винаги е един и същи. Така смъртта играе роля на спасение, а 
пчелата и медът показват именно това безсмъртие на душата, нейното 
„отлитане“ към свещеното, сладостното съществуване. Те са и символ 
на познанието40 за живота тук, но и за живота там горе. 

Със същата положителна символика медът присъства и в 
древната митология, като в скандинавската се приема за свещена 
напитка, даряваща мъдрост и вдъхновение41, т.е. сладостта му се 
свързва със съвършенството и чистотата, с „безсмъртния мед“42, с 
извора на живот и благодатта, които ще продължат дори и след смъртта. 
Появата му в поемата „Метаморфози“ от древноримския поет Овидий 
е поредното доказателство за неговото универсално приложение. В 
мита за Филемон и Бавкида той се появява в описанието на трапезата, 
която героите поднасят на Юпитер и Меркурий:

39  По този начин кошерът, символ на благочестивата и обединената общност, е 
признат атрибут на светия отец и подвижник св. Амвросий, защото красноречието му 
било сладко като мед. Той сравнява църквата с кошер, а християнина – с пчелата, която 
пламенно работи и остава завинаги вярна на кошера. Както кошерът е общо жилище за 
пчелите, така църквата е мястото, на което се събират всички вярващи люде. –  Ferguson, 
George. Signs and Symbols in Christian Art. New York, 1954, р. 12. Във Физиолога пък 
медът на пчелата е описан като труд, който „просветлява светите църкви и е наречен 
на спасението на християнската душа“, но и се свързва с просветлението на човека и 
неговото безсмъртие. – Стойкова, Ана. Новобългарски превод на средновековния 
южнославянски Физиолог, византийска редакция. Старобългарска литература. Слово 
за пчелата. 
(http://www.proab.info/physiologus/?pg=%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8#anc25)
40 Бидерман, Ханс, Речник на символите, превод от немски Фросина и Борис 
Парашкевови, изд. РИВА, 2003, стр. 41.
41  Энциклопедия, Мифы народов мира. Том второй (К – Я). Издательство „Советская 
энциклопедия“, Москва, 1982, стр. 127.
42  Шевалие, Жан, Геербрант, Ален, Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 
ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. Том II (М – Я). Изд. къща „Петриков“, 
София, 1996, стр. 272-273.
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...и слагат втората трапеза:
узрели дренки и фурми
карийски, смокви, сливи,
ябълки благоуханни и червено грозде,
пита мед - и восък,
и всичко - с искрено гостоприемство.43

В „Старовремски помешчици“ Афанасий и Пулхерия са сравнени 
с героите Филемон и Бавкида – „ако бях живописец и исках да изобразя 
върху платно Филемон и Бавкида, никога не бих избрал друг модел 
освен тях“. Това сравнение никак не е без умисъл, понеже това е и 
знаменателното изречение, въвеждащо двамата помешчици още в 
началото на творбата, с цел да се открои положителното и отрицателното 
значение на тази съпоставка. Именно поради своето гостолюбие, този 
е начинът, по който героите изглеждат в очите на своя гост. Тяхната 
личностна черта аналогично се свързва с мита за Филемон и Бавкида, 
които били възнаградени от боговете за щедростта и гостоприемството 
си. Несъмнено медът, както и пчеларят, са утвърдени с всичките си 
положителни значения в Гоголевия сборник „Вечери в селцето край 
Диканка“, като авторовото послание към читателите ги отправя към 
идеалния свят, символ на който са медът и млякото. В „Миргород“ 
обаче нещата стоят по друг, особен начин и още едно основание за 
това е появата на Филемон и Бавкида в Гоголевата повест, които 
препращат читателското мислене към античния свят, а Афанасий и 
Пулхерия имат предпоставките да бъдат сравнени с древногръцките 
и древноримските герои поради изключителната си преданост 
един към друг. В мита възнаграждението за гостоприемството на 
Филемон и Бавкида е да умрат едновременно, тъй като нито един 
от тях не би съумял да живее без другия, но това далеч не се случва 
при Гоголевите герои. За разлика от „Вечери в селцето край Диканка“, 
където античните истории са осмислени като естетическа ценност, то 
в „Миргород“ и, в частност, в „Старовремски помешчици“ идиличното 
присъства само наполовина и именно затова двамата съпрузи, дори и 
сравнени с Филемон и Бавкида, в действителност не могат да бъдат 
наградени от боговете така, както е в мита, и е съвсем разбираемо, 
че те не умират заедно. Афанасий силно тъгува по загубата на 
Пулхерия, затова и прави опити за самоубийство, които обаче винаги 
са безуспешни – „един ден внезапно се чу изстрел... и го намериха 
проснат, с прострелян череп“, „но той в скоро време намери своя сгоден 
случай и се хвърли под колелата на минаваща каляска..., но пак го 
излекуваха“. Въз основа на това може да се заключи, че идиличният 

43  Овидий, Филемон и Бавкида. Антична поезия. Изд. „Народна култура“, София, 
1970, стр. 295.
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свят се разрушава и бива заменен с естествения (логическия) ход на 
събитията. Цикълът „Миргород“ „представлява опит за интерпретация 
на някои антични реминисценции“ [Янушкевич: 2000:14], като се 
съпоставят изоморфните образи на Афанасий и Пулхерия с тези на 
Филемон и Бавкида.

По своята същност домът като сакрално пространство е огледало 
на човешката душа, но в света на помешчиците неговата огледалност 
не отразява оживление и пълноценност, а застой, вялост и душевна 
разруха. Сюжетът в повестта обаче не завършва веднага със смъртта 
на двамата съпрузи. До последния ред остава усещането за някаква 
живост, а именно за живота, който, независимо от следите, които 
оставя, продължава, а динамиката, с която времето тече, показва, че 
с всяко ново поколение естетическите ценности се заменят с нови. 
Онова, което само по себе си прави необикновена творбата, са именно 
литературните символи, които присъстват в нея. Тази образност е част 
от древния канон, в който всеки един образ е бил от значение и най-
често този смисъл се е отъждествявал с Бог и християнството. Това 
обаче няма проявление върху човека на новото време, а символиката 
на насекомите оставя загадката, на която читателят трябва сам 
да си отговори. Когато се обърне внимание на детайлите, ще се 
открие изключителността на ролята на символите. Литературните 
насекоми имат функцията да покажат онова, което предстои нататък 
в сюжетната линия: мухата е показателна за смъртта, пчелата – за 
безсмъртието, а осата със своето непрестанно жужене и смъртоносно 
жило – за уязвимостта на човека и цикличността на времето, като 
пресемантизирането на мухата е най-добрият начин авторът да покаже 
обществените пороци на новото време, които се противопоставят на 
античните ценности. В общи линии символиката на трите насекоми 
в повестта откроява опозициите космос (пчела) – хаос (муха, оса), а 
именно живот, пълнота, подреденост, равновесие, хармония, но преди 
всичко безсмъртие и възкресение срещу смърт, страдание, хаотичност, 
разхищение, уязвимост, но най-много временност (краткотрайност) и 
тленност на душата. Всички тези символни значения се намират в едно 
житейско колело, съвкупност от живот – смърт – възраждане. 

Показателно е, че Гогол не описва какво се случва извън 
имението на помешчиците, вероятно с идеята, типична най-вече за 
митовете, че всичко нужно и важно е събрано на едно място. Героите 
са иманентно свързани, взаимно се допълват и предразполагат, но и са 
щастливи с това, което имат, дотолкова, че не изпитват необходимост 
да излязат „извън“ затвореното пространство, да разгърнат своето 
човешко битие и да научат повече за живота. Така те, без да съзнават, се 
подлагат на отчужденост от света, а историческите картини с времето 
се превръщат в неблагоприятност, носеща отрицателна енергия, и не 
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само че отблъскват с вида си, но и с цялата си потресаваща същност 
носят нещастие. С повестта „Старовремски помешчици“ Гогол успява 
да представи своя християнски възглед за живота, като присъствието 
на такъв род символи и то дотолкова съвместими помежду си никак 
не е случайно, още по-малко учудващо. Авторът избира най-вече 
картините, за да предаде отрицателния смисъл на вещта, като те са 
и онова, което показва затвореното пространство на персонажите, 
абстрахирането им от света и техния вътрешен свят: усещането за 
застой на времето, затвореност и битов дискомфорт. Това контрастира 
на живото, пълноценното съществуване и по един или друг начин 
постепенно деформира човека, като го превръща в роб на нравствената 
му деформация. Замърсеността на картините може да се сметне за 
олицетворение, чрез което Гогол уличава тогавашното състояние 
на Русия с оглед на забравения героичен и естетически ценностен 
свят. Така на мястото на Романтизма като литературна епоха, застава 
Реализмът или, в частност, типичният за автора гротесков реализъм. В 
парадоксалния модел на света, подложен на снизяване и битовизиране, 
„големият разказ за значимите личности“ е подложен на обезценяване 
и забрава. Екфразисът в повестта, сведен до гротесковото описание 
на „петното върху стената“, е съотносим с окарикатуреното – 
незначително и бездуховно – съществуване на „старовремските 
помешчици“ в затвореното пространство и със смъртта на идилията 
като литературен факт.
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Abstract: The Bible is a unique book, incomparable in design and content to 
any other. Universal, with a very rich theme, it contains everything that the human spirit 
strives for. It points to faith in God. Ivan Vazov expressed these ideas in the following 
way: “I do not know under the sky another book more powerful and as universal as the 
Bible. Where it is known and read, evils are accidental, and goodness is  permanent 
companions of life ..”

The article briefly traces some of the biblical stories and religious motifs in the 
work of I. Vazov.

Key words: biblical stories, biblical archetype, Bible-Literature

Библията е уникална книга, несравнима по замисъл и 
съдържание с никоя друга. Като универсална, с много богата тематика, 
тя съдържа всичко, към което се стреми човешкият дух. Библията 
насочва към вяра в Бога. Иван Вазов е изразил тези идеи по следния 
начин: „Аз не познавам под небето друга книга по-могъща и тъй 
всеобща каквато е Библията. Там, където тя се знае и чете, злините са 
случайни, а добрините трайни спътници на живота…“
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В статията ще се опитам накратко да представя някои от 
библейските сюжети и религиозни мотиви в творчеството на Ив. Вазов.

Темата „Библия – Литература“ винаги е предизвиквала 
противоречиви дискусии и мнения. Ако се обърнем назад към 
комунистическото време, тази проблематика е била старателно 
подминавана, занемарявана, особено в контекста на нейното 
разработване във връзка с предшестващото литературно наследство. 
Нещо повече, по време на тоталитаризма тази проблематика винаги 
е била атеистично обагрена. Вече след демократичните промени 
настъпва време за позитивно и задълбочено научно изследване 
на релацията Библия – Литература. Излиза се извън рамките на 
марксиската парадигма „Религията е опиум за народа“, за да може да се 
навлезе в теоретичните и практически парадигми на литературното 
ни наследство.

Преди да се спра на библейските сюжети в творчеството на 
Иван Вазов, накратко ще представя традиционната ортодоксална 
парадигма по отношение на боговдъхновеността на библейския 
текст и слово. Според прот. Ал. Мен боговдъхновеност на Свещеното 
Писание е един от догматите на Църквата, който се споделя от всички 
християнски изповедания1. Терминът „боговдъхновеност“ се открива 
още в апостолските писания. С него се означава, че свещените автори 
на Библията са „движени от Светия Дух“ (2 Тим 3:16, 2 Петр. 1:21) 
(Мен 2002:132). Догматът за богодвъхновеността е основополагащ за 
утвърждаването на канона. 

Тук е необходимо са се отбележи и това, че има разлика между 
догмата за богодвъхновеността и неговото тълкуване в процеса на 
историческия развой на богословската мисъл. Нещо повече, догматът 
не дава конкретика на боговдъхновеността, а само я изповяда като 
реалност, която трябва да се осмисли от вярващия разум, защото 
съдържанието на богооткровената истина е трансцендентно по 
отношение на емпиричния опит. (Йорданова 2012: 27) 

Боговдъхновеността е преди всичко вяра в това, че книгите 
на Библията са написани под въздействието на Божия дух, като 
едновременно с това човешките способности на библейските автори 
са запазени. Нещо повече, боговдъхновеността е по отношение на 
възвестяваните спасителни истини и в самото учение на Божието 
слово. Следователно Откровението идва от вечността и води до Бога. 
Текстът обаче, както и езикът, на който то е записано, са детерминирани 
от историята, т. е. мястото и времето на написване, социалните 
условия, личните качества на автора и пр. Погрешно е твърдението, 
че боговдъхновеността трябва да се разбира като някаква диктовка на 

1  Изключение от това правило правят различните радикални направления, които на 
практика са извън ортодоксалното християнство.
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Бога по отношение на текста, както е била разбирана в първите векове 
на християнството. (Попмаринов 2015)

Затова може да се каже, че Свещеното Писание има богочовешка 
природа, т.е. съчетаващи действие на човека с действията на Божия 
дух. Библията е едновременно и Божие слово, и слово на синергизъм на 
небесното и земното. Това означава, че Откровението се пречупва през 
личностните черти на библейските автори (особености на характера, 
дарование, възгледи и представи, влияние на епохата и т.н.).

Творчеството като психологичен феномен познава факта на 
вдъхновението, което е основополагащо както за изкуството, така и за 
науката. Но никой не може да обясни какви са механизмите за поява 
на вдъхновението и неговата интерпретация в творчеството. Затова 
вдъхновението е мощна сила, която въздейства върху душата на човека, 
карайки го да създава гениални произведения. Подобно вдъхновение 
е дар Божи. Но боговдъхновеността е нещо съвсем различно – тя е 
особено въздействие на Св. Дух върху човека, откриващо му истината 
на вярата.

След това кратко представяне на ортодоксалното тълкуване на 
смисъла на библейското слово може да се разгледа взаимодействието 
между библейски първообраз – литературен текст. По скоро размисълът 
е по линия на философско-религиозните въпроси, които се крият 
зад художествената трактовка. Тя е свидетелство за мирогледните 
търсения не само на писателите, но и на съответната историческа 
действителност. (Джевиецка 2012)

Художественият текст функционира между две различни 
епистемологични и аксиологични перспективи – естетическа и 
религиозна. Понякога авторската (ре)интерпретация на библейските 
сюжети разкрива или критическо дистанциране от християнския 
канон (в смисъл на догматическо съдържание), или концептуално (като 
поетизация на автентична религиозност), не толкова с експресията 
си, колкото с ценностните си параметри, претрансформирани от 
спецификата на художествения текст, в който са интегрирани. (Цанов 
2008: 6) Отправната точка е отношението между идеите за Бога, 
човека и света, и по-точно начинът, по който те взаимно се дефинират 
(и валидизират).

Има още един компонент в парадигмата библейски първообраз 
– литературен тест, това е интерпретаторът на взаимовръзките в
художествения текст. В процеса на тълкувание на художествените 
произведения тълкувателят или трябва да се съобразява със смисъла 
на библейския първообраз в неговия оригинален текст, или да направи 
произволна интерпретация (поради особената символна специфика на 
текстовете от Свещеното Писание). В чисто онтологичен план цялото 
битие е пропито от взаимовръзки и взаимозависимости (със или без 



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

181

йерархични отношения), без които е невъзможно постигане на гносиса. 
В контекста на интертекстуалната връзка между библейски първообраз 
и художествен образ определяща роля има интерпретаторът. Но 
винаги архетипът е нещо повече от информационна препратка към 
стих, глава. Поради символния характер на много от библейските 
стихове на Свещеното Писание автентичният смисъл на първообраза 
е възможен само в собствения му контекст и понякога се нуждае 
от тълкувание. По този начин се извършва неговата семантична 
трансформация в нов контекст и смисъл. Ако се използва този 
подход, авторът на художественият текст се придържа към духа 
на Свещеното Писание, разбира се, без да повтаря богословската 
тълкувателна традиция. В друг случай разсъжденията на автора 
във философски и идеен план се различават и не са съобразени с 
автентичността на библейския архитип и това води до различен 
смисъл на художественото произведение. Споменатите по-горе 
принципно различни два подхода към интертекстуалната връзка 
между библейски първообраз и художествен образ трябва да се вземат 
предвид и от читателя. (Ефендулов 2000)

Проблемите на християнската религия и нравственост са силно 
застъпени в творчеството на Иван Вазов. За него те са лествицата 
на духовната култура и в личен, и в обществен план. На много места 
в своите творби авторът умело подчертава силата на религията и на 
християнския дълг, които трябва да бъдат стълбове на възпитание на 
поколенията. (Антим, Ловчански митрополит 2020)

Молитвата е насъщна потребност за душата. Без молитва няма 
духовен живот, което означава, че молитвата е душата на духовността. 
Когато не функционира молитвата, това означава, че не функционира 
вярата. В този смисъл, молитвата се налага като нещо необходимо, 
без което човек не може. В живота на човека има толкова неща, които 
са условие той да бъде щастлив, но много от тях не зависят само от 
него, тоест надминават неговите сили и възможности. Ето защо той 
има нужда да измоли това от Този, Който е всемогъщ. Така молитвата 
се представя като нещо естествено в живота на човека, нещо, което 
се налага само по себе си. Това прави молитвата специфична за 
онтологичния диалог между човека и Бога.

Като се имат предвид особеностите на интертекстуалната 
връзка между библейски първообраз и художествен образ, както и 
семантичната трансформация на библейските архетипни образи и 
включването им в нов контекст, ще се обърне внимание накратко на 
някои произведения от творчеството на Иван Вазов.

Авторът търси и намира вдъхновение от чистотата на храма, 
където дава израз на религиозните си чувства, едновременно с това 
в неговото сърце има винаги място за емпатия към нещастието на 
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хората:

Неволно отбих се във Божия храм –

кат пътник отпаднал под сенчица хладна,

свещена молитва възлизаше там

и лейше мир сладък в душата ми страдна.

Наведох смирено, покорно глава,

смущение тайно обзе ме неволно,

и някакви чудни и нови слова

из моето сърце извираха болно.

Аз молех се жежко към Бога велик

за помощ, утеха в живота ми тежки –

за мене, за братя, за всеки клетник,

за всичкия страждущи род человешки.

И молех на кръста разпетий Христа

да вдъхне мен свойта любов и търпенье...

И дълго йощ шъпнеха мойте уста,

и леко и светло ставаше на мене...

(„В храма“)

Необходимостта от спасителна вяра и подкрепа за духовно-
нравствен мир в сърцето на поета го води към храма. Това ясно прозира 
от следните стихове:
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Клепалото бие, утрешна поченя

да ида Господу да се помоля

със чиста мисъл и глава склонена,

за моята велика неволя;

Да се помоля милост да излезе –

на тело, на душа да прати здраве,

смутений разум в нов път да управи

и с искрица любов сърце да сгрее;

Да мога пак да любя и страдая,

и да търпя без гнев , и да прощавам,

Да нося кръста си, без да роптая –

С омразата да го не унизявам.

(,,Клепалото бие”)

Съществуването на злото не подлежи на съмнение. Злото винаги 
се определя като нещо лошо, вредно, греховно, водещо след себе си 
само беди и неприятности. Понякога на човек му се струва, че злото е 
следствие на грешките на другите, без да си даде сметка, че той също 
е част от това човечество и че някои негови действия също могат да 
предизвикат нещастия и беди. (Йорданова 2014:40) За да бъде духовно 
чист, Вазов има потребност да се моли в храма. Човекът е призван не 
само да размисля за злото, но и активно да се бори с него. Поетът има 
изострено съзнание за присъствието на греха в хорските души – онова 
зло, което ражда злоба, насилие, безчовечност, жестокост, мъки и 
закоравяване в греха. С голяма болка той наблюдава грехопадението в 
душите на хората, които все повече се отдалечават от Господа. Разбира 
се, отдалечаването от злото не е невъзможен процес. Необходимо е 
изострено нравствено чувство и търпение. Човекът трябва да осъзнае 
своята лична отговорност за наличие на злото и да води борба с него.



184

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

Търсих Го на небето – там Го няма –

от празнотата Му смутен остах.

Търсих Го в земния Му дом, но в храма

аз ликът му не видях.

Подирих Го в сърцата – срещнах тамо

не Бога благи – други бог жесток;

дирих Го в разума – той каза само:

,,Не знам, какво е бог”.

Потърсих Го в душата человешка –

там името Му беше, а не Той,

дирих Го вред… и виках с мъка тежка:

- Къде си, Боже мой?

Не виждам Те в небето и в челякът,

земята пуста е сега от Теб

и пълна с кривди, зло, синджири звякът,

цари Ваал свиреп.

Заглъхна в бурен Твойто слово живо

и твоя благ завет за братство, мир,

теб химни пейм, а служим послушливо

на други, лют кумир.

Къде си, Бог на любовта, живота,

на истината извор вечен, свят?

И чух аз вик: – Търси Го на Голгота:

Той пак е там разпнат!

(,,Де е Бог”)
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Стихотворението акцентира върху онтологичните основи 
на битието, пречупени през духовната визия на Вазов. Злото винаги 
присъства във всеки конфликт. Такива ситуации винаги са породени 
от сблъсъци на човешката ограниченост. Тъй като човек не може да 
преодолее своята ограниченост, се отдава на злото. То става още по-
зло, защото остава непознаваемо за ожесточилия се човек. Понеже той 
не е способен да се изправи очи в очи със злото, го трансформира във 
форма, която е по-приемлива и която се понася по-леко. С прикриването 
на злото зад привидно добри форми човек се надява да забрави за 
злото. По този начин се опитва да избегне сблъсъка с истинското зло, 
но това, уви, не се получава. Разбира се, отдалечаването от злото не 
е невъзможен процес. Необходимо е изострено нравствено чувство 
и търпение. Човекът трябва да осъзнае своята лична отговорност 
за наличие на злото и да води борба с него. Ако отговорността се 
прехвърля на другите хора, то тогава се повтаря грешката на първия 
човек Адам. (Йорданова 2014:43) По този начин стихотворението се 
превръща в призив към дълбоко и всеобхватно покаяние. 

Когато говорим за религиозността на Иван Вазов, не може да не 
се отбележи негово стихотворение, посветено на децата, което те да 
използват за молитва и от малки да се учат да търсят пътя към Бога.

Дядо Господи, прости ме,

моля Ти се от душа,

С ум и радост надари ме,

да не мога да греша!

Запази ми Ти сърцето

от зли мисли и неща,

всичко виждаш от небето,

зло на мен недей праща!

Дай на мама, дай на тате

здраве, сили и живот,

мир, любов на всички братя

и добро на цял народ.
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Това стихотворение по идейния си характер има много допирни 
точки с православната молитва преди учение:

Преблагий Господи!

Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух,

 Който дарява и укрепва нашите душевни сили,

за да можем, като слушаме преподаваното ни учение,

да пораснем за слава на Тебе, нашия Създател,

за утеха на нашите родители

и за полза на Църквата и Отечеството. Амин.

Простите и искрени слова на Вазовата песен молитва възпитават 
у подрастващите християнски нравствени добродетели и патриотично 
самосъзнание. 

В друго свое стихотворение той с неподражаемо вдъхновение 
се моли на Всевишния:

Тебе, Боже, аз се моля,

Теб изливам си сърцето,

Тебе, по чиято воля

дишам, страдам под небето;

Тебе, Кой живот ми даде

и в мен разума запали,

и душата ми създаде

за мечти и идеали;

Тебе, Кой от свода тамо,

сейш ми пътя със надежди,

за Кого си спомням само

във великите премежди;
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прати, Боже, крепка вяра

на душа ми безотрадна,

та на кръста си под твара

малодушно да не падна!

Дай Ти мощ на мойта слабост – 

днес е час на изпитание, –

дай ми Ти велика храброст

в туй великото  страдание, –

да не умрат мъжки сили

в боя тежки със неволи,

да се чупят толкоз криле,

гордости, яки воли;

да не клюмне мен челото

пред кумира на тълпата,

пред вида на тържеството

на силата, на лъжата.

Не оставяй стидно ази

да пропадна в бой със злото

и съмнение да ме сгази

в Тебе, в Правдата, в Доброто! („Молитва“, 1888)

В стихотворението ясно е изразено, че земните ценности по 
същество са йерофанни, т.е. проявление на свещеното, затова молитвата 
е отправена към небесния Отец, Който е трансцендентен по отношение 
на света. На Него „аз се моля,/теб изливам си сърцето“, защото Ти си 
моята вяра „в Правдата, в Доброто“. За лирическият Аз човешкият 
разум е само средство, с което се формира сетивната представа за 
небесния Творец. Неговото съществуване не се поставя под съмнение, 
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макар личната свобода на човека да дава такава възможност; затова е 
толкова искрено и съкровено молението:

Не оставяй стидно ази

да пропадна в бой със злото

и съмненье да ме сгази

в тебе, в Правдата, в Доброто.

Може да се направи паралел с посланието на ап. Павел до 
Римляните: Защото “...който се съмнява, осъден е,...защото яде не от 
вяра; а всичко, що не е от вяра, е грях” (Римл. 14:23).

За Вазовата поетика при изграждане на Божия образ бихме 
могли да кажем, че тя наподобява онова, което е характерно за т.нар. 
катафатическо богословие, т.е.  за Бог се говори чрез положителни 
форми на утвърждение: Бог е Мъдрост, Промисъл, Любов, Милост 
и т.н. Затова може да се каже, че Вазов има теистичен подход, а не 
пантеистичен, към Създателя. За поета природата не е тъждествена с 
Бога, а красиво Негово творение. В природата Вазов намира успокоение 
и от нея черпи поетично вдъхновение. Сред природата и най-вече в 
планината лирикът се чувства най-близко до Бога, от където да му 
изпраща своята молитва. Неговата молитва го освобождава от земните 
товари и ги заменя с небесен разкош. (Лазаров 2009)

И дълги, дълги там минути

молих се с вдъхновение нему,

слова дълбоки и нечути

устата ми шепнеха тамо.

И Бога сещаха, виждах го ясно

в небето, в слънцето заристо,

във мирозданието прекрасно,

във всеки дъх, шум, шар и листо.

(„Молитва в планината”)

Или:
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И мен огромна смути ме тревога:

В тоя миг, помня аз, видех Бога

(,,На Черни връх”)

А във Вазовата „Молитва“, писана в края на 1916 г., представата 
за небесния Творец е с нови измерения. Молението е отправено към 
Бога, „който/от небесата всичко видиш“ и който „земните съдбини 
с твойто/могъщество рушиш и зидиш“. Това вече е молитва за един 
народ, който „цял е кървав от борбата“. Тук е изразена вярата на 
лирическия субект към Божието домостроителство, което надмогва 
земния свят, но се проявява в него. Паралел може да се направи с текста 
от Първо послание на св. ап. Павел до Тимотей: Бог „Който иска да се 
спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. (1 Тим. 
2:4)

Както посочва в своя труд „Сакралното и профанното“ М. Елиаде, 
„свещеното и профанното са две разновидности на съществуване в 
света, две екзистенциални ситуации, приети от хората в хода на времето, 
които оформят човешкия опит в стремежа да се опознае видимото и 
невидимото, които провокират вниманието... на всеки, ... желаещ да 
опознае възможните измерения на човешкото съществуване.“ (Елиаде 
1998:9) Затова и Вазов остава верен на тенденцията на сакралната 
екзистенция в литературната българска традиция със силно послание 
за националната идея за свободна и независима България.

Според Г. Тодоров през втората половина на ХIХ век в България 
нахлуват революционните идеи от Западна Европа и Русия. Тази 
революционност оказва влияние в творчеството на авторите от 
този период. Като пример се дават цитати от произведения на някои 
от българските класици, където се изразява тяхното отношение 
към християнството: “Свободата не ще екзарх, иска Караджата” (Л. 
Каравелов), “О, мой Боже, прави Боже! Не Ти, Що си в небесата… Не 
Ти, Комуто се кланят калугери и попове…” (Хр. Ботев), “Монастирът 
тесен за мойта душа е…” (Ив. Вазов) и т. н. Според Г. Тодоров Вазов 
цени Църквата, но не заради нейната душеспасителна същност, а 
основно заради нейната нравствена, културна и патриотична роля. 
(Тодоров 2005) Това заключение според мен е малко пресилено, 
понеже интертекстуалната връзка между библейски първообраз и 
художествен текст при възрожденските автори им дава възможност 
да се придържат към духа на Свещеното Писание, разбира се, без да 
повтарят богословската тълкувателна традиция.

Възрожденските автори репрезентират своите сюжети и герои 
в духа на православното християнство. Християнските концепти за 
грях и изкупление кореспондират с етнокултурната аксиологема 
греховност – робство и аксиологемата изкупление – свобода.  
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За патриотичната саможертва и аксиологизирането ѝ с 
жертвата на Христос се акцентира и в творчеството на Иван Вазов. Така 
например във Вазовата творба „Немили-недраги“ борецът за свобода 
от епохата на Възраждането е готов да използва всякакви средства 
за постигане на възвишената цел – освобождението на България. 
Има своеобразен паралел между борците за свобода и модела на 
християнските мъченици. За свободата на България възрожденските 
борци не само са готови на всякакви жертви, но и принасят в жертва и 
себе си. (Йорданова 2020) 

Само ще маркирам още едно произведение от творчеството на 
Ив. Вазов, където категорично се поставя темата за светостта на Васил 
Левски и се правят преки сравнения с Иисус Христос:

Той беше безстрашлив. Той беше готов

сто пъти да умре на кръста Христов,

да гори кат Хуса или кат Симона…

…

От лице му мрачно всички се бояха,

селяните прости светец го зовяха…

…

Той биде обесен. О, бесило славно!

По срам и по блясък ти си с кръста равно! 

(„Епопея на забравените“  – „Левски“)

Нещо повече, степента на овладяването на свободата от човека 
говори за степента на неговото освобождаване от всички зависимости, 
за неговото одухотворяване, за неговия теосис. (Йорданова 2013:147)

Със своето дълбоко религиозно чувство Вазов усеща светостта 
като върховен идеал и последна цел на християнския стремеж към 
нравствено съвършенство. Затова всички вярващи са призвани 
към светост, която е най-висшата ценност не само в религиозно 
отношение, но и в нравствената сфера. (Йорданова 2011:155) Със 
своята саможертвена готовност Левски е Светецът, който въплъщава 
в себе си всяко нравствено съвършенство и затова винаги е нравствен 
образец

Вярата изисква индивидуален психологически анализ, защото 
тя определя действията на отделния човек, като съставя основата на 
неговите постъпки. Едно от стихотворенията на Вазов се отличава с 
неподправена откровеност относно разбиранията на поета за Бога. На 
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крилете на характерния за автора поетичен стих ясно е представена 
динамиката на религиозното чувство и опит:

Дете бях и вярвах във Бога.
И знаех, че Той е в небето;
осанка Той имаше строга,
каквато я виждах с тревога
на нашия храм на кубето.

И знаях, че Той като нази
От плът е, и слуша, и вижда,
И ,,Дядо” Му казвах тогази,
че люби, гърми, ненавижда
от своя престол от елмази.

Днес стар съм, и пак вярвам в Бога.
Но веч Му не зная лицето,
ни де Му е трона, чертога:
Той дух е, разлян в ширинето,
в душата, в света, в битието.
(,,Той”)
В живота на много хора вярата се появява много рано, с 

формирането на личността вярата се развива. Детската наивност отстъпва 
на нравствените търсения на личността в процеса ѝ на утвърждаване 
в света. В този път на самоутвърждаване човек отново се основава на 
вярата. Тя му подсказва как да постъпва в различни ситуации. (Йорданова 
2011:18)  Това отчетливо говори, че вярата в Бога не е напускала Вазов през 
целия му живот. Нещо повече, навсякъде в творбите си авторът призовава 
към християнските добродетели: вяра, надежда, любов, състрадание, 
смирение, кроткост. 

От направените дотук кратки разсъждения за религиозните 
мотиви, сюжети и архетипи в творчеството на Иван Вазов може да се каже, 
че характеристиките на възрожденския литературен дискурс предполагат 
взаимната обусловеност на историчността на възрожденските 
идеологически послания и аксиологията на религиозните символи 
и библейски сюжети. Това сакрализиране на националната идея и 
репрезентирането ѝ чрез сюжетите на Библията придава величие на 
възрожденската епоха и кардинално значение за българската историческа 
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съдба. Нещо повече, българската етнокултура използва религиозния 
код на Библията като екзегетичен по отношение на реалната българска 
история. Затова българинът от Възраждането от една страна приема, че 
робството е божие наказание за греховете, а от друга – се насочва към 
борбената саможертва като изкупление на греховността.

Може да се обобщи, че в творчеството на Иван Вазов се забелязва 
пълна свобода на използване на библейските първообрази в или вън от 
контекста на съответната посочка от Свещеното Писание. Авторово право 
е да представи архетипните образи в динамично развитие и да извлича 
от тях своите внушения в религиозно-верска, нравствено-етическа, 
светогледно-философска или обществено-политическа насока.
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PRECEDENT NAME AND PERIPHRASE IN 
CONTEMPORARY RUSSIAN TEXT
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Abstract The article focuses on the rather frequented problem of case 
“precedent names” and peripherals, which more closely concretize or, in other words, 
convey the meaning of these precedents. Both, the periphrasis and the precedent 
name, represent a complex linguistic sign that takes on a high evaluative potential 
in speech, in a certain cultural area. Precedent phenomena, or phenomena, are such 
units that are reproduced for the purpose of characterization or subjective attitude 
to the utterance at the level of the system side of the language and its cultural 
superstructure. An important role in the precedent phenomenon, including the name 
and its periphrased expression, is played by their structural organization, in which 
we distinguish the semantic and usual center and the periphery. In the core of the 
center are concentrated all the components of the invariant of perception, the appeal 
to which is constantly being made in the communicative plan and which are the first to 
emerge when perceiving a certain text.

Key words:precedent name, precedent phenomenon, periphrase, axiological 
relation, characterizing function, nominative function, the language of media, word-
symbol, connotation.

В современной словацкой русистике прецедентное имя 
определяется практически согласно существующим дефинициям 
российских авторов, например, Ю. Н. Караулова (2010), Д. В. Гудкова 
(1999), Нахимовой (2011), В. В. Красных (2002) и др. Исследование 
прецедентности имеет у словацких авторов свое прочное место, что 
связано с распространением лингвокультурологических принципов 
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описания языковой и речевой деятельности человека. Подходы 
словацких авторов касаются исследования прецедентов с точки зрения 
медиального дискурса (Сипко 2012; Sipko 2013; Дулебова, Крюкова 
2017; Мертова 2005), формирования языковой картины мира 
носителей языка (Blaho 2012, Adamkа 2008) и изучающих иностранный 
язык (Cingerová 2015), а также с позиций ценностных характеристик 
самых прецедентов (Гузи, Мертова 2020). Антропролигическая 
парадигма играет в таком описании руководящую роль, таким образом 
языковая система, созданная человеком рассматривается и 
характеризуется в речевой деятельности продуцентов и реципиентов 
языковой и речевой информации в конкрентых коммуникативных 
ситуациях. В современном обществе носители языков, как и люди 
говорящие на иностранных языках, сталкиваются с разного рода 
текстами, которые их подвергают проверкам на языковую и 
интеллектуальную прочность. Современное языко-речевое 
пространство родного и освоенных иностранных языков ставит 
реципиента высказываний и разноуровневых текстов в сложные 
ситуации, обиходная речевая ситуация приносит с собой множество 
культурололгической нагрузки, с которой должен человек справлятся 
то в роли её реципиента, то продуцента, производителя. При освоении 
и утверждении языковой системы, ее выразительных средств в плане 
выражения и содержания, индивид должен научиться воспринимать и 
декодировать получаемую информацию, переданную системой ему 
известного языка, но которая может быть неясной с позиции ее 
рематической части - наличия новой информации. Любой носитель 
языка может сущестовать без постоянно новой, возобновляющейся,  
поглощающей его информации, которой живет общество. Однако, 
ныряя все глубже и глубже в грунтовые воды современного медийного 
пространства или любой единицы современных средств массовой 
информации, реципиент должен быть оснащен незаурядным запасом 
страноведческой или культурологической информации. Именно 
прецедентные явления, или феномены вообще, выступают такими 
единицами, которые воспроизводятся с целью характеристики 
действительности или субъективного отношения к высказываемому, 
но на уровне системной стороны языка а его культурологической 
надстройки, которая всё же неотделима от самой системы языка. Это 
можно легко показать на примере различия двух основных 
составляющих предмета анализа нашей статьи – перифразы и 
прецедентного имени. Как известно, перифраза является единицей 
стилистики и, в принципе, обозначает иносказание, то есть не сказать 
прямо а сказать или написать «вокруг», так как и первичное греческое 
значение перифразы – «вокруг говорю», то есть, иносказательным 
способом объясняется другое словосочетание или слово. Это значит, 
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что уже существует определенное слово или словосочетание, смысл 
которого создается при помощи другого формально-содержательного 
материала, то есть, лексически неделимое словосочетание опишется 
другими средствами, другими словами – описательный смысл остается. 
Типичным примером может послужить перифраза слова хлопок – белое 
золото. Слово хлопок является самым важным членом структуры 
перифразы, оно является словом – номинантом, то есть тем словом, 
которое перифразируестся, перифразируемое слово. Лексема, слово 
золото является опорным словом, хлопок - это золото – опорный 
перифразирующий компонент, который уточняется предицируемым, 
утверждающим словом или компонентом, окончательно 
закрепляющим значение перифразы – белый! Хлопок не золото, но 
белое золото, да! Похоже, мех является «мягким золотом», лес – 
«зеленным золотом», нефть – «черным золотом» и проч. Это 
общепонятные словосочетания, вошедшие в отдельных случаях и в 
словарный состав языка. Слово «Интернет», обозначенное перифразой 
является – Всемирной паутиной, хотя это целиком не так. World Web 
Wide – это различные веб-страницы с гипертекстом, которые находятся 
по всему миру, это «паутина информации», распределена по разным 
отдельным хранилищам, то есть, она децентрализирована, но с так 
называемыми гипертекстами, которые собой представляют тексты с 
ссылками, которые позволяют пользователям, перемещаться с одной 
страницы на другую. Но для этого, чтобы эта «всемирная паутина» 
работала, должна быть создана международная сеть - international net, 
то есть «интернет» - сеть, объединяющая компьютеры по всему миру, 
позволяющая им направлять друг другу информацию в виде 
протоколов. Всё-таки, с точки зрения лингвистического анализа, такая 
перифраза возникла сразу же с появление этой реалии (Новиков 2004: 
IX). Поэтому интернет можно называть всемирной паутиной (его 
перифразой), хотя с технической точки зрения - это не так. Чем более 
человек информирован, тем точнее сможет принять или вообще не 
принимать предлагаемую перифразу. Среднестатистический носитель 
языка будет легко понимать, что нефть – это черное золото, что 
Пушкин – солнце (русской) поэзии (при этом не зная, что это определение 
Одоевского), более начитанный человек уточнит, что Пушкин - «дивный 
гений», «невольник чести» (перифразы Лермонтова), большинство по 
инерции дополнит: Пушкин – наше всё! Но Пушкин – общеизвестный 
прецедент представлен именем собственным. Но, уже труднее будут 
восприниматься и понимать перифразы типа скульптура – «искусство 
Праксителя», или перифразы прецедентных имен «Иван III и Иван IV» 
- «тезоименны Дед и Внук», так как «первый великий князь Всея Руси» 
(Дед - Иван III) и «первый русский царь» (внук - Иван IV) были при 
крещении наречены одним и тем же именем патронального, 
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тезоименного святого – Ивана. Таким образом, первый пример 
показывает на более узкое воспринимание перифразы, при котором 
сам ее состав ограничен первоплановым присутствием определенного 
ведущего отличительного признака таких оборотов. Поэтому, как 
замечает А. Б. Новиков, к таким «узким перифразам относятся только 
«эвфемистические или только образные вторичные сочетания, 
описательные выражения, которые соотносятся с одним первичным 
названием, или выражения, не имеющие эквивалента среди свободных 
сочетаний» (Новиков 2004: V). Употребление прецедентного имени 
более свободно, а если оно является составной частью структуры 
перифразы, то может вызывать более широкие ассоциации, оно 
наделено более широкой смысловой нагрузкой, даже метафоричностью 
– «Сталинские соколы» - лётчики (времен сталинизма второй половины
20-х – начала 50-х гг. ХХ века), «крылья советов» - авиация (времен 
существования СССР), «железная леди» - может обозначать жесткую 
заведующую кафедры, но первичная мотивация связанная с премьер-
министром Британии Маргарет Тэтчер. С другой стороны, вряд ли кто-
нибудь назовёт «кораблем пустыни» другого животного, чем верблюда. 
Перифразы с прецедентными именами являются до определенной 
степени показателем информированности одновременно 
производителя и реципиента текста. Например, в медиальном тексте 
иногда приводят некоторые перифразы типа «луг Нептуна» или 
«служитель Мельпомены», то есть, применены прецеденты из области 
классического воспитания, которое присутствует в современном 
образовательном пантеоне, пожалуй, лишь в таком виде. Зависимый 
компонент выше приведенных перифраз – «Нептун» и «Мельпомена» 
нуждаются в этимологическом объяснении. Хотя первое более-менее 
понятно, таким образом «луг Нептуна» - это  водоросли, причем в том 
же значении (синонимическом) встречается также перифраза «огород 
Нептуна», или, без прецедентного имени, водоросли – это также 
«подводный огород», «морской огород» «морское сено» или «зеленая 
смерть» (Тришин 2013). Слово Мельпомена не такое 
общеупотребительное как первое (по крайней мере, 
среднестатистический гражданин нашего цивилизационного округа 
понимает, что Нептун, хотя бы связан с водой). Поэтому, «жрецы 
Мельпомены» или «питомцы Мельпомены» не сразу будут для 
реципиента ассоцироваться с актёрами, следовательно, «Храм 
Мельпомены» с театром, самым зданием театра. «Мельпомена» также 
является синонимом «сценического искусства», поэтому перифраза 
«французская Мельпомена» = французское сценическое искусство, 
французские актрёры (в первую очередь театральные) (Ушаков 2014). 
Эта перифраза не встречается в журналистике часто, так как 
реципиенты бы не отреагировали, быстрота предоставления и 
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принятия информации бы потеряла свою акциональность. Все-таки, 
мы обнаружили заголовок статьи, в котором «питомцы Мельпомены» 
совсем не актёры, а их домашние животные – питомцы актеров, в 
основном кошки: «Питомцы Мельпомены – Кот, который говорит с 
богами» (Калинина 2020). Как вытекает из выше сказанного, большую 
роль при построении и восприятии перифраз играет, кроме всего 
прочего, ситуативный и культурный контекст. Словосочетание 
«золотая долина» может быть перифразой любого места, луга и т. д., но 
в определённом микрорегионе это, например, «Фергана» (для узбеков, 
или людей Средней Азии), причем этот город называется «жемчужиной 
Востока», Фергана - «жемчужина Азии», а также, «жемчужина 
Узбекистана», для узкого профессионального круга также «жемчужина 
ВТА», то есть Военно-транспортной авиации СССР и России. Потаенной 
для непосвященного остаётся перифраза «край золотых ископаемых» 
- Зарафшан» (Нормуродов 2011:100). Но, в данном культурном регионе 
Средней Азии, как и в сопредельных государствах, такую перифразу, 
наверное, поймут, так как в переводе название города значит 
«золотоносный», а по отношению к быстрому развитию города им 
будет известна и другая перифраза «Заваршана» - «чудо в Пустыне» 
или «жемчужина посреди пустыни». Таким образом, перифраза как 
термин бутет охватывать разные по своей природе явления и 
описательные характеристики и оценки, глагольные пары, даже 
поэтические строки и другие тексты на уровне предложения, которые 
можно иногда отнести к прецедентным явлениям.        

Прецедентное имя рассматривается как результат 
семантической конденсации соответственного прецедентного текста 
и/или прецедентной ситуации. Как указывает В. В. Красных, само 
прецедентное имя обладает довольно сложной структурой, «ядро 
которой составляет его дифференциальные признаки, аппеляции к 
которым наиболее частотны», при этом может такое имя выступать в 
роли имени собственного, указывая прямо на обозначаемое явления, 
предмет, то есть денотат. В таком случае дифференциальные признаки 
прецедента являются неадекватными. Сама прецедентность имени 
тогда представляет многослоевой знак, который помимо простого 
набора определенных значений обладает также «инвариантом 
восприятия за именем «предмета» (Красных 2002: 202), хотя, по нашему, 
обобщенно, «предметной субъектности», так как в роли прецедентных 
имён могут выступать разного рода номинации. Цель употребления 
прецедентного имени говорящим заключается не только в том, чтобы 
дать емкую и краткую характеристику предмету оценки через систему 
значимых стандартов, клишированных образов, ставших эталоном 
определенных качеств человека в рамках данной культуры, но и в 
том, чтобы выразить субъективное отношение – положительное или 
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отрицательное. 
К интересным заключениям приходят коллеги, рассматривающие 

проблематику прецедентных имен не только типологически (с точки 
зрения языковой системы), но и в связи с культурно отличающимися 
ареалами. Их анализы чаще всего касаются текстов средств массовой 
информации. Я. Глопкова, сравнивающая испанские и словацкие СМИ 
показала наличие множества прецедентных явлений в обоих языках, 
что еще один раз подчеркивает довольно высокую меру глобализации 
медиальной области. Например, украинского политика Ю. Тимошенко 
по инерции словацкие и испанские СМИ в 2011 г. назвали Жанной 
д’Арк оранжевой революции (La Juana de Arco de la Revolución Naranja), 
придавая ей смысловые коннотации загадочного самозванного 
французского бойца против англичан времен Столетней войны в 
пятнадцатом столетии (Hlopková 2012). Однако, из публицистического 
сравнения потерялась прежняя «чистота», «непорочность» - Жанну 
д’Арк оранжевой революции не назвали  девой Орлеанской Жанной д’Арк, 
сл. Jana z Arku, исп. La Juana de Arco, причем в французской традиции 
известны также омонимные эквиваленты (варианты) Jeanne d’Arc, 
Jeanne la Pucelle, La Pucelle d’Orléans (букв. Дева Орлеанская) или просто 
La Pucelle или D’Arc (исп. Doncella de Orleans).   

Но, на много интереснее пример с применением прецедентного 
имени Ласарильо с Тормеса. В газете «Эл Паис» за январь 2011 г. 
журналист сравнил членов одного банковского коммитета именно с 
Ласарильо, называя их «...современными Ласарильо с Тормеса» - cual 
Modernos Lazarillos de Tormes (Hlopková 2012). Прецедент Ласарильо 
несет в себе коннотации человека с периферии, который с трудностями 
пробивается жизнью, часто с применением различного рода обмана, 
трюков, мошенничества ради простого выживания. Таким образом, 
персонаж испанской повести XVI столетия, которую можно считать 
праобразом рыцарского, отчасти плутовского романа, становится 
архетипом обманщика, балагура и плута одновременно. Хотя в сугубо 
художественном смысле синонимом романистского Ласарильо 
(уменш. от Лазарь) является «поводырь» (даже собака-поводырь 
– perro lazarillo), в виде сопровождающего лица (рассказчика), в
испанском народном сознании представляет именно человека, 
который плутовски пробывается жизню – поэтому члены коммитета 
– плуты типа Лосарильо. Прецедентость имени, продукция тестов
с прецедентными именами в своей структуре не претендует на 
смысловую точность – «новые Колумбы», «вылитые Месси», «политики 
в сталинской шинели» никогда не станут личностями, «имена» 
которых стали мотивацией такой прецентности. Поэтому Ласарильо 
может вскорее по смыслу и «обиходному толкованию журналистами» 
напоминать «того самого Мюнхгаузена», чем точнее «российского 
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Жилблаза» или «Ивана Выжигина», которых российской читающей 
публике подарили В. Т. Нарежный и Ф. В. Булгарин. Между прочем, и 
в далёкие классические времена золотого века русской литературы 
встречаем прецедентность и перифраза, связанные с упоминаемым 
выше писателем В. Т. Нарежным. Этого писателя критика упрекала 
за отсутствие «образованного вкуса», за необработанность языка, 
за стремление изображать отрицательные, грязные стороны жизни, 
пьянство, пошлость и грязь серого обыденного быта. Поэтому его 
авторские упрощённо-натуралистическое изображение внешней 
бытовой стороны жизни критики сравнивали с жанровой фламандской 
живописью, с картинами Теньера (Тенирса) и называли Нарежного 
«Теньером русской литературы» (Степанов 1941: 289). Белинский, 
наоборот, творчество В. Т. Нарежного поощрял. Критики отмечали, 
что «Теньерство» как показ «грубой», «низкой» действительности 
«являлось результатом нового отношения к литературным методам, 
результатом трезвого и критического отношения к действительности» 
(там же, с. 290). 

Выше указанным подчеркивается факт, какую важную роль у 
прецедентного явления, в том числе имени и его перифразированного 
выражения, играет именно их структурная организация, при которой 
выделяем смысловый и узуальный центр и периферию. В ядре центра 
находятся все составляющие инварианта восприятия, апелляция к 
которым постоянно набюдается в коммуникативном плане, и которые 
первые всплывают при восприятии определенного текста (Гудков 
1999). К таким принадлежат, например, прецедентные имена, которые 
реципиентами усваиваются в данном культурном пространстве и 
принадлежат к центру общеобразовательного воспитания данного 
ареала – так как нормативный язык закреплен в литературе, поэтому 
называется литературным, то множество прецедентов разных уровней, 
происходит именно отсюда. Мировая и русская литературы создали 
целый ряд хотя уже довольно омерзительных, но всегда даже 
поразительно актуальных прецедентных явлений, в том числе имён, 
которые вошли в русло нарицательности, прецедентности. Все мы 
знаем какая судьба Дездемоны, какими качествами обладает Гарпагон 
или Тартюф, в чем отличаются похождения Дон Жуана от «того самого» 
Мюнхгаузена, что встретило в пути Чайльд Гарольда, с кем, почему и с 
каким результатом за свое дело боролся Дон Кихот и какие вопросы 
задает себе Гамлет. В русской литературе в нарицательные попали 
говорящие фамилии Башмачкина, Манилова, Ноздрева, Коробочки, 
Плюшкина, Собакевича, Хлестакова, Чичикова, Неуважай-Корыта, 
Держиморды, Поприщина, Тряпичкина и проч. Мы такой «именной 
типаж» встречаем на страницах книг, авторы которых создали для нас 
прецедентные случаи, поместили данного героя в прецедентные 
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ситуации, из которых мы извлекаем надлежащий смысловый архетип. 
Периферийность значений приобретают прецедентные феномены 
прежде всего в их актуальном коммуникативном пространстве, 
главным образом в той типичной сфере, которая так лихо моделирует 
его новые значения – в области массовой коммуникации. Именно там, 
в разных жанрах и видах, прецедентное имя становится тем, чем оно в 
настоящее время хочет быть. Е. Нахимова прецедентными определяет 
«широко известные имена собственные, которые используются в 
тексте не столько для обозначения конкретного человека (ситуации, 
города, организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного 
знака, символа определенных качеств, событий, судеб» (Нахимова 
2007: 8). Не только компоненты, но также весь формально-
содержательный состав самого прецедента могут двигаться на оси от 
центра к периферии и обратно. Именно поэтому почти все 
исследователи этой проблематики сходятся в трех основных 
характеристиках, которые выразил, например, Б. Д. Гудков – 
прецедентным становится индивидуальное имя (по нашему именная 
«предметно-субъектная» номинация), которое связано во-первых с 
«широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу 
прецедентных», во-вторых, «с ситуацией, широко известной носителям 
языка и выступающей как прецедентная» и, наконец, в-третьих, 
выступает в позиции именного символа («имя-символ»), указывающего 
«на некоторую эталонную совокупность определенных качеств» 
(Гудков 1994: 83). Однако, прецедентное имя не является статичным, 
часто выступает перифрастическим выражением определнного 
явления. Например, общеизвестное прецедентное имя «Ленин» в 
словосочетании «Ленинская кепка» обозначает понятие «власти» или 
борьбы за власть, точно так, как и «сталинская шинель» - именно 
прецедент «Сталин» является стежейным смысловным компонентом: 
шинели бывают разными, но мы сразу чувствуем разницу между 
словосочетаниями типа «гоголевская «Шинель»», «башмачкинская 
шинель» или «беликовское пальто» и «сталинская шинель»! Как 
видно, в прецедентных составляющих перифразированных выражений, 
на первый план выступает их аксиологическая роль, поэтому чаще 
всего находятся в роли «оценочных (мини)текстов» (Сипко 2013). 
Поэтому так часто в современности применяются перифразы для 
метафорического / метонимического выражения, то по сходству, то по 
смежности с другим бытующим прецедентным именем, например, 
«Красный Мюра» - С. Буденный, «Красная Мессалина» - А. Коллонтай, 
«Валькирия революции» - Лариса Рейснер или зловещее «Наш Гиммлер» 
Л. Берия (перифраза, созданная И. В. Сталиным, по воспоминаниям А. 
Громыка) и др. К перифрастическим словосочетаниям без второго 
смежного именного прецедента на уровне имени собственного 
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принадлежат, например, перифразы «Господин «Нет»» - А. Громыко, 
«синий чулок» - А. Коллонтай, «любимчик партии» - Н. Бухарин, 
«чудесный грузин» - Сталин. Особняком широкой перифразы 
прецедентного имени стоят разветвленные минитексты на уровне 
предложения: «от Ильича до Ильича, без инсульта и паралича» - А. 
Микоян. Некоторые из таких оценочных перифраз возникают уже при 
жизни денотата прецедентного имени, другие в процесе продукции 
оценочного высказывания или текста. Разумеется, что советские 
прецеденты всех видов подвержены сильнейшей и многоплановой 
оценочной обработке, так как служат шкалой оценки постсоветского 
пространства и современности. До наших дней сохранились такие 
перифразы известного политического и общественного деятеля - 
Хрущев – кукурузник оттепели; «кукурузник» и волюнтарист, а еще и 
«инициатор оттепели»; «Творец оттепели»; «кукурузник всея Руси»; 
«Товарищ Хрущев среди свиней» и «Свиньи вокруг товарища Хрущева»; В 
современности метафорические образы «кукурузничьей» эпохи 
советского периода послужили «недовольствию петербуржцев 
строительством «Кукурузины», т. е. башни «Газпром-сити». 
«Строительство «Кукурузины» - это плевок  в лицо городу в широком 
смысле!». Противники башни разом стали «антикукурузниками». 
Появилась и метафоризация нескольких исторических символов в 
одном (прецедентном) предложении: «Заверяю вас, строительство 
«Кукурузины» и вертикализация всей страны – это архиважно!» (Гузи 
2011: 75). Разумеется, что такое функционирование прецедентных 
имен и перифраз требует подготовленного реципиента с недюжинными 
фоновыми знаниями и ориентацией в целом комплексе культурно-
исторических фактов, что может причинять определенные трудности 
при освоении иностранного языка. Ориентация в медиальном 
пространстве современности носит некоторые глобальные черты, 
поэтому глобальными считаем и периферийные прецеденты, которые 
выступают в роли временных центров прецедентности имен в 
широком понимании этого вопроса. Хронически может быть известно 
выражение «Джокович - новый Надаль», которое практически сразу 
станет общественным, всеобщим достоянием. В словацком 
пространстве тоже читаем – «Djokovič - Nový Nadal» / «el nuevo Nadal» 
(Hlopkova 2012). Только заинтересованные в спорте осознают, что 
некий футболист по имени Таке стал японским Месси – «Take je nový 
japonský Messi», что будет известно также, и во второй половине Европы 
– «Take es el nuevo „Messi japonés“» и если мы бы знали японский, тот же
прием бы сработал и в общественной надстройке японского языка. В 
том же смысле, например, в связи с выборами президента в Франции в 
2012 г. партнерша нового Президента Франсуа Олланда (2012-2017), 
Валери Триервейлер, обозначалась как «Новая Карла Бруни», словацкие 
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медии писали -  Nová Carla Bruniová / La nueva „Carla Bruni“ – la periodista 
Valérie Treiweiler (Hlopkova 2012). Такие перифразы могут считаться 
лишь окказиональными, при которых язык и мышление данного 
общества работает только с временными прецедентными именами. 
Например, в словацкой среде венгерского президента обозначили 
окказиональным прецедентом и перифразой «Орбан – венгерский 
Марадона из «Фельчута»», так как голова правительства укратил 
финансирование венгерского футбола. Разумеется, что это сугубо 
журналистический прием и знание политическо-общественных 
реалий венгерского ареала. Ведь какому среднестатистическому 
гражданину Венгрии, не говоря про остальные страны, известно, что 
сегодняшний премьер Венгрии играл в молодости в клубе третьего 
футбольного дивизиона венгерского села Фельчут. Однако, дело даже 
доходило до того, что ради его футбольных тренировок переносили 
некоторые заседания правительства, сам премьер является одним из 
главных спонсоров, один год даже заменял тренера. Намек на Марадону 
и публицистический сарказм очевидны. Ситуативность и общественно-
политические коннотации для посвященных при создании и 
восприятии таких прецедентов и перифраз очень важны, хотя создают 
лишь «региональную прецедентность имени», похоже, как в словацком 
пространстве прозвали президента полиции по фамилии Спишяк 
словацким Каттани («...slovenský Cattani Spišiak...»). Разумеется, тут 
играет роль содержание прецедента Каттани в значении бойца с 
организованной преступностью (Neubauer 2020). Понятно также, что и 
в других ареалах и ситуативных типажах любой «мужественный и 
непродажный» полицейский будет обозначен прецедентом «Каттани» 
- мотивационный и номинационный потенциал этого прецедента, 
благодаря широко известному и интригующему итальянскому сериалу 
«Спрут» очень высок, как и никуда не уходящая злободневная тема 
борьбы с организованной преступностью – мафией. В российской 
среде находим: «Полковник Андрей Гошт тоже боролся. Разогнал 
алкогольную мафию, не брал взятки. Проверки криминальных точек 
проводил по нескольку раз». Он, «Андрей Гошт. Русский Каттани» 
(Андрей Гошт. Русский Каттани 2016). Но, к сожадению, жизнь отражена 
в тексте, в языке, способна на необыкновенные параллели, которые 
иногда круче фильма. К сожалению, как в жестоком итальянском 
фильме, «близкие люди», «русского Каттани», полковника полиции 
Андрея Гошта были убиты вместе с ним». (Андрей Гошт. Русский 
Каттани 2016). Семантическое поле применения и толкования 
прецедентов практически неисчерпаемо, помимо центрального 
содержания, прибавляются разные ситуативные, периферийные даже 
маргинальные значения. Все-таки, в некоторых профессиональных 
областях проникновение в широкий диапазон прецедентности и 
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метафоричности определенного явления означает меру ориентации в 
данной проблематике, при этом, в самых неожиданных вопросах. 
Много эмоциональной окрашенности наблюдаем в напряженных, 
возбуждённых и обострённых делах, связанных с опытом и жизнью 
определенного языкового пространства. Их оценка проявляется в 
применении прецедентных имен участников таких событийи и их 
перифраз с высокой мерой оценочности. Такой прецедентной 
личностью, бесспорно, является, например, фамилия «Вышинский», 
Андрей Януарьевич. Центр прецедентности описан 
перифразированными словосочетаниями, закрепившимися в сознании 
и памяти народа - «сталинский прокурор», «красный инквизитор» или 
«конструктор «врагов народов»». Личность необыкновенно сложная и 
противоречивая: по отцу выходец из польской шляхетской семьи, 
который будучи комиссаром милиции после Февраля 1917 г. подписал 
«распоряжение... о розыске, аресте и предании суду, как немецкого 
шпиона, Ленина», станет позже заложником своего прошлого и 
личного происхождения в системе сталинской прокуратуры второй 
половины 30-х годов – «ящейка Керенского» превратилась в «убийцу в 
мантии прокурора», «карающий мечь партии» - все эти перифразы 
закрепились в истории за прецедентом «Вышинский». Похожие 
приемы употреблял и сам Андрей Януарьевич, который во своих 
выступлениях обвинял врагов народа, обзывая их «безликими 
фарисеями, этими Иудами Искариотами и Василиями Шуйскими...» 
(Вышинский 1937). Жесткий и бескомпромиссный прокурор назвал на 
основе своего опыта «Теорию (судебных) доказательств» перифразой 
«царица доказательств» (Вышинский 1941). Так как А. Вышинский 
требовал для своих жертв почти всегда «смертной казни», получил 
прозвище «Андрей Ягуарьевич» - таким способом шитили еще студенты 
московского МГУ в первой половине 50-х годов, когда был «сталинский 
прокурор» назначен на пост постоянного представителя СССР при 
ООН, что, учитывая его карьеру, понимал мало кто. Однако белке из 
колеса не выскочить, поэтому в прецедентном имени «Вышинского» и 
на уровне языкового знака, закреплена вся сложность системы 
тогдашних десятилетий, «красного колеса», из которого выскочило 
лишь несколько ловких белок (Бычков 2018).   

Доминантность прецедентного центра проявляется в 
прецедентных именах, которые известны широкому цивилизационному 
ареалу. Это можно продемонстрировать на прецеденте «Титаник», 
содержательное ядро которого понятно практически каждому 
реципиенту. Лайнер «Коста Конкордия» стал средствами массовой 
информации называться по ассоциации с известным «Титаником», 
утонувшим в 1912, «новым Титаником», «следующим Титаником» 
(nový Titanik, otro Titanic), российская пресса начала писать также про 



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

205

«Титаник XXI века». Лайнер обозначали «итальянским Титаником», 
«эхом Титаника», даже «курсом Титаника», причем «мистическая 
составляющая» случившегося подкреплялась тем, что на «Конкордии» 
плыла и внучка пассажирки настоящего «Титаника». Хотя «Коста 
Конкордия» стала самым большим в истории пассажирским 
лайнером, потерпевшим крушение, вряд ли масштабом разрухи и 
трагедии сравнима с судьбоносным Титаником. Для исследования 
прецедентности имени важно, то, что сразу появились коннотации с 
известнейшей катастрофой, однако, не самой большой. Прецедентность 
имени «Титаника» опирается в его постоянной восроизводимости – 
его имя стало нарыцательным для обозначения морской катастрофы. 
Содержательность и смысл прецедентного имени не является точным, 
на первое место выступает его «автоматизированное» общепринятое 
первичное значение и сила первичной мгновенной ассоциации – какой 
утонувший корабль в мысли нашего «цивилизационного пространства» 
известен как можно широчайшему пространству и количеству людей? 
Однозначно «Титаник»,  причем не важно, что по размерам и жертвам 
есть и более крупные кораблекрушения – ведь на пассажирском пароме 
«Донья Пас» погибло в сравнительно недавнем 1987 г. свыше 4100 
пассажиров. Но этот корабль, как и другие – «Императрица Ирляндии» 
(1914 г./1014 жертв), «Тойя Мару» (1954 г./1153) или Хсуан Хуай (1948/ 
до 6000 жертв), никогда не станут по смыслу, частотности применения, 
смысловой нагрузке, коннотативности и ассоциативности, сравнимы 
с лексемой прецедентного имени «Титаник». Значение такого имени 
должно иметь место в лингвокультуре, реалиях, данной глобальной 
среды и в них постоянно воспроизводиться. И российская среда 
имеет свои «Титаники» - «У Новосибирска был свой «Титаник»...» 
(Букевич 2011), который назовут и «Сибирским Титаником», пароход 
«Совнарком» на круизе по Оби, из Барнаула до Омска, утонул в 
мае 1921 г. (в самой страшно речной катастрофе погибло до 300 
человек). Но, не столкнулся с айсбергом, а проплывая по реке Обь 
в Новосибирске, тогдашнем Новониколаевске, врезался серединой 
корпуса в четвертую опору железнодорожного моста и разломился 
пополам (Кузменкина 2016). В 2011 г., в связи с крушением речного 
теплохода «Булгария» (2011 г./90 жертв), стали в российских СМИ 
появляться определения с применением прецедентного имени 
известного трансатлантического парохода с характерными четырьмя 
дымовыми трубами. Затонувшая «Булгария» определялась как 
«речной «Титаник»», «казанский «Титаник»», «Волжский «Титаник»», 
«российский «Титаник»» или «первый «Титаник РФ»». Как видно, 
для высказывания, или текста с применением прецедента не нужна 
исчерпывающая фактографическая информация – важны ситуативные 
коннотации, ответная ассоциативная реакция реципиента и простая 
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воспроизводимость, о которой мы уже писали выше. У реципиента 
прецедентного явления нет времени изучить историю гражданского 
пассажирского судоходства – наоборот, он должен быстро принять 
информацию, в которой «засунута» общеизвестная коннотативная 
единица прецедентного имени, на которое он должен отреагировать 
(Ли 2020: 32). Чем шире его ассоциации с определенным прецедентным 
текстом, именем, фактом, ситуацией или явлением, тем глубже 
знания реципиента и критичнее его восприятие предоставляемой 
информации.    

Распространимость нами описываемых принципов применения 
прецедентного имени, как и различных его перифраз, можно наблюдать 
практически во всех сферах жизни общества. Этот факт не обходит 
ни самые «святые», раньше абсолютно табуизированные личности. 
Свобода применения прецедентных имен в современости, в основном в 
сфере медиального пространства, не говоря даже про социальные сети 
и прочие распространители информации, поражает воображение. В 
этом пространстве возможны практически все комбинации, допустима 
любая языковая игра, не глядя на последствия. Судьба прецедентных 
имен, как и их носителей, разворачивается очень быстро, стремительно 
приобретает или теряет свои позиции в оценочных масштабах 
языка и его выразительных средств. Так этому было и при жизни 
прецедентного имени «Иоана Павла II», «Папы Римского». В этом 
смысле не важно, которое из этих двух имен собственных является 
основным в прецедентном понимании – разумеется, выше стоит 
наименование «Папа Римский» (официальное название, по ерархии 
– высший чин и одновременно высший богословский и религиозно-
политический институт католицизма), которое в прецедентном 
отношении будет вести себя по-другому, чем прецеденное имя 
конкретного Папы Римского, в нашем случае Иоанна Павла II. (это как 
выше стоящее родовое против ниже стоящего видового в известной 
таксономической системе рангов). Для нашего исследования важно 
конкретное прецедентное имя последнего, так как именно Иоанн Павел 
II «заслужил» при жизни довольно продуктивную определяющую 
перифразу l´atleta di Dio. Уже не важно, кто такое обозначение придумал, 
но и в год его смерти газеты писали именно о болезненной, страстной 
ночи «божьего атлета» - „La notte dolorosa dell´ “Atleta di Dio““  (Messori 
2005). Оно закрепилось практически во всех основных языках уже 
на много раньше. Мотивировка основного мотивирующего элемента 
«атлет» вытекает отчасти из «идущего в ногу со временем передовым 
стилем Папы» по отношению к физической культуре и спорту, которым 
уделял большое внимание, и сам активно спортом занимался, но 
также вытекает из деятельности «современного Папы» (англ. „modern 
Pope“, нем. „moderner Papst“) как представителя Святого Престола и 
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Католической церкви. Интересно, что про такую перифразу вспомнили 
именно в дни его кончины, придавая перифразой «атлет Божий» силу 
представлений о желаемом «современном Папе». Так как этот «викарий 
Христа» спортсменов прямо поощрял, его считали «священным 
спортсменом», «атлетическим Папой», но и «Папой атлетов», то есть 
спортсменов („the blessed sportsman“,   „Athlete Pope“, „Pope of athletes“). 
Сам Святой Отец уточнял, что «каждый христианин призван стать 
крепким атлетом Христа» - a strong athlete of Christ (John Paul II 2000). 
В немецко-французской среде также напомнили о такой перифразе 
в документальной наррации – оценивая деятельность уже Святого 
Папы заключили, что и на нем оставила к концу жизни тяжелые следы 
болезнь Паркинсона – «на нем, человеке, которого когда-то считали 
именно «Божьим атлетом»» («...der einmal „der Athlet Gottes“ gennant 
wurde» / celui qu´on surnommait „l´athlète de Dieu“) (Ratiney 2020: ́ 46 ́ ´42). 
В документальных исторических нарративах, которые считаем скорее 
историзирующими и фикционными, чем чисто историческими, очень 
часто авторы составляют диапазон перифраз. В нами рассмотренном 
нарративе, прецедент Иоанна Павла II-го определяется как «Иоанн Павел 
Суперзвезда» (Johannes Paul Superstar), «Троянский конь коммунизма» 
(trojanisches Pferd des Kommunismus – в непоследнем ряду благодаря 
поддержке подпольной «молчаливой церкви», лат. Ecclesia Silentiae – в 
Словакии известна как mlčiacа cirkеv или skrytá, podzemná cirkev) или 
классической перифразой «владелец Престола Петрова» (der inhaber 
der Stuhles Petri) (Ratiney 2020). Прецедент имени Папы Римского 
принадлежит к самым понятным, а конкретно «имя» Иоанна Павла II-
го, к самым широко распространенным. «Святой немедленно» (итал. 
„Santo subito“) принадлежал к самым харизматичным понтификам в 
истории Папства, остался консерватором назло надвигающейся волне 
«постмодернизма» - но, вопреки его воле, был втянут в мир рекламы, 
перестал быть хозяином своего собственного «облика Папы», 
потерял над ним контроль из-за постоянного нагнетания бульварной 
прессы, неоднозначно отнесся к вопросам так называемой Теологии 
освобождения (главным образом в Южной Америке – исп. Teología de la 
liberación, нем. Befreiungstheologie или англ. Liberation theology), не говоря 
про его несчастное сравнение «Cmentarzа nienarodzonych» (кладбища 
нерожденных), то есть абортов, с кладбищами концлагерей, то есть, 
геноцидой евреев во время Холокоста в нацистских концлагерях на 
территории Польши. Это были слова, которые произнес во время 
своего четвертого визита в Польше, в июне 1991 г. На этом примере 
видно, как осторожно надо выбирать параллели, мотивировать выбор 
стежейных слов у перифраз, главным образом при общественном 
или политическом дискурсе. Однако, Иоанн Павел II остался «Папой 
Миллениума» („The Millennial Pope“, „The Millennium Pope“), за которым 
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наконец все-таки закрепилась перифраза «Божьего атлета». Таким 
образом влечение молодого Карола Войтылы к спорту и театру, наряду 
с его дельным Понтификатом отразились в очень лестной перифразе, 
которая как бы не казалась оригинальной и меткой, не была в 
католической церковной традиции новой. Но она добавляет Иоанну 
Павлу II новый, более престижный исторический статус. «Божим 
атлетом» современники называли одного из самых значительных, 
влиятельных и самостоятельных понтификов Николая I Великого (Папа 
с 858 по 867 гг.), во время паской деятельности которого, например, в 
Великую Моравию прибыли Кириил и Мефодий (Майорова 2015: 12). 
Этот понтифик, между прочем, наводил порядок среди епископата, 
закреплял доктрину папской теократии (папоцезаризма) и ввел 
новые, строгие брачные законы. Параллели с деятельностью Папы 
польского происхождения набрасываются, не смотря на более чем 1100 
летнюю разницу во времени. С другой стороны, интересны приемы 
интеллектуалов – продуцентов текста (как биографов и хронистов IX 
в., так и стратегического консалтинга и инвестигейтeров СМИ XX в.), 
они остались практически теми же самыми именно в способе работы с 
прецедентами и образной перифразой. 

На основе представленного и проанализированного нами 
мателиала можно заключить, что проблематика прецедентного 
имени и перифразированного языкового знака, обозначающего смысл 
прецедента, расскрывающего оценочную мощность или содержащего 
вторичный разъясняющий прецедент, можно утвержать, что эта 
проблематика является типично лингво-культурологической. Нами 
проанализированные прецедентные имена и перифразы доказывают, 
что приемы применения прецедентных имен и образования перифраз 
строятся по тем же принципам, не смотря на то, какой тематической 
области они касаются, в какой сфере человеческой деятельности 
открывают свою аксиологию. Запас прецедентных имен неисчерпаем, 
их применение руководствуется уровнем требований общества 
и основного образования этнического сообщества и глобального 
суперэтноса. До определенной степени они являются показателем 
оценочных схем коллектива – от глобальных ориентиров прецедентных 
имен, до местных или областных героев, негодяев, происшествий, 
счастливых или трагических случаев. В любом селе может появиться 
свой «деревенский Сократ», на заседании городского совета может 
произойти «резкий брюмер», то есть переворот,  случиться «Кровавое 
Воскресенье» или наоборот, заявить о себе «новый областной 
Марадона», навести порядок «районный Каттани», блестяще 
выступить «наш или их Хворостовский». Диапазон сохранившихся 
прецедентных имен зависит от настроения общества, от влияния 
средств массовой информации, определенной культурной традиции. 
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По понятным причинам исчезают прецедентные имена в смысле их 
унаследования из классического образования, антики и средневековья 
или Нового времени. Часто преобладают прецеденты еще живущих 
представителей всех сфер современной жизни, от политиков до актеров, 
от спортсменов до глобальных смутьян – траблмейкеров. Почти не 
возникают новые архетипные литературные герои, которые бы стали 
прецедентами, а если и возникают, то не становятся общеизвестным 
достоянием публики, по крайней мере, этнокультуры. Они, наверное 
заменены прецедентными героями киногероев, но и то редко, должны 
быть тогда одиозными лицами в стиле Терминатора, Мистера Америки 
или Спайдермена (Человека-паука), которые все-таки, может быть за 
исключением первого, недотягивают в определенных этнокультурах 
до величия и культурологического потенциала прецедентных 
имен типажей Штирлица, Бонда, Арсена Люпена или просто барона 
Мюнхгаузена, Чичикова или Хлестакова. Для продуцента и реципиента 
текстов с прецедентными именами, «прецедентными интертекстами» 
или просто прецедентными явлениями важен факт наличия у 
них высокого уровня поэтичности, обладания стилистическими 
фигурами, знаниями культурного фона, как всеобщего, так и местного 
колорита. Для производителя таких текстов важны знания публики, ее 
настроений, ожиданий и уровня знаний, для реципиента, мотивировка, 
ценностная шкала и средства образного и языкового выражения 
производителя этих сложных, культурологически мотивированных 
знаков.           
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Abstract:The article focuses on the analysis of the terms culture-specific item 
and reality as a part of the basic concepts of linguoculturology. It explores the field 
of gastronomic discourse based on theoretical knowledge with specific examples 
of some of the typical Russian foods and beverages as well as their linguocultural 
particularities. The article is accompanied by commentaries from the etymological 
and linguocultural point of view and also by phraseological units related to the 
selected culture-specific items. The text considers specific language units of 
gastronomic discourse that reflect the history, mentality and peculiarities of the 
Russian nation.
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Russian cuisine

В последнее время возрастает интерес к проблемам межкультурной 
коммуникации и лингвокультурологии. Важную роль в этом процессе 
играет соотношение языка и культуры, так как язык не может существовать 
вне культуры. Языковая картина мира как реальное использование 
языка в культуре отражается в отдельных народах мира. В нашей статье 
рассмотрим особенности реалий, связанных с русским гастрономическим 
дискурсом и народной кулинарией, включая выбранные названия 
национальных блюд и напитков русской кухни. Именно на названиях 
этнографических реалий и спецификах наименований и подготовке 
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разных блюд и напитков можно показать различия между культурами. 
Кулинарные традиции по мнению Л. В. Борисовой дают «богатый 
материал для анализа мифологических, религиозных представлений 
нации, социально-исторического, духовно-нравственного и бытового 
жизненного опыта народа» (Борисова 2013: 17). Национальная кухня 
каждого народа отличается характерными продуктами, из которых 
готовятся блюда, а именно, способом подготовки, сервировки, подачей 
на стол, традициями, связаными с различными праздниками и обрядами. 
Например, при звучании слова Россия, у многих людей ассоцируется 
представление о России с борщем или водкой, об Италии – со спагеттами 
или пиццой, о Словакии – с галушками с брынзой, об Австрии – со 
шницелем по-венски и т.д. Выше указанные примеры национальных блюд 
подчеркивают то, что каждая из этих стран отличается национальными 
особенностями и своей специфичной кулинарией. Поэтому при изучении 
языка другого народа важнейшую роль играет владение языком и в месте 
с тем изучение культурных особенностей, связанных с данным народом.

Первые попытки определения лингвокультурологии как науки 
находим уже в 90-х годах ХХ века. Основные направления в современной 
лингвистике, развивающиеся в последные десятилетия, представлены 
когнитивной лингвистикой и лингвокультурологией, причем последнюю 
считают продуктом антропоцентрической парадигмы в лингвистике. По 
мнению В. А. Масловой «лингвокультурология изучает язык как феномен 
культуры. Это определенное видение мира сквозь призму национального 
языка, когда язык выступает как выразитель особой национальной 
ментальности.» (Маслова 2001: 8). В понимании В. А. Масловой предметом 
лингвокультурологии являются единицы языка и дискурса, которые 
имеют символические и культурные значения, которые используются 
в легендах, обрядах, фольклорных, религиозных и художественных 
текстах, фразеологизмах, а также в пословицах и поговорках (2001: 
36). Культурная картина мира меняется вместе с народом, меняется 
под влиянием географии, в связи с климатом, историей и традициями. 
Лингвокультурология, как наука, изучает язык и материальную и духовную 
культуру народа. Главным термином в области лингвокультурологии 
выступает лингвокультурема. Лингвокультурема – термин, введённый 
В. В. Воробьёвым. В его понимании термин включает в себя «сегменты 
не только языка (языкового значения), но и культуры (внеязыкового 
культурного смысла), репрезентируемые соответствующим знаком. 
Лингвокультурема как комплексная межуровневая единица 
представляет собой диалектическое единство лингвистического и 
экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания. 
Это единица более «глубокая» по своей сути, чем слово.» (Воробьёв 
2016: 44-45). Культуру как совокупность материальных и духовных 
ценностей можно исследовать с разных точек зрения, так как объектом 
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лингвокульторологии является связь между языком, который несет 
в себе культурную информацию. С. Влахов и С. Флорин во своей работе 
«Непереводимое в переводе» (1980) говорят о подобных единицах как 
о реалиях, согласно их интерпретации это  «слова (и словосочетания), 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; 
будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, 
как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других 
языках и, следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», 
требуя особого подхода» (Влахов – Флорин 1980: 47). Реалии могут быть 
выражены отдельными словами (щи, пельмени), словосочетаниями 
(сельдь под шубой, красная икра), предложениями (Где блины, тут и мы; 
где с маслом каша — тут и место наше.) или сокращениями. Большинство 
других авторов говорят о подобных словах и словосочетаниях как о 
специфических лексических единицах. По словам Л. Гузи, «минимальная 
единица лингвокультурологии и ее анализа представлена взаимосвязей 
и активным влиянием языка и культуры в сопоставительном аспекте, 
что воплощается в культурном концепте, реалиях языка и его фоновых 
знаниях»  (Гузи 2016: 151). Самостоятельная наука, которая изучает 
быт и культуру народов называется этнография, в её группу входят 
понятия, которые обозначают быт и культуру народа, труд, искусство 
и культуру, этнические объекты, а также меры и деньги. Согласно 
концепции С. Влахова и С. Флорина и их определению этнографических 
реалий лингвокультурологического пространства любого народа в 
группу этнографических реалий входит большинство слов и понятий из 
области этнографии, которая в первую очередь изучает быт и культуру 
народов. А именно, имеются в виду те понятия, которые выражают 
специфические по своей природе «формы материальной культуры, 
обычаи, религию», включая «...пищу, напитки и т. п.; бытовые заведения 
(общественного питания и др.)...» (Влахов – Флорин 1980: 51-57), 
образующие лингвокультурологическое поле. Как утверждает А. В. Рогова, 
«Наряду с широким понятием лингвокультурологического поля можно 
условно выделить субполя, или микрополя, относящиеся к различным 
сферам духовной и материальной культуры.» (Рогова 2015: страницы не 
отмечены цифрамы). 

Лингвокультурологический анализ отдельных концептов 
этнографических реалий русского гастрономического дискурса 
требует определения языковой концептуализации еды. В понимании 
Е. Э. Бариловой концепт «еда» представляет собой сложное ментальное 
образование, в котором могут быть выделены определенные признаки 
культуры. Е. Э. Барилова подчёркивает, что «несмотря на то, что концепт 
является универсальным, он по-разному репрезентирован в языковых 
картинах мира. Эти различия прослеживаются как с культурологической 
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точки зрения, так и с лингвистической точки зрения» (2011: 152). 
По мнению А. В. Роговой, концепт «еда» можно рассматривать как 
«культурную константу, как определенный культурный концепт. 
Ядром этого концепта будут считаться синонимичные обозначения – 
«Пища», «Корм», а периферией – названия конкретных блюд, продуктов, 
процессов приготовления пищи и т. д» (Рогова 2015: страницы не 
отмечены цифрамы). Самое понятие «еда» обозначает процесс принятия 
и поглощения пищи, но одновременно может обозначать и такое понятие, 
которое генерализующим способом обозначает то, что обычно едят и что 
служит питанием. По данным Русского ассоциативного словаря концепт 
«еда» ассоцируется 523 носителями русского языка следующим способом: 
еда вкусная – с частотой 130, еда как пища (синонимы) – с частотой 22. 
Концепт «пища» ассоциируется совсем другим способом: пища вкусная – с 
частотой 13, пища богов – с частотой 8, пища духовная – с частотой 6, пища 
для ума – с частотой 5 и понятие пищи как еды (синонимы) – с частотой 5. 
Таким образом, по сравнению со словацкими концептами, выражающими 
элементы питания и питание как процесс можно сравнить: еда – jedlo 
и пища – potrava (potrava pre dušu). По приведенным данным можно 
определить гипотетический вывод, что концепт «еда» у русских чаще 
ассоцируется с понятием «блюдо» для физического питания, а концепт 
«пища» связан с представлением о питании души и духа духовным, 
психическим «блюдом». Концепт «еда» выступает как один из более 
«общих» концептов и является частью широкой русской концептосферы, 
поскольку ассоциирует неизбежную часть человеческой жизни для 
обеспечения его биологического существования. Как утверждают Я. 
Юй и А. И. Головня, «Поскольку еда является первоосновой физического 
существования человека, то практически в любой культуре она обретает 
мистическое, обрядово-ритуальное и символическое значение» (Юй – 
Головня 2014: 154). По мнению Л. В. Борисовой хлеб является наиболее 
сакральным видом пищи в русской культуре, так как считаестя символом 
достатка и благополучия. Люди верили, что здоровье человека и 
удача зависят от обращения с хлебом (2013: 17-18). Так, например, 
повседневно употребляемая в еде соль со временем становилась 
символом необходимого ингредиента не только любой гастрономии, 
как и выражения дружбы гостям, к которым подносились хлеб и соль. 
Наоборот, символика рассыпанной соли выражает ссору. Также, в 
словацком культурном пространстве означает перевернутая солонка 
ссору и разрыв дружеских отношений. Как утверждает В. М. Мокиенко «На 
востоке до сих пор сохраняются «клятвы солью», «союзы соли», «право 
соли», являющиеся проявлением гостеприимства.» (Мокиенко 1999: 
343). У славян отношение к соли было столь же благоговейным, как и 
отношение к хлебу. Неслучайно поэтому ритуально-обрядовая символика 
хлеба-соли соединилась у русских, украинцев, белорусов в устойчивый 
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элемент народного этикета. Устойчивый оборот «Хлеб да соль!» в России 
долго являлся приветствием. Эту форму гость обычно произносил, 
входя в избу, где за столом сидела обедающая семья. Такое пожелание 
приятного аппетита — лишь одно из целого ряда добрых пожеланий, 
составляющих строго регламентированный народный этикет (Мокиенко 
1999: 343). По мнению Л. В. Борисовой хлеб символизирует богатство и 
благополучие, соль также защищает от враждебных сил, так как является 
универсальным оберегом (2013: 18). В народе кроме вышеуказанного 
также встречалось устаревшее приветствие «Чай да сахар!», которое 
использовалось как доброе пожелание тем, кого застали за чаепитием. 
Множество русских пословиц и поговорок свидетельствует о том, что хлеб 
является основным продуктом питания русских, среди них, напр.: «Хлеб – 
всему голова», «Худ обед, когда хлеба нет», «Хлеб да вода – крестьянская 
еда», «Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без соли не вкусно, а без хлеба 
не сытно» и т.д. Сравнивая приведенные факты со словацким народным 
этикетом, то можно отметить, что данная традиция сохранилась и в 
словацком культурном пространстве, например как ритуал встречать 
гостей хлебом солью, до сих пор говорится на слов. «Kto chlieb a soľ ctí, ten 
neklame», русс. «Кто хлеб и соль чтит, тот не лжёт». 

В русском гастрономическом дискурсе находим множество 
национальных блюд и напитков, представляющих собой наглядные 
лингвокультурологические концепты, включая названия закусок, супов, 
мучных блюд и напитков. В русской национальной кухни представляют 
самый богатый источник лингвокультурем именно супы. К самым 
ярким представителям русских национальных супов можно отнести 
борщ, щи, уху, солянку, рассольник, тюру, калью, окрошку, ботвинью 
и много других. Все вышеуказаные названия супов содержат в себе 
глубокую лингвокультурологическую информацию. В нашем докладе 
рассмотрим более подробно щи – основное жидкое блюдо России, 
которое свою популярность сохраняет уже несколько столетий. Согласно 
этимологическому словарю русского языка название щи в русском языке 
появилось в начале XVI в. Первоначальная форма — «шти». Название 
произошло от древнерусского и старославянского слова cъtи и означало 
питательный напиток, жидкое кушанье, суп, заправленный капустой, 
щавелем и другой зеленью. Историческое значение щей было связано 
с понятием сытости, так как питательное жидкое блюдо приносило 
насыщение. В настоящее время щами называют род жидкого кушанья, 
чаще мясного, суп с рубленой капустой, картофелем и морковью. Согласно 
толковому словарю Ожегова под щами понимаем следующее: «жидкое 
кушанье, род супа из капусты или щавеля, шпината. Свежие щи (из свежей 
капусты). Кислые щи (из квашеной капусты). Зеленые щи (из щавеля, 
шпината). Тех же щей, да пожиже влей (поел. о слегка видоизмененном 
повторении одного и того же). *Кислые щи - в старину род шипучего 
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кваса, приготовлявшегося из пшеничного и ячменного солода, пшеничной и 
гречневой муки, дрожжей и квасной гущи» (Ожегов: онлайн). Щи готовили 
уже издавна все жители, несмотря на социальные различия, готовились, 
а потом еще томились в русской печи. Щи были такой же обязательной 
едой в каждой семье, как и хлеб. Блюдо ценили за простоту приготовления 
и питательность, его готовили и как повседневное, как и праздничное 
блюдо, варьируя состав ингредиентов. Щи употребляли ежедневно, что 
нашло отражение в пословице «Родной отец надоест – а щи никогда!». 
Капустные щи были самой привычной пищей и символизировали 
однообразие крестьянской жизни. По мнению К. В. Осиповой жидкие щи 
символизировали скупость и негостеприимство хозяев, часто становились 
частью анекдотов про жадную хозяйку. В обрядовой сфере щи были 
элементом свадебных ритуалов, их варили в качестве угощения желанным 
сватам, совместное употребление щей символизировало согласие на брак 
и породнение семей, суп был символически связан с домом, с которым 
прощалась невеста (2017: 50). По данным Русского ассоциативного 
словаря у концепта щи встречаем 103 стимулов: вкусные – с частотой 11, 
борщ – с частотой 10, суп – с частотой 10, кислые – с частотой 9, капуста – с 
частотой 6. Все вышеуказанные стимулы являются приямыми значенями 
данного супа и вызывают ряд приямых ассоциаций, связанных со супом. 
Основное значение щей в каждой семье также подтвержают и усиливают 
русские пословицы и поговорки, напр.  «Щи всему головa», «Щи да каша 
– пища наша», «Если хороши щи, так другой пищи не ищи», «Где щи, тут и
нас ищи», «Щей с мясом, а нет — так хлеб с квасом», «От щей добрые люди 
не уходят» и другие. Приведенные пословицы и поговорки отражают 
образно-национальные специфика русского менталитета, подчёркивают 
значение и важность данного супа, который является основным блюдом 
на русском столе, наряду с хлебом, кашей и борщем. 

Мучные изделия играли в питании русских всегда важную роль. 
Из вторых блюд широко распространненые мучные блюда, которые 
являются лингвокультуремами, напр. пельмени, блины, оладьи, вареники, 
каравай, кулич, курник, кулебяка, кисель и много других. Многие из 
названных блюд имеют ритуальное значение, напр. блины, которые 
готовят на Масленицу, каравай – основное свадебное хлебное изделие, 
кулич и пасха без которых не возможно представить себе пасхальное 
застолье или сочиво – каша, которую подают на стол в рождественский 
сочельник. Блины, пожалуй, одно из самых популярнных мучных блюд 
среди русских, а также иностранцев. Согласно этимологическому словарю 
название блин происходит от глагола молить. Мелин или млин, которое 
означает изделие из намеленного. Значение лингвокультуремы блин 
раскрывается в толковом словаре Ожегова следующим способом: «Тонкая 
лепешка из кислого жидкого теста, испеченная на сковороде, на жару. 
Звать на блины кого-н. (чтобы угостить блинами). Первый б. комом (посл. 
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о том, что начало работы может быть и неудачным). Как блины печет 
(делает что-н. быстро и в большом количестве; разг. неодобр.)» (Ожегов: 
онлайн). Блины воспринимаются жителями России как ритуальное и 
символическое блюдо. Уже идавна были обрядовой едой на поминках, а 
первоначально именно в этом качестве использовались на Масленицу, 
когда умерших предков приглашали к ужину накануне поста. Кроме 
похорон блинами угощали также на свадьбах, на обручении и в канун 
свадьбы. По мнению Т. Е. Гревцовой основной культурной семантикой 
блинов является поминальная, связанная с представлениями о смерти 
и том свете, поскольку с этой выпечкой совершаются различные 
ритуальные действия во время похоронного обряда, а также календарных 
обрядов, которые соотносятся с тематикой смерти. Если говорить о 
свадебных ритуалах, то в русском обряде невеста должна символически 
умереть и затем восреснуть в новом качестве. Семантика блинов 
связана с символикой утраченной девственности невести (2016: 100). 
По материалам Л. В. Борисовой «в свадебных обрядах теща угощает 
зятя блинами в конце свадьбы. Во время угощения невеста старается 
вырвать у жениха первый блин, чтобы получить власть над мужем. Если 
невеста не девственница, жених дарил теще дырявый блин, прокусив 
середину, и больше не ел» (Борисова 2013: 19). Согласно Т. Е. Гревцовой «в 
Архангельской области во время угощения блинами мать дарила жениху 
рубаху, называемую блиинной рубахой» (Гревцова 2016: 101). В каждой 
области и губернии были уже издавна свои традиции и обычаи, связанные 
с выпечкой блинов. Блин является также мотивированным термином 
для наименования персонажей ритуала и обрядовых элементов, напр, 
«девочку, приносящую новобрачным блины на второй день свадьбы, 
называли блинницей, блиночницей, гостя, который приезжал на блины 
после свадьбы – блинщиком. В ярославской области блинником называли 
кучера в свадебном поезде» (Гревцова 2016: 104). Таким образом блин 
нашел отражение также в мотивированных лексических названиях. 
Впоследствии блины стали атрибутом русской Масленицы, их ритуальной 
и обрядовой символики,  из-за круглой формы напоминающей солнце. 
Блин был уже с древности символом солнца и возрождения. Люди 
верили, что блин символизирует солнце, так как он тоже круглый и 
горячий. Считали, что вместе с масленичными блинами им передается 
могучество, тепло и сила. Приготовление блинов призывало в дом 
богатства и хорошего урожая. Первый блин всегда по традиции отдавали 
нищим. По данным Русского ассоциативного словаря блин ассоцируется 
105 стимулами: блин комом – с частотой 46, горелый – с частотой 12, 
вкусный – с частотой 5, сковорода – с частотой 5, круглый – с частотой 5.  
Интересно, что именно первый стимул в русском ассоциативном словаре 
означает переносное значениe, а именно фразеологизм «Первый блин – 
комом», который означает неудачу с первой попытки. Выражение пошло 
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от выпечки блинов при которой именно первый блин часто неудачно 
перевернут. Лингвокультурема блин нашла свое отражение также 
в многочисленных пословицах и поговорках, связанных не только с 
масленичными гуляниями, например «Без блина не Масленица, без пирога 
не именины», «Это Масленица идёт, блин да мёд несёт», «Блин не клин, 
брюха не расколет», «Блин брюху не порча», «Блин и без масла в рот лезет», 
«Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше», «Блинцы, 
блинчики, блины, как колеса у Весны» и т.п.

Если продолжать тему ритуальных блюд то обязательно нужно 
вспомнить главный, богато украшенный, свадебный хлеб каравай. 
Согласно этимологическому словарю название просходит от слова корова, 
которое в русск. диал. имеет также значение «невеста», этот дар должен 
был быть волшебным средством, чтобы вызвать плодовитость, подобно 
тому как бык символизировал жениха.  Каравай раскрывается в толковом 
словаре Ожегова следующим способом: «большой круглый хлеб. На чужой 
к. рот не разевай (посл.)» (Ожегов: онлайн). Согласно исследованиям Г. 
И. Площук в описаниях свадебной церемонии выделяются три момента 
свадебного обряда, связанные с караваем. «Это изготовление каравая, 
воспринимаемое как начало свадьбы, затем, по ходу свадебного обряда, 
— наделение/благословление молодых и раздел каравая между всеми 
свадёбниками и зрителями в конце свадьбы» (Площук 2015: 41). Л. В. 
Борисова считает, что свадебный каравай символизировал «рождение 
новой семьи, переход молодых в новый социальный статус» (Борисова 
2013: 19). Согласно другим исследователям каравай считался также 
символом плодородия, достатка и изобилия, его старались сделать 
максимально больших размеров. Выпечка каравая представляла собой 
издавна сложную и богатую систему обрядов. В народе говорилось, что 
вместе с кусочком каравая молодые делились с гостями своим счастьем. 
Гости в ответ благодарили молодых подарками. В народе было принято, 
что каравай могли печь только замужные женщины, имеющие детей 
и крепкие семейные отношения, а сажать каварай в печь разрешалось 
только мужчинам, под каравайные песни и молитви женщин. Каравай 
украшали разными узорами, среди которых были чаще всего лебеди и 
кольца, напоминающие символ любви и верности. По данным Русского 
ассоциативного словаря у каравая 10 стимулов, которые вызывают 
реакцию, среди них: хлеб с частотой – 5, край – с частотой 1, на стол – с 
частотой 1, ржаной – с частотой 1. Все стимулы опысивают прямые 
значения данного хлебного изделия. Большое значение каравая как 
ритуального блюда подчёркивают народные пословицы и поговорки, 
среди них: «Сыр да каравай принимай, а наших молодых не оставляй», 



220

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

«Каравай хлеба не свалится с неба», «На чужой каравай рот не разевай» и 
другие. Из выше приведенного нами анализа можно сделать вывод, что 
блины и каравай являются своеобразными ритуальными и обрядовыми 
изделями, сопровождающими уже с давных времен ритуалами и 
обрядами, которые типичны для русского народа и менталитета.

В России несколько национальных напитков, которые 
оригинальны и не встречаются ни в одной ни другой национальной 
кухне народов мира, среди них квас, сбитень, настойка, мед, морс, 
компот, водка или другие специфические напитки. В нашей публикации 
рассмотрим древный славянский холодный напиток – квас. Согласно 
этимологическому словарю квас – общеславянское слово, образовано от 
глагола кысати – киснуть. Обозначает кислый напиток, что характеризует 
вкусовые качества любимого многими людьми напитка. В толкогом 
словаре Ожегова находим следующее понимание кваса:  «кисловатый 
напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном хлебе, 
сухарях. Сухарный, хлебный к. Ягодный, фруктовый к. (на ягодах, фруктах). 
С хлеба на к. перебиваться (жить бедно, в нужде; разг.). Часом с квасом, 
часом так (поел. о небогатой еде) (Ожегов: онлайн). Согласно кулинарному 
словарю В. В. Похлёбкина (2002) квас – один из древнейших русских 
напитков. Впервые упоминается в летописи с 1056 г. (спустя 170 лет 
после упоминания меда). Квас готовили из самых разных ингредиентов, 
благодаря чему у него был кислый или сладкий вкус, тёмный или светлый 
цвет. В XVII. веке стал квас в России самым широко распространненым 
холодным напитком. Квас готовили богатые и бедные люди, быстро стал 
любимым свежим ежедневным напитком, о чем свидетельствует также 
пословица «Квас как хлеб, никогда не надоест». Крестьяне пили квас и 
верили, что придает им настоящую силу. По мнению Л. В. Борисовой 
был квас на Руси обрядовым, ритуальным напитком. На Радуницу квас 
в составе других кушаний носили на могилы близких. На сороковой 
день после смерти варили квас и готовились души на другой свет. У 
русских накануне свадьбы в обряде мытья невесты в бане девушки лили 
на каменку квас, остатки которого потом допивали. После венчания 
родители жениха встречали молодых хлебом и квасом (Борисова 2013: 
23). На Руси был квас каждодневным напитком, его готовили и крестьяне, 
и помещики, а его наличие в доме считалось признаком благополучия. 
Русские крестьяне брали с собой на работу квас, так как верили, что он 
восстанавливает силы и снимает усталость. Квасы были разного сорта, 
кроме простого хлебного кваса, были также квасы яблочные, медовые, 
ягодные, свекольные и т.п. На основе кваса готовят и некоторые блюда, 
напр. окрошку, тюру или другие. С. В. Перова говорит также о том, что 
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квас использовали в качестве лекарства и обережного средства, напр. при 
сложных родах (2020: 65). По данным Русского ассоциативного словаря 
у кваса встречаем 80 стимулов, среди них: квас хлебный – с частотой 25, 
кислый – с частотой 16, холодный – с частотой 9, пить – с частотой 8, пиво 
– с частотой 4. Все стимулы отражают прямое значение напитка, самым
распространнёным является стимул хлебный квас, так как квас готовят 
из различных сортов хлеба, часто его сравнивают с пивом. О ценности 
кваса говорят народные пословицы и высказывания, некоторые из них: 
«Русский квас много народу спас!», «И худой квас лучше хорошей воды», 
«Винцо для веселья, а квас для души», «Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с 
квасом», «Как хлеб да квас, так все у нас, а скатерть со стола, так и дружба 
сплыла» и другие.

Традиционная кухня русского народа богата разнообразием 
уникальных блюд и напитков. Все проанализированные нами блюда и 
напитки являются своеобразными и уникальными, характеризующими 
Россию не только специфическим названием, но также своеобразным 
приготовлением, подачей на стол и традициями и обрядами, связанными 
с уникальными блюдами и напитками, что в многих случаях отражено 
также в многих русских пословицах и поговорках, которые закрепились в 
народе.

Заключение
Из проведенного нами исследования можно сделать вывод, что 

наименования блюд русской кухни содержат в себе национально-
специфическую характеристику и культурологическую информацию, 
содержащую языковые и фоновые знания данного народа. Методом 
этимологического и лингвокультурологического анализа была выялена 
культурологическая информация в некоторых специфических блюдах 
и напитках русской кухни. Лингвистическая ценность заключается 
в том, что посредством языка и своеобразных языковых единиц 
передается история народа, ментальные черты и особенности данного 
народа. Сначала мы уделили внимание лингвокультурологическому 
анализу понятий еда и пища. В результате нашего исследования 
можно сделать вывод, что концепт «еда» у русских ассоциируется 
с понятием «блюдо» для физического питания, а концепт «пища» 
связан с представлением о питании души психическим «блюдом». 
Нашей целью было проанализировать некоторые из ярких примеров 
русских национальных блюд и напитков. Мы занимались толкованием, 
происхождением, и лингвокультурологическим анализом разных типов 
лингвокультурем. Из супов мы рассмотрели щи, из мучных блюд блины, 
из ритуальных блюд каравай, а из типичных напитков квас. Путём 
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этимологического и лингвокультурологического анализа с помощью 
русского ассоциативного словаря мы продемонстрировали стимулы 
на приведенные лингвокультуремы и культурную информацию с 
приведёнными пословицами и поговорками, которые наглядно отражают 
образно-национальные специфика русского менталитета и подчёркивают 
значение и важность продемонстрированных блюд и напитков русского 
гастрономического дискурса. Все исследованные нами лингвокультуремы 
являются средством отражения картины мира как собокупности знаний 
и представлений человека об окружающем мире.

This contribution is the result of the project implementa-
tion: VEGA № 1/0285/19 Analysis, typology and interpretation of contempo-
rary Russian language personality (Lexikon - thesaurus - pragmatikon). 
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ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
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THE LEVEL OF FORTMATION OF THE 
COMPETENCIES IN BULGARIAN LANGUAGE ANS 

LITERETURE LEARNING – TEACHING AT THE 
PRIMARY STAGE OF EDUCATION

Nelly Ivanova
 Prof. Dr. Habil., Sofia University ‘’St. Kliment Ohridski’’

Abstract: The results from four – year researches of the level of the 
formation of the primary pupils’ competencies in the process of Bulgarian language 
and literature learning – teaching are presented and discussed in the article. The 
researches have been carried out by teams in which university professors, PhD 
students and students from the Faculty of Pedagogy of the Sofia University ‘’St. Kl. 
Ohridski’’ took part.

Key words: competencies, learning – teaching, Bulgarian language and 
literature, primary stage of education

Формирането на компетентностите (езикова, литературна, 
комуникативна, комуникативноречева, социокултурна, социолингвис-
тична, дискурсна, стратегийна, социална и пр.) в началния етап на ос-
новната образователна степен е една от целите на обучението по бъл-
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гарски език и литература. Очакваните резултати от обучението, регла-
ментирани от учебните програми по български език и литература за 
1. – 4. клас, са ориентирани към формирането на тези компетентности.

За да се установи равнището на формираност на 
компетентностите чрез обучението по български език и литература 
в началния етап на основната образователна степен, в последните 
няколко години бяха проведени изследвания от научноизследователски 
екипи, състоящи се отпреподаватели, докторанти и студенти от 
Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски“, под научното 
ръководство на проф. дпн Нели Иванова. Тези изследвания, осъществени 
в рамките на научноизследователски проекти, са финансирани 
от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. 
Кл. Охридски“за научни изследвания. През 2017 г. е изследвано 
равнището на формираност на езиковите компетентности у 
учениците в 1. – 4. клас. През 2018 г.  –  равнището на формираност 
на комуникативноречевите компетентности у учениците в 1. – 4. 
клас. През 2019 г. – равнището на формираност на литературните 
компетентности у учениците в 1. – 4. клас. А през 2020 г.  –  равнището 
на формираност на социолингвистичните и социокултурните 
компетентности у учениците в 1. – 4. клас.

Базовата, функционалната и комплексната грамотност на 
учениците са свързани с формирането на езикови компетентности в 
контекста на обучението по български език и литература и са основата 
на грамотността по четене.Данните от последните международни 
изследвания PIRLS и PISA сочат, че процентът на неграмотността 
сред учениците е много висок за България. По грамотност по четене 
България е на едно от последните места в Европейския съюз.

В контекста на проблема за равнището на езиковата и 
четивната грамотност на учениците през м. април 2017 г. бе 
проведено изследване в първи, втори и трети клас в различни 
градове на страната с цел установяване равнището на формираност 
на езиковите компетентности в съответствие с очакваните резултати 
от обучението, регламентирани от учебните програми по български 
език и литература. Изследването е проведено с общо 1354 ученици в 
27 населени места (в София и областни и общински центрове, и села 
в страната) в 36 училища. От тях505 са първокласници; 447 са ученици  
във втори клас; 402 са третокласници.

Чрез изследването се установява равнището на формираност на 
езиковите компетентности у учениците в първи, втори и трети клас в 
областта на фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексикологията 
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като дялове на езика. 
Изследването е реализирано чрез тест като диагностичен 

инструмент. Тестовете са апробирани предварително и са установени 
качествата им – надеждност, валидност и дискриминативна сила.

Сравнителният анализ на данните от проведеното изследване в 
първи, втори и трети клас показва, че:

-	 По отношение на знанията за елементите на фонетиката и 
на равнището на формираност на езиковите компетентности 
у учениците за откриване, разграничаване и правилна 
употреба на звуковете в потока на речта, на правописните 
умения и пр., по – високи са резултатите на първокласниците 
и третокласниците, а по-ниски – на второкласниците, които 
срещат затруднения най-вече с редукцията на гласните 
звукове в неударена сричка;

-	 Знанията за частите на речта и равнището на 
формираност на езиковите компетентности за откриването, 
разграничаването и правилната употреба на съществително 
и прилагателно име и глагол са на по-високо равнище 
в трети клас, когато се усъвършенстват уменията на 
учениците за разграничаване частите на речта и техните 
граматически категории – като елементи на морфологията 
като дял на езика. Морфемният състав на думата затруднява 
третокласниците. Разграничаването на видовете морфеми 
затруднява учениците;

-	 В областта на синтаксиса като дял на езика най – високи 
са резултатите на второкласниците, следвани от тези на 
третокласниците и след това – на първокласниците. Прави 
впечатление, че по-малко от половината първокласници се 
ориентират по отношение на изречението като синтактична 
единица и видовете изречения по цел на изказване – 
съобщително и въпросително, макар че още в предбуквения 
период децата в практически план чрез схеми модели се 
запознават с двата вида изречения по цел на изказване. 
Най-високи са резулатите във втори клас. По-ниски са в 
трети клас. Видно е, че второкласниците се затрудняват 
при откриване и разграничаване на словосъчетание 
като синтактична единица, като децата отъждествяват 
словосъчетание с изречение като синтактични единици;
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-	 Знанията на първокласниците за думата и уменията им 
да я разграничават като лексикална единица са на по-
високо равнище в сравнение с тези на второкласниците и 
третокласниците. 

Както се вижда от анализа на резултатите от изследването, 
езиковите компетентности са формирани у учениците на 
удовлетворително равнище.

За да се установи равнището на формираност на 
комуникативноречевите компетентности у учениците в началния 
етап на основната степен на образование, през април – май 2018 г. бе 
проведено изследване с родители и начални учители с помощта на 
анкета. Анкетното проучване е осъществено както на територията на 
страната, така и извън нея – в български училища в чужбина. Общият 
брой изследвани лица е 1518, като 459 от тях са начални учители, а 
1059  –  родители на ученици в 1. – 4. клас. Извадката е тристепенна 
клъстерна – от регионите на страната на случаен принцип са избрани 
населени места, а в тях отново на случаен принцип са изтеглени 
училища. От всяко от попадналите в извадката училища са изтеглени 
паралелки с ученици в 1. – 4. клас, чиито учители и родители са 
поканени за участие в анкетното проучване. 

Анкетите са нестандартизирани или частично стандартизирани, 
от смесен тип с вградени оценъчни (рейтинг) скали.

Кое е общото по отношение на вижданията на учителите и 
родителите за равнището на формираност на комуникативноречеви 
компетентности у учениците в начална училищна възраст?
 Според повече от половината от изследваните учители и

родители най-добре са формирани у учениците уменията за
говорене и слушане, а в по-ниска степен са формирани уменията
за писане и четене. В средна степен са формирани уменията на
учениците да преразказват художествено произведение, както и
уменията им да ползват справочна литература (енциклопедии,
атласи, речници и др.);

 Според една трета от родителите и учителите децата не владеят
на необходимото ниво начините за правилно изписване и
свързване на буквите – краснопис и не умеят в необходимата
степен писмено да интерпретират прочетен авторски текст;

 Методите и похватите на работа, които улесняват формирането
на комуникативноречеви компетентности и умения за четене
с разбиране у учениците, според повече от половината от
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изследваните учители и родители, са: беседа, интерактивни 
методи, творческа работа, упражнение, разказ и разглеждане 
на илюстрациите към текстовете и пр.;

 Според повече от половината изследвани учители и
родители най-подходящите средства за формиране на
комуникативноречеви компетентности и умения за четене с
разбиране у учениците са учебник, компютър и учебна тетрадка;

 Според повече от половината изследвани родители и учители
най-подходящи са груповите форми на работа и индивидуалният
подход на учителя.
Анализът на резултатите от проведените анкетни проучвания

показва ангажираността и на двете групи респонденти – начални 
учители и родители, по отношение на проблема за формиране на 
комуникативноречевите компетентности уучениците в начална 
училищна възраст. Критичният поглед и на двете групи изследвани 
лица по отношение на проблемите на общуването между участниците 
в комуникацията в процеса на обучението по български език и 
литература, на методическия подход при интерпретацията на учебното 
съдържание, както и готовността за сътрудничество между учители 
и родители с цел  –  усъвършенстване на комуникативноречевите 
компетентности на учениците са предпоставка за успешната 
реализация на регламентираните от Държавните образователни 
стандарти и от учебните програми по български език и литература 
цели и очаквани резултати от обучението за формиране на ключовите 
компетентности.

През март и април 2019 г. в рамките на научноизследователски 
проект беше проведено изследване с учители и родители на ученици 
в 1. – 4. клас чрез анкета, за да се установи равнището на формираност 
на литературните компетентности – в съответствие с очакваните 
резултати от обучението по български език и литература. 

В анкетното проучване са се включили 75 начални учители и 
202 родителина ученици от 1. – 4. клас от София и от областни градове 
на страната. 

 Доколко са формирани литературните компетентности 
у учениците в начална училищна възраст – според учителите и 
родителите им? Резултатите от анкетното проучване свидетелстват за 
следното:

▷ В края на 1. клас–за умението да се разграничават по вид 
различни литературни и фолклорни произведения половината от 
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учителите и родителите са посочили висока степен на формираност. 
Аналогична е ситуацията и по отношение на мнението на учителите 
и родителите за равнището на формираност на умението да се 
отговаря устно на поставени въпроси, свързани със съдържанието 
на изучаваното произведение, като се привеждат аргументи, също и 
на умението да се чете с разбиране текст от хартиена страница или 
дисплей, както и наумението да се преразказва прочетено художествено 
произведение, също и на нивото на владеене на четивната техника на 
учениците – чете правилно и с подходяща интонация, на умението да се 
рецитират детски стихотворения от български автори, на умението 
на учениците да се ориентират в оформлението на книгата (корици, 
страници, илюстрации), на умението да се споделят впечатления от 
изучавани или самостоятелно прочетени произведения;

▷ В края на 2. клас –  умението да се ориентират в 
последователността на епизодите в развитието на действието, 
според преобладаващата част от двете групи изследвани лица, е 
формирано във висока степен.Умението да се открива значението 
на непознатите думи в контекста на изучаваното произведение и 
учителите, и родителите смятат, че е формирано в средна степен. 
Умението на учениците да аргументират отговора си на въпрос, 
свързан със съдържанието на художествения текст, е формирано, 
според учителите и родителите, във висока степен. Умението да се 
съчинява писмен текст, с помощта на словесна или визуална опора, 
според учителите и родителите, е формирано в средна степен. Умението 
да се открива повторение и изброяване в изучавани произведения е 
формирано, според учителите, в средна степен, а според родителите 
във висока степен. 

▷ В края на 3. клас умението на учениците да синтезират 
съдържанието на едно произведение с няколко думи, според учителите 
и родителите, е формирано в средна степен. Умението на учениците да 
поставят заглавие на прочетен текст, според двете групи изследвани 
лица, е формирано във висока степен. Умението на учениците да 
съотнасят пословица към даден текст, според учителите, е формирано 
в средна степен, а според родителите във висока степен. Умението да се 
откриват образите на героите, според двете групи изследвани лица, 
е формирано във висока степен. Умението устно да се интерпретира 
прочетен авторски текст, според учителите, е формирано в средна 
степен, а според родителите във висока степен. Умението писмено да 
се интерпретира прочетен авторски текст и учителите, и родителите 
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смятат, че е формирано в средна степен.Умението да се изразяват 
предпочитания към автори, заглавия и видове жанрове, според 
учителите и родителите, е формирано в средна степен. Умението да се 
използва справочна литература (енциклопедии, атласи, речници и др.) 
според учителите е формирано в средна степен, а според родителите 
във висока степен. 

▷ В края на 4. клас умението да се откриват връзките между 
мотивите на поведение на героите и техните действия, според 
учителите, е формирано в средна степен, а според родителите – във 
висока степен). Умението да се разграничава авторът на литературно 
произведение от неговия герой, според учителите, е формирано в 
средна степен, а според родителите – във висока степен.Умението 
да се откриват основни белези на националната идентичност в 
самостоятелно прочетени художествени произведения, според 
учителите и родители,е формирано в средна степен.

Може да се обобщи, че при учителите преобладава мнението за 
средна степен на формираност на литературните компетентности, а 
при родителите – във висока степен. 

Формирането на социокултурните и социолингвистичните 
компетентности у учениците в начална училищна възраст се 
осъществява в процеса на обучението по български език и литература 
в контекста на очакваните резултати от обучението и формирането на 
ключовата компетентност – общуване на роден език. 

За да се установи доколко са формирани социокултурните 
и социолингвистичните компетентности у учениците в начална 
училищна възраст, през февруари и март 2020 година бяха проведени 
от научен колектив (преподаватели, докторанти и студенти от 
специалност Педагогика в СУ „Св. Кл. Охридски“) анкетни проучвания 
с родителите и учителите в начален етап на основната образователна 
степен  –  в рамките на научноизследователски проект под научното 
ръководство на проф. дпн Нели Иванова.

В изследването са включени на случаен принцип 229 родители 
и 464 начални учители от 58 училища в различни области и общини на 
страната и едно българско училище в чужбина (Българското училище 
в Единбург, Великобритания). Предвид затрудненията, свързани с 
комуникацията в условията на извънредното положение в страната, 
голяма част от лицата, на които бяха предоставени анкетните карти, 
не успяха да се включат в проучването. Отговорите на включените 
(достатъчни като брой за формиране на извадката за изследването) 
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лица на въпросите в анкетната карта дават възможност да се 
направят съответните изводи и обобщения, които да са предпоставка 
за усъвършенстване процеса на обучението по български език и 
литература в началния етап на основната образователна степен – за 
формирането на социолингвистични и социокултурни компетентности. 

Отговорите на въпросите в проведените анкетни проучвания 
са оценени от изследваните лица по петстепенна скала (изцяло 
несъгласен, по-скоро несъгласен, не мога да преценя, по-скоро съгласен, 
изцяло съгласен) в контекста на очакваните резултати от обучението 
по български език, регламентирани от учебните програми за1. –  4.клас.

Резултатите от проведените анкетни проучвания с 
начални учители и родители на ученици в начална училищна 
възраст за равнището на формираност на социолингвистичните и 
социокултурните компетентности показват, че:

 По отношение на равнището на формираност на
социолингвистичните компетентности прави
впечатление, че преобладаващата част от изследваните
начални учители и родители са по-скоро съгласни, че
учениците в първи клас умеят да прилагат правилата
за речева учтивост; учителите и родителите са по-скоро
съгласни и за това, че учениците умеят да се включват
уместно в диалог;по-скоро съгласни са, че е формирано
и умението у второкласниците да се ориентират в
комуникативноречевата ситуация; преобладаващата
част от учителите са по-скоро съгласни и за това, че
учениците умеят да дават примери за общуване чрез
различни средства, включително електронни, докато
преобладаващата част от родителите са по-скоро
несъгласни с това твърдение; по-скоро съгласни са
учителите и по отношение на степента на формираност на
умението на третокласниците да употребяват различни
видове изречения по цел на изказване в съответствие
с комуникативната ситуация, докато преобладаващата
част от родителите са по-скоро несъгласни; аналогична
е ситуацията и във връзка с употребата на частите
на речта; по отношение на умението на учениците да
употребяват уместно в речта си сложни думи, синоними
и антоними по-голямата част от учителите са по-скоро
съгласни, че то е формирано у четвъртокласниците, а
по-голямата част от родителите са по-скоро несъгласни,
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че то е формирано; аналогична е ситуацията и по 
отношение на равнището на формираност на умението 
на учениците да употребяват правилно сегашно, бъдеще 
и минало време на глагола.Най-големи затруднения, 
според учителите, учениците срещат при образуването 
на различни по цел на изказване и по състав изречения 
в зависимост от комуникативната ситуация. Аналогично 
е и мнението на родителите. Най-голям процент от 
учителите са посочили като избор от предпочитаните от 
тях дейности за формирането на социолингвистичните 
компетентности у учениците, че използват написването 
на поздравителна картичка, писмо или покана по повод 
конкретно събитие или празник, провеждането на 
различни видове диалози, написването на преразказ 
или разказ по серия от картини, по описание, по 
преживяно, по словесна опора, писане на текст под 
диктовка в съответствие с изучените правописни 
правила, редактиране на свой или чужд текст. В отговор 
на същия въпрос  най-висок процент от родителите са 
посочили диктовката, следвани от избора на задачите 
за озаглавяване на текст, преразказ на съдържанието на 
откъс от повествователен текст, от уместната употреба 
на езикови и неезикови средства (жестове, мимики) 
според комуникативната ситуация, от задачите за 
съставяне на различни по цел на изказване изречения в 
зависимост от комуникативната ситуация. 
Прави впечатление, че има разминаване в мнението на 
учителите и родителите по отношение на преценката им 
за равнището на формираност на социолингвистичните 
компетентности на учениците. Учителите считат, 
че са по-скоро съгласни, че са успели да формират 
успешно тези компетентности в съответствие с 
очакваните резултати от обучението по български 
език и литература, докато родителите са по-скептично 
настроени и са по-скоро несъгласни с това твърдение. 
Това своеобразно  разминаване в мненията на началните 
учители и родителите за равнището на формираност 
на социолингвистичните компетентности предполага 
осъществяване на целенасочена съвместна работа 
между тях и откриване на възможности за обединяване 
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на усилията на двете групи изследвани лица с цел 
постигане на очакваните резултати от обучението 
по български език и литература за формиране на 
компетентностите. 

 По отношение на равнището на формираност
на социокултурните компетентности прави
впечатление, че преобладаващата част от учителите
са по-скоро съгласни по отношение на равнището на
формираност на умението на първокласниците да се
ориентират в съдържанието на изучаваното литературно
или фолклорно произведение, а преобладаващата част
от родителите са изцяло съгласни с това твърдение;
по-скоро съгласни са и учителите, и родителите с
твърдението за равнището на формираност на умението
у учениците да съставят в устен вид благопожелания,
свързани с празничния календар на български народ;
по-скоро са съгласни учителите и родителите и по
отношение на равнището на формираност на умението
на второкласниците да четат правилно и  с подходяща
интонация произведения на различни култури, както
и по отношение на умениетона учениците да четат
с разбиране текст от хартиена страница и дисплей;
учителите са по-скоро съгласни, че у третокласниците
е формирано умението за откриване на основни белези
на националната си идентичност в самостоятелно
прочетени литературни и фолклорни произведения,
докато преобладаващата част от родителите са по-
скоро несъгласни; аналогична е ситуацията и по
отношение на равнището на формираност на умението
на учениците да разбират прочетеното от детски
списания, енциклопедии, достъпна информация
от интернет;по този начин мислят и учителите, и
родителите на третокласниците и по отношение
на равнището на формираност наумението им да
интерпретират текста на литературни и фолклорни
произведения чрез участие в екипна дейност на игрови
и сценични форми; по-скоро съгласни са учителите
и родителите на четвъртокласниците по отношение
на равнището на формираност на умението им да
откриват белези на културна различност в изучавани
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литературни произведени; по-скоро съгласни са, че 
е формирано умението у четвъртокласниците да 
съставят писмен текст с помощта на словесна или 
визуална опора във връзка с изучавано литературно 
или фолклорно произведение, докато родителите са по-
скоро несъгласни с това твърдение. И тук се забелязват 
известни разминавания в мненията на учителите и 
родителите по отношение на равнището на формираност 
на социокултурните компетентности на учениците. По 
някои от изброените показатели родителите са по-скоро 
несъгласни, че са постигнати очакваните резултати от 
обучението по български език и литература в контекста 
на формирането на тези компетентности, за разлика от 
учителите, които отбелязват, че са по-скоро съгласни, че 
те са формирани в съответствие с очакваните резултати. 

 По отношение на провежданите съвместни дейности с
родителите с цел формиране на социолингвистичните
и социокултурните компетентности у учениците,
преобладаващата част от учителите са избрали  –  като
предпочитани и даващи добър резултат, организирането
и приготвянето на продукти за базар за Коледа, за
Великден, следвани от избора на беседа с родител, баба
или дядо, за конкретен празник, свързан с културата,
традициите и обичаите на българския народ, на
следващо място е избрано изготвянето и представянето
на родословно дърво, след това  –  среща с родители, които
четат различни произведения (приказки, басни и др.),
използване на интернет или презентации за празници
или обичаи на други народи. Родителите посочват, че
най-честите съвместни дейности, в които те участват
заедно с учителите на своите деца, са подготовката
и участието в базари за Коледа, за Великден и др.;
следвани от избрания отговор  –  изготвяне на плакати,
презентации или колажи за културата и традициите
на други етноси, след това е избраният от тях отговор,
свързан с организирането на разнообразни празници,
събития и мероприятия, свързани с празничния
календар на българския народ, следвани от  посочилите
четенето на избрани художествени произведения пред
класа, и една малка част, отбелязали като отговор,
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че не участват в такива дейности. Както се вижда 
от получените от анкетното проучване резултати, 
тук отговорите на двете изследвани групи са много 
близки. Видно е, че родителите с желание се включват 
в подготовката и провеждането на подобни съвместни 
дейности, като ранжират предпочитанията си към тях.  

 По отношение на избраните от изследваните лица
конкретни задачи и дейности, използвани с цел
формиране на социокултурните компетентности
на учениците, най-голям  процент от анкетираните
учители са избрали илюстриране на любим епизод от
прочетено литературно произведение, следвани от
посочилите като отговор  –  драматизация и сценично
представяне на текст на литературно произведение за
конкретен български празник, традиция или обичай,
след това  –  обсъждане на произведения от други
народи и етноси, следвани от  –  разказ по картина или
по серия от картини, като са избрани и изготвянето на
плакат, колаж или презентация, свързани с културата,
обичаите и традициите на българския народ.Най-
висок процент на предпочитанията на родителите в
отговор на същия въпрос съставляват задачите за устно
съставяне на благопожелания, свързани с празничния
календар на българския народ, следвани от задачите за
разказ по картина или по серия от картини; задачите за
самостоятелно четене и споделяне на впечатления от
прочетеното в детски списания, детски енциклопедии,
интернет и др.; задачите за възприемане и осмисляне
на съдържанието на изучаваното литературно
или фолклорно произведение. Както се вижда от
избраните от двете групи изследвани лица отговори,
предпочитанията им се отнасят до различни видове
задачи и свързаните с тях дейности – като ранжиране по
степен на полезност и резултатност при формиране на
социокултурни компетентности.

Диалогът между учителите и родителите, обсъждането на 
проблемите, свързани с равнището на постигане на очакваните 
резултати от обучението по български език и литература в контекста на 
формирането на езиковите, литературните, комуникативноречевите, 
социолингвистичните и социокултурните компетентности, и 
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изграждането на единна стратегия биха допринесли за успешното 
развитие на децата. Формирането на ключовата компетентност 
– общуване на роден език, както и на езиковите, литературните,
комуникативноречевите, социокултурните, социолингвистичните 
компетентности на учениците чрез обучението по български език и 
литература в начална училищна възраст в съответствие с очакваните 
резултати от обучението, са предпоставка за успешната социализация 
на децата.
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Abstract:Teachers of foreign languages are very much aware of the problem 
of shortage of coursebooks for reading modern literature. The existing materials by 
both domestic and foreign authors are mainly based on the material of classic stories 
and novellas. A few methodological works based on the contemporary Anglo-American 
literature are often limited to brief methodological support that is insufficient for a 
comprehensive study of a text. The purpose of this article is to discuss the ways of 
improving the efficiency of outside (home) reading-teaching. The necessity of creating 
an integrated, scientifically and methodologically well-thought-out system of home 
reading classes for the 1st – 5th-year students of foreign language departments at 
universities based on modern linguistic material is substantiated. Some efficient 
methods for developing speech competence of students in the four major language 
skills are suggested.   

Key words: home reading, methodology, optimization of teaching, system of 
exercises, classroom procedures.

The modern concept of foreign language learning provides for the 
formation of a high level of students’ communicative competence, that is 
one of the key components of higher school reform since the current phase 
of Ukrainian science development requires its greater integration into the 
context of European and global values. It can be done only when your level 
of a foreign language is sufficiently high. This guideline requires finding 
and implementing the best ways to improve the quality of foreign language 
teaching at universities. Speech competence is an important component of 
the communicative competence, (that provides for the development of all 
four major language skills), which includes reading in general and home 
reading in particular. 

One of the ways of improving the quality of foreign language teaching 
is integrated support of foreign language acquisition when learning all 
linguistic disciplines and ways of their presentation are combined into a 
comprehensive system that ensures a high quality oftraining. The Practice in 
Oral and Written Language occupies a special place in this system.

Analysing each of the four major language skills (reading, listening, 
speaking and writing), one can note their theoretical and practical importance 
as well as their complementarity. Besides, outside (home) reading is an 
important integrating component in this list combining practically all 
philological disciplines that are commonly taught at universities. 

The analysis of belles-lettres, scientific and special texts revealed 
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that it is fiction that has significant linguistic and methodical potential for 
teaching grammatical phenomena, enriching vocabulary, developing oral 
communication skills and forming sociocultural competence of students. 
However, despite its considerable importance, far too little attention has 
been paid to home reading both by researchers and methodologists. Thus,its 
potential has not been realised fully (Євченко, Кульчицька 2004). In recent 
years the problem of organization and support of outsidereading has not 
been paid much attention, which led to the insufficiency and unsystematic 
character of the existing methodological support and conducting home 
reading classes according to the outdated patterns. Students were usually 
askedto read a certain work of fiction (or its part), and then there was either a 
group discussion or (in our opinion, even a worse option) to do an individual 
narration of the content by each student. The effectiveness of such classes 
can hardly be considered high (Рябих), with the result that the quality of 
teaching of this aspect is low which adversely affects the level of language 
training of students. Recently, however, the attempts have been made to 
adopt a different approach to this academic discipline, which would allow 
to optimize the use of time in class and improve its efficiency (Богдан 2014, 
Богдан 2019, Євченко, Кульчицька 2004, Рябих). This paper is written 
within the framework of the above-mentioned research, which makes it 
relevant.

Thus, the question ishow to make home reading classes more effective? 
Responding to it – by asking new questions as much as by offering solutions 
– is the purpose of this paper.

The process of reading is a specific activity. In itself, it synthesizes 
involuntary acquisition of linguistic phenomena in the process of indirect 
communication with a writer. In addition, you will know exactly in which 
situations those phenomena should be used because you contact a real 
modern language and not a conditionally educational one. Thus,it is much 
better to learn a language directly from authentic texts than just to swot up 
on the textbook.

There are many different classifications of reading. Different principles 
form the basis of each of them (according to psychological peculiarities 
of perception of the material that was read, the amount of the material 
that was read, conditions of a text reading, methods of a text reading, the 
place and time of reading, etc., which, in turn, are divided into subgroups). 
However, within the framework of a practical course of a foreign language 
an ‘intensive’ reading (the reading of small-scale texts) is predominantly 
present. Among the texts that are intended for such a reading, there can be 
sections from works of fiction, but many students will not read any book in 
a foreign language in full during the years of their training. The reason is 
thatquite often the prospect to be left alone with a book in a foreign language 
frightens those who learn this language because an unusually large amount 
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of a text, unfamiliar vocabulary and grammar (as well as confusing realities 
of a different culture) can be serious obstacles to individual reading.

Teachers of foreign languages are very much aware of the problem 
of shortage of coursebooks for reading modern literature. The existing 
coursebooks by both domestic and foreign authors are mainly based on 
the material of classic stories and novellas. A few methodological works 
based on the works of contemporary Anglo-American literature are far 
from satisfactory for a number of reasons. They are often limited to a brief 
methodological text support that is insufficient for a comprehensive study 
of a text.

According to the teaching load of the program subject area Philology, 
while teaching the Practical Course of a Foreign Language it is stipulated to 
allocate a certain number of hours for the lessons of outside reading that 
is an integral part of qualitative training of future professionals in the field 
of the English language. The volume of the texts that are recommended for 
reading is regulated by the requirements of a syllabus for a certain year of 
study (an average of 240 000 printed characters for an academic year (this 
is about 30 pages of an authentic text per month). The selection of literature 
for reading is made with regard to the level of students’ language training. 

The suggested coursebook for home reading (Богдан 2014) is 
intended for upper-intermediate or advanced college students in the 
third, fourth or fifth year of study at Foreign Languages Departments or 
Philological Faculties who have chosen English as a major. It can also be 
used in parallel with the existing textbooks as supplementary class material 
or as independent reading. The coursebook can be used on the course for 
advanced undergraduate students of law. It may also appeal to students of all 
ages who are concerned with the problems of environmental protection and 
law (with the level of English not lower than B1 according to the Common 
European Framework of Reference for Languages). 

The development of reading and speaking skills as well as expansion 
and development of the active vocabulary of students as well as their 
intercultural competence is the main purpose of this coursebook. The 
coursebook contains the system of a wide variety of practice exercises to 
the original text of the novel The Pelican Brief by John Grisham, a famous 
master of modern American criminal novel and the novel in the genre of a 
legal thriller. The novel is well organized in terms of plot. There are several 
unexpected twists in the story before the murderers are revealed, as the plot 
unfolds.

The coursebook comprises 13 units which provide practice in reading, 
use of English, speaking and writing. Each unit includes 2 – 4 chapters of 
the novel (1 unit is about 60 000 printed characters). A typical sequence 
begins with Comments on the text of the unit (providing interesting factual 
information of country-specific character), Comprehension Check exercises 
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(testing how well the learners understand the course of the story, Active 
Vocabulary and Grammar Work exercises (giving the targeted vocabulary 
special emphasis, including both individual words and common phrases. 
There is a deliberate focus on word building) and Additional Activities 
(offering more challenging and contrastive practice in speaking or guided 
writing).

Among the ten rather big exercises of the units there are open and 
closed task formats, namely: 

Comprehension check:
⦁ for each statement (1 to 15) the learners must choose one correct 

answer (true, false, or doesn’t say. In addition, students must correct the 
wrong statements;

⦁ to give answers to the questions on the text. 
Active vocabulary and grammar work:
 to find correspondence, to remember the situations in which certain 

lexis from the active vocabulary was used and give their own examples with 
it, to fill the gaps, to find English or Ukrainian equivalent phrases, to find in 
the text certain nouns, adjectives or adverbs relating to the given word with 
a common root, and to do a crossword puzzle. The latter task is dedicated to 
mastering legal terminology. 

Additional activities:
those are the tasks to develop speaking skills and teach students the 

basics of literary text analysis. Here the main emphasis is put on tasks, the 
aim of which is individual work. They stimulate the thinking process and, 
therefore, develop the communication skills of students while expressing 
their personal attitude to the text and its characters orally or in writing. That 
is, each unit ends with a creative activity task (to talk about a certain event on 
behalf of a certain character, to hold a press conference, to tell a sensational 
news story (to write a news ticker or a short reportage, etc.). Based on 
the content of the Comprehension Check section, it appeals to students’ 
personal experience and opinions, invites to discuss polemical topics. Many 
questions require the search for additional country-specific information and 
broadening the reader’s cultural horizons. 

The originality of the coursebook resides in the presence in the 
exercises of colloquial words and expressions that are common in modern 
English. This layer of vocabulary is largely absent in classic university 
textbooks, but it is commonly used in everyday life, literature, films, the 
Internet, etc. 

The assessment of reading comprehension and speech skills 
development is carried out by doing all the exercises (or selectively – at 
the discretion of a teacher) orally or in writing and may include: formative 
assessment of homework (oral or vocabulary test), oral answers of students 
in a class, independent work, written creative activity tasks, presentations 
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and projects. Of course, the range of tasks can be expanded, taking into 
account the level of language proficiency of each separate group of students 
(see, for example, a great variety of practice exercises, interesting ideas and 
useful tips for working with home reading coursebooks in the materials of 
the British Council, Macmillan Publishers, Penguin Readers and many others 
(Clandfield,Houltby, Stanley; Using Graded Readers; Using Graded Readers 
in the Classroom). In particular, the following types of tasks are suggested 
for you to use in the classroom:

1. Before reading
⦁ Familiarize the reader with the title of the book, show the pictures 

on the cover and inside to the class; the students are offered to guess what 
the book is about, its genre, who the main characters are, where the story is 
set, write short summaries of the imaginary plot (these could be kept until 
you have read the book to see which one was closest to the real story), etc.; 

⦁ give strips of paper with the chapter titles to students in pairs or 
groups. They decide the best order for the chapters and think about the 
possible story. Compare the answers with the other groups and then look in 
the book to see who was closest;

⦁ you can also photocopy the illustrations and familiarise the students 
with the main characters. They can read the introduction page or the back 
of the book to guess who is who. You can also ask the students to put the 
pictures in the correct order to predict how the story will develop. It would 
be a good idea to elicit and explain the key vocabulary using the pictures;

⦁ if the book is accompanied by an audio/video recording (you can 
find them on the Internet), play a passage (for example, the beginning of the 
book or a key scene) and ask the students to comment/predict what will 
happen in the story;

⦁ and, finally, when you see that you have created interest before 
starting the book, it is time to find out about the author (ask students what 
they know about him/her, ask them to write some questions about the author 
that they would like to know the answers to; use the Internet to search for 
the answers to the questions. If you don’t have access to the Internet for the 
students try to print off some information yourself and have it stuck around 
the room for the students to skim read and try to find the answers.

2. While reading
⦁ You can assign tasks to check the reading comprehension of the 

unit read (true/false, put the sentences in the correct order, write out the 
characters’ remarks and ask the students to recall who they belong to. You 
can also prepare vocabulary and grammar exercises (e.g. to give a few key 
verbs and ask the students to find in the book these verbs in a certain tense 
or make word families, using a dictionary to help). On the material of the unit 
lexis − to prepare such exercises as crosswords, word searches or jumbled 
words; to make up students’ own sentences with new words or phrases, etc.; 
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⦁ if there are many dialogues, students act out them between the 
characters and include a narrator for the non-dialogue chunks. The students 
can make radio plays (record their own work as an audio file or video 
and listen back). It would be great to publish their plays on the Internet 
afterwards. If there are no dialogues, they can make them up. 

⦁ the students can retell certain parts of the book as if they were the 
main character of a story, using ‘I…’, make important character descriptions 
or predict how the story unfolds;

⦁ if the reader you are using in class has a film version use this to spot 
the differences in the plot between the book and the film;

⦁ students role-play an interview with one of the characters;
⦁ students become journalists and report on part of the story. Choose 

a piece of the action and students write it up as if it were to be published in 
a national or local paper;

⦁ choose a suitable chapter or chapters that can be broken down into 
chunks to make a comic strip. The last three activities can also be done when 
you have finished reading the book.

3. After reading
Apart from the three activities mentioned in ‘while reading’ part, you 

can:
⦁ discuss the story that the students have just read and the main 

characters; you can think of the alternative ending to the story (with the 
voting for the best alternative ending);

⦁ ask to draw new illustrations and describe what is depicted in them;
⦁ write a letter to the main character(s) or on their behalf or a letter to 

the author of the book;
⦁ turn the story into a screenplay;
⦁ make a board/quiz game based on the book (with questions about 

the text in different squares (about events, character reactions to different 
events, who said what, vocabulary and grammar, etc.); 

⦁ write a review of the book. Get students to give the book a star rating 
from one to five;

⦁ write a sequel to the book or its background;
⦁ prepare the book (video) presentation or information for the web 

page;
⦁ Tell students they are going to choose three events (fiction or 

biography), aspects or paragraphs from the text they have just read and that 
they are going to write about the three;

⦁ ask students to write about the three in as much detail as possible, 
but tell them to include a ‘lie’ in ONE of the events/ aspects/paragraphs. 
They should not indicate where the lie is, in any way; 

⦁ monitor and help with the language ifnecessary, but encourage 
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students to use the dictionaries to help; 
⦁ when students have finished, put their work on a table or wall where 

everyone can see it. If your class is very large, put students and their work 
into groups of six or seven; 

⦁ ask students to read all the paragraphs and to spot the lies.
Part one of the coursebookends with A Short Glossary of Legal Terms 

Used in the Novel, which is arranged in alphabetical order. Itcan be really 
useful for law majors or those who have been actively interested in law 
problems.

Part two of the coursebook (Богдан 2019) contains four tests relating 
to the novel and answer keys to all the exercises (from part one) with a direct 
reference to the relevant pages of the novel, which greatly facilitates the work 
on the educational material and is very useful for self-control when students 
carryout their independent work.

As you know, the Practical Course of the English Language does 
not provide for ‘extensive reading’, i.e. reading for pleasure, although its 
importance as part of learning a foreign language can hardly be overestimated 
because the creation of learner’s keen interest in reading is a means of 
cognition of other cultures. Therefore, this coursebook also tries to help to 
solve this problem too. 

The coursebook was prepared, written and tested at the Department 
of Foreign Languages   and Teaching Methods of the Faculty of Philology and 
Social Communications at Berdyansk State Teacher Training University. The 
materials of the coursebook correspond to the Curriculum for the English 
Language Development in Universities and Institutes as well as to the English 
Language Syllabus for the students of Romanic and Germanic Department 
of the Faculty of Philology and Social Communications at Berdyansk State 
Teacher Training College or any other similar higher educational institution. 
While working with the text of the novel, elaborating activities, exercises 
and comments the following dictionaries were used: Cambridge Dictionaries 
Online, Longman Dictionary of Contemporary English, 6th edition, New 
Webster’s Dictionary and Thesaurus, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 
8th edition; АВВYY electronic dictionary Lingvo x6 and educational resources 
of the global Internet.

 Further work needs to be done to design educational and 
methodological outside reading complex for college students (year 1 to 5) 
of language departments consisting of the works of contemporary authors 
which would combine the study of the original works in different genres 
in a foreign language, taking into account the level of complexity of a text 
and peculiarities of their teaching in different groups. This point will be 
elaborated further in the next papers.
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Abstract: Humanity has crashed into a reality it was not prepared for; 
therefore, it needs to find ways to make those events explicit, and eventually 
communicate them. This development has enforced the need of creating numerous 
linguistic elements that could most adequately signify the extralinguistic phenomena. 
This paper tries to present such newly established linguistic phenomena during the 
COVID-19 pandemic. It goes on to describe and comment some of the major means 
by which those new COVID-19-related realia are designated and how they penetrate 
the communicative exchange in several discourse fields – the media, politics, 
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medicine, and everyday life. The focus is mainly on the neologisms in the types of 
discourse and it pays particular attention to the nonce words. The article is based on 
research on Bulgarian and Slovak online media. 

Key words: COVID-19, online media, pandemic, neologisms, nonce words, 
vocabulary, discourse  

„Коронаговорът”1 завладява ежедневието ни от началото на 2020 
г. и продължава да го прави, като „облича” в думи преживяванията 
ни в тези непрости времена. Езикът е особено действен в моменти на 
криза, когато обществото има нужда от бърз обмен на информация, 
от адекватен анализ и коментар на протичащите събития, от точно 
и коректно обозначаване на промените в света около нас. Именно 
за такъв случай става дума при кризата, възникнала с пандемията 
вследствие на разпространението на ковид-19.  Промените в социума, 
настъпили с разпространението на новия коронавирус, неминуемо 
водят и до промени в езика, на който комуникираме случващото се. 
Езиковите носители с неимоверна скорост успяват да обхванат новата 
реалност и да я впишат в комуникативния обмен. 

Настоящата публикация се стреми да опише и да коментира някои 
от основните начини, по които новите реалии, свързани с пандемията 
COVID-19, се обозначават и се включват в обмена на информация 
в няколко дискурсни полета – медийно, политическо, научно, 
медицинско, ежедневнобитово. Целта е да се разгледат езиковите 
манифестации на новопоявилите се феномени в онлайн общуването, 
още повече че в момента човечеството или поне по-голямата част от 
него живее във виртуалната реалност. Текстът се ограничава само 
до коментар на неологизмите в посочените дискурсни образувания 
и схематично коментира процесите на мотивациите, продукцията, 
разпространението, рецепцията, довели именно до подобно дискурсно 
говорене за епидемията и съпровождащата я криза в обществото.

Като обект на изследване са избрани текстове от традиционните 
информационни средства за масова комуникация в онлайн 
пространството (аktuality.sk, cas.sk, pluska.sk, topky.sk, webnoviny.
sk; sme.sk, pravda.sk; dnes.bg, dir.bg, vesti.bg, clubz.bg, actualno.com, 
dnevnik.bg, blitz.bg, pik.bg, mediapool.bg, segabg.com., nova.bg, bntnews.bg, 
btvnovinite.bg) и от социалните медии (facebook, twiter). 

Езиковите единици, свързани с ковид-19, функционират 
интензивно основно в няколко дискурса – медицинския, научния, 

1  Назоваването “коронаговор” взаимстваме от Тони Торн, консултант към Центъра 
за модерни езици, Кингс колидж, Лондон, който нарича новият език на пандемията 
“коронаговор” по аналогия с Оруеловото назоваване (Thorne 2020).
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медийния, политическия и ежедневнобитовия. Всеки един от тях, 
използвайки собствения си инструментариум за формулиране и 
изразяване на реалността (Fairclough 1994), се включва в социумната 
комуникация за овладяване, контролиране, ориентиране в глобалната 
епидемиологична криза. Във всеки един от тях се наблюдава засилена 
употреба и изграждане не само на отделни лексикални единици, 
но и на цели тематични групи, които по-пълноценно да именуват 
протичащите процеси. 

Политическият дискурс формулира отношението към дадено 
събития по начина, по който говори за него. Той поражда езикови 
обозначения, които се подемат от медиите и се разпространяват през 
различните платформи на публична комуникация. А оттам и много 
лесно може да се изгради обществена нагласа към съответния феномен. 
Въпросите, засягащи темата за това как властта и овластените в 
случаи на криза институции говорят за събитията, може да бъде 
предмет на по-задълбочено изследване, което да обхване принципни 
положения, обвързани с комуникирането на екстремни социални 
събития. Тук ще се ограничим с ексклузивни случаи на боравене с 
езика. Например президентът на Туркменистан отменя реалността, 
като забранява употребата на думата коронавирус2. Д.Тръмп (а и 
други популистки лидери) подменя действителността с изказването: 
„Това е грип. Това е като грип”, каза президентът по време на брифинг: 
„То е малко като обикновен грип ...”. Много често нововъведенията, 
свързани с коронаговора, препращат към изказванията на политици 
и паразитират върху техни езикови обозначения на кризата. Такъв е 
случаят с навлизането на английския израз „flu bro,” означаващ човек, 
който отрича коронавируса и настоява, че той е обикновен грип. 

Световната здравна организация достатъчно дълго време отказва 
да назове нещата с истинските им имена и адекватното обозначение 
„пандемия” влиза в употреба месеци след реалното случване. Винаги 
има значение начинът, по който се именуват реалностите. Той определя 
и отношението към тях.

Множество политически лидери се опитват да наложат езика на 
омразата в комуникирането на пандемията. Особено активни в това 
отношение са националистите и десните популисти. Американският 
президент се опитва да вкара в активна употреба номинацията 
„китайски вирус”, като упорито и непрестанно я използва, въпреки 
напрежението, което назоваването води след себе си: 

2  Туркменистан забрани думата коронавирус, арест за носене на маска по улиците. 
OFFNews. 31 март 2020. https://offnews.bg/sviat/turkmenistan-zabrani-dumata-
koronavirus-arest-za-nosene-na-maska-po-u-725414.html (20.05.2020).
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Според етиката на СЗО се налага отказ от етническо назоваване 
на заболявания, за да се избегне стигматизирането. Разбира се, това 
не пречи на използването на обозначението, за да се приписва вина на 
Китай, а и на самата СЗО за разпространението на вируса.  

Особено актуална е темата за героизма и мъжеството, показвани 
чрез отказа да се признае истинската опасност, да се носят предпазни 
средства, да се спазват социални ограничения. Някаква изкривена 
представа за мъжественост, диктувана от примитивизъм в мисленето, 
се демонстрира с непризнаването на опасността и се манифестира и в 
езика. За президента на Бразилия Жаир Болсонару ковид-19 е „малък 
грип», срещу който човек трябва да се изправи „като мъж». Словашкият 
краен националист Котлеба споделя нарочно видео, в което назовава 
вируса „изкуствено създаден” и иронично го определя като „кралица, 
на която всички трябва да се кланяме”. Също така споделя, че се лекува 
с лекарствата на предците – чесън и водка3. 

Логично е медицинският дискурс в неговата научна и практическа 
разновидност да говори на свой собствен професионален жаргон за 
епидемията и новопоявилите се реалии. Професионалният език обаче 
е по-скоро препятствие пред поставените цели за преодоляване на 
кризисната ситуация, затова той не остава в рамките на медицинската 
сфера, а почти веднага с възникването на епидемията се разпространява 
по масовите средства за комуникация и здравните работници си поставят 
благородната цел техният език да служи и на обикновения човек. 
Множество сайтове, свързани с медицински институти, с разпространение 
на научни изследвания, с популяризиране на информация по здравни теми 
и пр., обясняват, разясняват, дискутират новия коронавирус и предлагат 
по-ефективни и бързи начини за усвояване на новата информация,  
свързана с него, като я концентрират в кратки речници. В Словакия 
например професор Мартин Руснак от Катедрата по обществено здраве 

3  R. Jakubová. Kotleba lieky mieša s vodkou a COVID-19 nazýva akousi kráľovnou. Zas 
šíri nebezpečné nezmysly. 28. októbra 2020. https://www.startitup.sk/kotleba-zas-siri-
nebezpecne-nezmysly-lieky-miesa-s-vodkou-a-covid-19-nazyva-akousi-kralovnou
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на Търнавския университет издава „Малък речник на езика на ковид-19” 
с идеята да внесе яснота около използваните термини във всекидневието 
и средствата за осведомяване, както и за всички, които се интересуват от 
сегашната пандемия4. Подобен тип речници се съсредоточават върху най-
употребимите в публичното пространство тематични групи: ковид-19, 
коронавирус, епидемия, пандемия, разпространение, самоизолация, 
хигиена на ръцете, респиратор, вентилатор, маска, антивирусен, PCR 
тест, дезинфектант, карантина, защитни средства, тествам, антитела, 
суперразпространител, самоконтролирам и пр. Така те задават набора 
от езикови единици, които по-нататък ще се превърнат в основа за 
останалите дискурси, разбира се, като го приспособяват за собствените 
си цели. Терминологията много бързо трябва да се „преведе” и да стане 
достъпна за всички медици, които се включват и не са специалисти в 
областта, за здравните работници като парамедици, санитари, здравна 
администрация и др., за доброволците, за населението.

Развитието на технологиите, свързани с наука и по-конкретно 
с езикознание, създава уникалната ситуация научният дискурс в 
неговата лингвистична разновидност много бързо да реагира и да се 
включи в помощ на медицинския персонал и по-точно в усилията му да 
запознае обществеността с новата опасност и да ѝ обясни на достъпен 
език случващото се. По силата на факта, че най-напред масовото 
разпространение на коронавируса се случва в Ухан, китайските учени 
първи реагират и предлагат помощта си на лекарските екипи. В статия, 
публикувана на 9 март, китайската професорка Ли Юминг коментира 
не само бързия отговор на китайската приложна социолингвистика 
на ковид-19, но и предлага програма, наречена от нея „Спешна 
лингвистика”, която да се занимава с езиковите и комуникативни 
аспекти на подобен тип кризи, с подготовката на специалисти, 
реагиращи по адекватен начин на комуникативните нужди по време 
на опасности от такъв голям  мащаб (Yuming 2020). В какво се изразява 
бързият отговор на пандемията? За три денонощия седем типа езикови 
продукти са достъпни в WeChat, Tik Tok, на гореща телефонна линия и 
чрез софтуер за мигновен превод. Създаден е „Наръчник на диалектите 
в Хубей в помощ на медицинските екипи” (Handbook of Hubei Dialects 
for Medical Assistance Teams). Наръчникът съдържа 76 изречения и 156 
думи, които са общоупотребими при диагностицирането и лекуването 
на пациентите и са преведени на 9 диалекта. Освен това е подготвено 
„Ръководство за превенция и контрол на епидемията от ковид-19 
на чужди езици” (корейски, френски, английски, италиански, руски, 
немски, арабски, персийски). То е съпроводено от видеоклипове и 
подходящ софтуер. Следващ проект се нарича „Ежедневен китайски”, 

4 Malý slovník jazyka COVID-19. https://www.truni.sk/news/maly-slovnik-jazyka-
covid-19 (8.08.2020).
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насочен към чужденци и чуждестранни студенти в Китай, за да бъдат 
по-добре информирани за ковид-19. 

Езиковедската общност по света също не закъснява и реагира 
с множество публикации и инициативи в кризисната ситуация. 
Безпрецедентна е бързината, с която лексикографията действа, 
за да фиксира новопоявила се дума „ковид-19”. СЗО за първи път 
споменава ковид-19 на 11 февруари на пресконференция в Женева. 
На 16 март речникът Мириам-Уебстер включва термина в корпуса си. 
Мириам-Уебстер нарушава обичайните си процеси за кодифициране 
на лексикални единици и вписва 20 термина  (напр. contact tracing, 
community spread, super-spreader, social distancing, and self-quarantine 
и пр.), като аргументира необичайните си действия с бързото 
разрастване на кризата и обяснява същността на вписванията – нови 
думи и преразглеждане на досега действащи дефениции5. Стъпката е 
последвана и от други онлайн речници.

На множество езици, в множество научни институти по света 
се предлагат материали, които езиковедската гилдия продуцира 
в интерес на обществото. Без да изброяваме всички, като типичен 
пример предлагаме Оксфордското издателство, което създава „Езиков 
хъб ковид-19” на една от уебстраниците си, наречена Оксфордски 
езици, и заявява: 

Докато глобалната здравна криза продължава да се развива, 
Оксфордски езици остава ангажирана с приоритизиране на 
обучението и комуникацията, като създава и разпространява 
езиково знание по света. Езиковият хъб ковид-19 предлага 
лесен достъп до най-новите изследвания и ресурси, създадени 
да подпомагат изследователите, студентите, партньорите и 
езиковите общности по света. Тук ние споделяме становища 
и анализ на въздействието на ковид-19 върху лексиката, 
основната терминология, свързана с ковид-19, преведена на 
широкоразпространените световни езици, образователни 
ресурси ... (ОЕД 2020б). 

Езиков консултационен център създава и Институтът по 
езикознание към Словашката академия на науките, който наред с 
помощта в обучението на ученици, студенти, преподаватели, родители 
по време на кризата отговаря и на въпроси от страна на медии и редови 
граждани, засягащи използването на различни термини по темата 

5  Coronavirus and the New Words We Added to the Dictionary in March 2020. 
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/new-dictionary-words-coronavirus-
covid-19
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„коронавирус»6.
Активно участие в налагането на речника на ковид-19 имат и 

журналистите. Новообразуванията в лексиката, родена от ковид-19,  
се разпространяват предимно с две  цели – по-добро информиране 
за епидемията и забавление. По силата на факта, че медиите са 
професионално отговорни за адекватното осведомяване на масовата 
аудитория, различните медийни организации полагат усилия публиката 
да получава коректна информация за пандемията. Загрижеността 
за информирането и разбирането на ситуацията около ковид-19 е 
израз на отговорността пред общността и начин за изпълнение на 
обществената функция на журналистиката. Позитивните действия на 
множество медии и журналисти в тази насока се изразяват в достъпно 
и разбираемо говорене за вируса, във възможността наистина да бъдат 
медиатор и да „преведат” на достъпен и коректен език съобщенията 
на медицинския и политическия дискурс за масовия потребител. 
Предлагането на речници, които да тълкуват в популярен вид базисната 
терминология и контекста на употребата ѝ, са един от вариантите 
журналистиката да изпълни предназначението си в сложни за социума 
времена. Речниците, които популяризират журналистите, включват 
преди всичко основни термини, новосъздадени лексеми, разширено 
и/или стеснено значение на вече битуващи езикови единици, 
налагането на нови колокационни изрази, разясняване на контекста 
на функциониране, пренос на значението.  

Почти всички медии на засегнати от пандемията държави 
водят в една или друга степен подобна разяснителна дейност. 
Нововъзникналите езикови единици естествено се наблюдават 
най-вече на лексикално равнище, затова и журналистите много 
бързо реагират, като предлагат речници в помощ на аудиторията 
си. Разбира се, най-активни в това отношение са онлайн медиите, 
които моментално могат да съберат данни и да изготвят популярни 
лексикографски справочници. Типичен случай демонстрира една 
от известните медийни компании в Словакия SME. Тя мотивира 
създаването на речник по следния начин: 

Заради световната пандемия от ковид-19 жаргонът на 
епидемиолози и вирусолози веднага стана съществена част 
в разговорите на неделния обяд и в социалните мрежи. От 
устата на политиците всекидневно могат да се чуят изрази 
като PCR тест или колективен имунитет, но често се използват 

6  SAV: Jazyková poradňa pomáha v čase pandémie. Pravda, 21.04.2020. https://vat.pravda.
sk/clovek/clanok/549248-koronavirus-ludia-zaujimaju-o-spravne-pouzivanie-odbornych-
ci-cudzich-vyrazov/ 
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без по-нататъшно обяснение или контекст. Съставили сме 
кратък тълковен речник. В него сме подредили по азбучен ред 
25 най-често използвани изрази, на които може да попаднете 
в дискусиите и в новините за ширещата се зараза7. 

Някои онлайн сайтове предоставят на читателите си 
справочници тип „Речник на 10 актуални думи по време на пандемията 
от коронавирус”8. Друга част от уебсайтовете, верни на инфотейнмънта, 
препечатват както общоупотребимите изрази, използвани в 
публичното пространство, така и забавните неологизми, създавани 
на чужди езици (английски, холандски, френски, немски). Разбира се, 
преди всичко се предпочитат английските новообразувания: „self-
isolation» (самоизолация), „one-and-a-half meter-society» (1,5-метрово 
общество), „pandemic”, „quarantine”, „lockdown”, „social distancing» 
(социално дистанциране), „flatten the curve» (хоризонтиране на кривата 
или достигане на платото на епидемията) и др.

Продуцирането на лексикални единици зависи от типа дискурс 
и специфичните му начини за манифестиране на смисъл. По-нататък 
в текста ще разгледаме на базата на конкретни примери основните 
словотворчески модели и дискурсите, където основно се появяват и 
функционират. 

Дигитализацията на комуникацията и глобализационните 
процеси налагат своя отпечатък върху езиковата динамика. 
Наблюдават се всеобщи тенденции, специфични за всеки един 
език: технологизация, интернационализация, демократизация, 
колоквиализация, интелектуализация, комодификация. Тези трендове 
влияят върху всяка една подсистема на езика. Те засягат в голяма степен 
и лексикалното му равнище, което по принцип проявява по-голяма 
податливост на промени. Именно на ниво лексика се наблюдават и най-
много изменения, свързани с появата на ковид пандемията. Основно в 
лексикалната подсистема на езиците се включват новообразувания, 
което не означава, че те ще станат част от нея. Те просто са в речево 
обръщение в моментното състояние на езика, но дали езиковите 
носители ще ги използват и приемат като част от своя арсенал за 
общуване, ще покаже бъдещето.

Обновяването на речниковия състав на езика по принцип се 
обвързва с удовлетворяване на възникващата в обществото необходимост 

7  Zuzana Matkovská. Stručný pandemický slovník. 25 výrazov, ktoré sa objavujú v debatách 
o koronavíruse. Väčšinu výrazov začujete aj po korone. 8. apr 2020. https://primar.sme.
sk/c/22378246/kratky-pandemicky-slovnik-od-antigenu-az-po-zakladne-reprodukcne-
cislo.html 
8  Пандемията от коронавирус – 10 актуални думи, които всеки трябва да знае. 
27/03/2020. https://geograf.bg/bg/article/pandemiyata-ot-koronavirus-10-aktualni-dumi-
koito-vseki-tryabva-da-znae (25.08.2020).
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от назоваване на нови извънезикови обекти и явления или обогатяването 
на лексикалния арсенал чрез нови възможности за назоваване, напр. 
синонимизация. Измененията в лексиката протичат в няколко посоки – 
попълване на лексикалната система с нови думи – домашни или чужди; 
някои думи развиват нови значения; речниковите единици могат да 
променят позицията си и да попадат в пасивния, специализирания или 
в активния лексикален фонд на езика. Речникът на пандемията не прави 
изключение от утвърдените механизми и включва всички тези модели 
за вписването на словесни елементи в езиковата система. В такъв смисъл 
появата  на словесни обозначители в периода на пандемията може да 
се причисли към процеса на обновяване на езика. Но обновяването 
се улавя в процеса на ставането му. Т.е. това е времето, в което все още 
използваните езикови знаци за комуникация не са навлезли в узуса, а 
са компонент от устното общуване и само бъдещето ще покаже дали 
ще бъдат кодифицирани. Затова и настоящият текст фактически 
обсъжда неологизмите, появили се, за да обозначат коронавирусната 
ситуация, и регистрирани в различни дискурси на социалното 
пространство.  В работата си се опираме най-вече върху теоретизирането 
за нововъведенията в лексикалната подсистема на изследванията на 
български лингвисти (Бонджолова 2007, Ватева 2012, Зидарова 2012, 
Крумова 2013). За целите на изследването се използва определението на 
В. Зидарова за иновациите в езика: 

Неологизмите са думи и значения, появили се или 
активизирали се в речника на езика в относително скорошно 
време, които пораждат усещане за новост у носителите на 
езика. Съществени за неологизмите признаци са: актуалност, 
новост, неутвърденост в колективната практика, все още 
ниска фреквентност. Понятието „неологизъм” е свързано с 
определен период от съществуването на думата – периода, 
в който тя все още не се е установила масово и трайно в 
езика и речта на хората. ... Неологизмите биват два основни 
вида – лексикални неологизми и авторски неологизми 
(оказионализми). Оказионализмите имат речев характер и не 
са част от езиковата система (Зидарова 2015). 

Тръгвайки от това определение, ще коментираме общи за двата 
езика – словашки и български, новъведения и пътищата, по които 
те обновяват общуването. Най-напред ще разгледаме лексикалните 
неологизми, а по-нататък ще коментираме другата голяма група – 
авторските или оказионализмите.

Единственият претендент, възникнал по време на пандемията, 
за включване в речника на почти всички езици, е неологизмът 
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COVID-19. Фактически той е с най-реални шансове да остане в 
речника ни като езикова единица. Затова тук ще говорим за новото 
назоваване като за нова лексема. И макар че няма да стане част от 
основния речников фонд (или поне авторите искрено се надяват да е 
така), абревиатурата  COVID-19 ще функционира в специализираната 
лексика на научния и медицинския дискурс. В момента тя се среща 
в много активна употреба във всеки един от посочените дискурси. 
Често новата дума се заменя със синонимни назовавания, напр. 
коронавирус или новия коронавирус. Например в словашките медии 
номинацията nový koronavírus (новият коронавирус) е много по-често 
срещана в сравнение с COVID-19, а надредното понятие коронавирус се 
среща най-много и в двата типа дискурс – медиен и ежедневнобитов, 
където прецизирането на използването му не е толкова съществено и 
обикновено се подразбира смисълът му от контекста.

Глобалният характер на пандемията предполага навлизането на 
множество думи и изрази и в словашки, и в български и то от английски 
език. Явлението потвърждава тенденцията за интернационализация 
на езиците по света, започнала още в края на миналия век и налагаща 
интернационализми основно от английски език. И двата езика, но 
не само те, заемат английски назовавания, свързани с пандемичните 
обстоятелства. Номинациите обхващат както самото заболяване, 
протичане, лечение, разпространение, така и промените в обществото, 
произтичащи от епидемията – мерки, последици върху индивидуалния, 
социалния, политическия, икономическия и културния живот. Те 
изграждат тематично поле, включващо номинациите на обекти, 
действия, признаци, отношения, специфични за обхвата на пандемията 
„COVID-19”. Тук на базата на примери от български и словашки език ще 
коментираме начините за включването на новопоявилите се елементи 
в комуникативния обмен в социума.

Един от безспорните механизми за навлизане на нововъведения 
се реализира по пътя на директно заемане. От такъв тип са например 
локдаун, хоумофис, инфодемия, коронавирус, ковид-19 и множество 
други.

В Кембриджския речник на английския език9 думата „локдаун” 
е представена с две значения: 1. „критична ситуация, в която на хората 
не се разрешава свободно да влизат, напускат или да се придвижват в 
сграда или област заради опасност”;

2. „период от време, в който на хората не се разрешава свободно
да напускат домовете си или да пътуват заради опасна болест”.

Именно във второто значение думата директно се заема 
и в словашкия, и в българския и активно се използва най-вече в 
политическия, медийния и ежедневнобитовия дискурс. Например: 

9  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lockdown
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От пълен локдаун до полицейски часове. Какви мерки наложиха 
страните от ЕС за ограничаване на пандемията10; Matovič spúšťa 
tvrdší lockdown. Zakázané majú byť aj návštevy11. 

Директно се употребява и названието „хоумофис”: По следите 
на мързеливците – фирми наемат детективи да следят 
работещите хоум офис12; Zavádzajú sa nové pravidlá pre prácu z 
domu, zamestnávateľ môže home office aj nariadiť13.

Без да се задълбочаваме в причините, които налагат подобно 
заемане, можем да обобщим, че става дума за икономии на езикови 
усилия. И в словашкия, и в българския изразите, които се свързват с 
посочените езикови обозначения, са по-дълги, по-описателни, докато 
английските наименования са по-конкретни и лаконични.

 Не са редки случаите на заемане на думи и изрази от чужд език 
чрез калкиране. Като такива примери могат да се посочат: социално 
дистанциране, самоизолация, самокарантиниране, карантиниране, 
пациент нула, дистанционно обучение и др.14. Някои от посочените 
думи и изрази езиковите носители познават и употребяват от години, 
но сега те са поставени в нов контекст и разширяват значенията си, 
за да обозначат по-адекватно ситуацията, в която се намираме. Тук се 
наблюдава появата на нова единица в езика, от който идва калката, 
чрез разширяване на значението на вече съществуващ езиков елемент. 
Този процес може да се разглежда като езиково миксиране. По принцип 
под езиково миксиране се има предвид 

смесването в един и същ текст на елементи и структури 
от различни разновидности на езика (вътрешноезиково 
миксиране) или от различни езици (междуезиково миксиране), 
като е възможна и комбинация от двата основни типа миксиране. 
И в двата случая процесът на миксиране може да е свързан 
с интердискурсивни прехвърляния на словесни елементи, 
синтактични структури и текстостроителни модели, присъщи 
първоначално на даден дискурс, в друг дискурс15 16. 

10 https://www.svobodnaevropa.bg/a/30952660.html
11 https://slovensko.hnonline.sk/2273507-matovic-spusta-tvrdsi-lockdown-zakazane-
maju-byt-aj-navstevyľ31.12.2020
12 https://dariknews.bg/novini/liubopitno/po-sledite-na-myrzelivcite-firmi-naemat-
detektivi-da-slediat-raboteshtite-houm-ofis-2245654 24 октомври 2020 
13 https://www.webnoviny.sk/zavadzaju-sa-nove-pravidla-pre-pracu-z-domu-
zamestnavatel-moze-home-office-aj-nariadit
14 https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/koronavirus-skolach-distancna-vyucba-
rozsiruje-doma-ostavaju-dalsi-ziaci
15  Добрева Е. Интердискурсивни прелитания на единици от речника на новите 
технологии в други речеви територии. – В: Калева С. и др. (ред) Служение слову. Шумен: 
Унив. издат. „Епископ Константин Преславски”, 2012.
16  Добрева Е. Интердискурсивни прелитания на единици от речника на новите 
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При конкретните примери се установява преминаване на 
употреба в медицинския дискурс, която до този момент не му е била 
присъща. По този начин с измененията в контекста на използване 
се постигат и промени в смисъла на съответен словесен компонент. 
Оксфордският английски речник17 дава такъв пример с думата 
„самоизолация”. В статията, посветена на назоваването, се посочва 
следното значение: 1. „действие, факт или процес на преднамерено 
изолиране на себе си”. 2. сега: спец. „самоналожена изолация, за да се 
избегне заразяването или пренасянето на инфекция или като една 
от  официално наложените мерки, предназначени да възпрепятстват 
разпространяването ѝ”.  По-нататък се указват първите употреби на 
думата, които препращат към 1834 г., и значението ѝ се свързва по-
скоро с политическа и икономическа изолация на отделни държави.

Речникът Мириам-Уебстър включва израза „социално 
дистанциране” (social distancing) и го записва18: „да накараш някого 
да избягва социална интеракция с индивид или индивиди, които се 
възприемат като различни или принадлежат към социална група, 
различна от собствената”. Това значение е фиксирано още през 1984 г.

Второто значение всъщност се появява сега и акцентира върху 
физическата отдалеченост: „да се дистанцираш физически от други 
хора или да избягваш неналожителен контакт с други по време на 
разпространението на заразна болест, за да се намали излагането  и да 
се редуцира пренасянето на инфекцията”.

И в двата случая към настоящия момент именно второто 
значение се калкира и навлиза в активна употреба. Ето и някои 
примери: Pri udržiavaní sociálneho odstupu môže ľuďom pomôcť nová 
aplikácia19; Pacient ,,nula”, ktorý bol na Slovensku ako prvý pozitívne 
zistený na COVID -19 je v domácim ošetrení po prepustení z nemocnice20; 
Koronavírus na školách: Dištančná výučba sa rozširuje, doma ostávajú 
ĎALŠÍ žiaci!21; Как да се справим със социалната изолация? Пет 
съвета на психотерапевтите 22; Надал: Новата нормалност? 
Не може вечно да спазваме мерките за социално дистанциране 

технологии в други речеви територии. – В: Калева С. и др. (ред) Служение слову. 
Шумен: Унив. издат. „Епископ Константин Преславски”, 2012; Добрева Е. Нови медии, 
нови медиалекти, глобанглизация. . – В: Проданов Ю. (отг. ред.) Нови медии, аудитории, 
бизнес модели. Шумен: Фабер, 2015
17  https://oed.com/view/Entry/88362854
18  https://www.merriam-webster.com/dictionary/socially%20distance
19 https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/549279-pri-udrziavani-socialneho-odstupu-
moze-ludom-pomoct-nova-aplikacia/
20 https://www.facebook.com/QuoVadisPrievidza/posts/2894685847312258/
21 https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/koronavirus-skolach-distancna-vyucba-
rozsiruje-doma-ostavaju-dalsi-ziaci
22 https://www.svobodnaevropa.bg/a/30499310.html
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23; Откриха ,,пациент 0» на коронавируса 24; ,,Десетки сигнали 
от предприятия от цялата страна са постъпили в КНСБ в 
последните дни заради неясноти с правилата за карантиниране 
на болни или контактни работници, както и на така нареченото 
,,самоизолиране» или ,,самокарантиниране». Това съобщи за БНР 
националният секретар по безопасност и здраве при работа в 
КНСБ Огнян Атанасов” 25; Porušenie sebaizolácie v Anglicku môže vyjsť 
až na 10.000 libier 26 и пр.

Във всеки един от обсъжданите дискурси се наблюдава и засилена 
употреба на нови абревиатури: SARS, CoV, MERS, PCR, PPE, SARS-
CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV, nCoV, ARN, AND. Някои от тях се калкират, 
напр. ЛПС (лични предпазни средства) и OOPP (osobné ochranné pracovné 
prostriedky) от английското PPE (personal protective equipment), втори 
се заемат направо (SARS, COVID-19, PCR тест): Германия въвежда 
задължителен PCR тест за влизащите от България27; PCR testy 
na Slovensku odhalili viac ako 208-tisíc akazených koronavírusom28. 
Най-използваната абревиатура, разбира се, е COVID-19, която се среща 
в две графически разновидности в български език – изписване на 
кирилица и на латиница. Подобни графични варианти има и за втората 
най-често появяваща се абревиатура – ПСР и PCR тест. В словашкия 
подобно разграничение в писмената форма естествено липсва. 

Двете абревиации са специфични за медицинския дискурс и 
спадат към т. нар. специализирана лексика. Пандемията ги извежда 
от там и средствата за информиране, както и междуличностното 
общуване, изобилстват с примери за употребата им. Това важи особено 
за PCR тест: Slovensko dostane od vedcov 100-tisíc PCR testov. Nákazu 
odhalia skôr29; Може да видите как се прави PCR тест. Бях чувал, 
че е болезнено30.

За абревиатурите в много висока степен важи графичното 
миксиране за българския език, което включва комбинираното 
изписване с кирилица и латиница, докато за словашкия то е 
нерелевантно.

23 https://www.sportal.bg/news.php?news=845492
24 https://webcafe.bg/international/otkriha-patsient-0-na-koronavirusa.html
25 https://bnr.bg/horizont/post/101367178/samoizolacia-karantina-bolnichen-ili-
uvolnenie
26 https://www.teraz.sk/zahranicie/pokuta-za-porusenie-predpisov-v-anglick/494437-
clanok.html
27 https://nova.bg/news/view/2021/01/11/311150/германия-въвеж да-
задължителен-pcr-тест-за-влизащите-от-българия/
28 https://domov.sme.sk/c/22569224/koronavirus-slovensko-plosne-testovanie-pripady-
covid-10-01.html
29 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565285-slovenski-vedci-vyvinuli-pcr-testy-
s-vacsou-citlivostou-voci-covid-19
30 https://www.facebook.com/watch/?v=590472361545416
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Лексикалната подсистема на езика се обогатява и в случаите, 
когато елементи от една сфера на употреба преминават в друга сфера, 
т.е. могат да се наблюдават прескачания от пасивния речников запас 
в активния или от специализираната лексика към основния речников 
фонд. В момента се регистрират много активни преминавания от 
специализираната лексика към общоупотребимата във всекидневното 
общуване, както и в медийния дискурс. Промените в реалността, 
предизвикана от новия коронавирус,  налага активирането на езикови 
знаци, които напускат обичайното си поле на комуникиране и 
навлизат в други области на комуникацията. Лексемата „инфодемия”, 
която е директно заета и в словашкия, и в българския език от 
английски, може да се разгледа като типичен пример. Оксфордският 
речник на английския език отбелязва циркулирането ѝ в публичното 
пространство от 2003 г. и произходът ѝ се приписва на Д. Роткопф. Той 
я употребява в публикация на Washington Post от 11 май във връзка 
със SARS епидемията от 2003 г. Лексикографската статия гласи: 
„Разпространение на разнообразна, често непотвърдена информация, 
свързана с кризата, дебат или събитие, които се разпространяват 
бързо и неконтролируемо чрез новинарски, онлайн и социални медии 
и са предназначени да усилват спекулации или страх в обществото”31 
(ОЕД 2020). Явлението, обозначено от думата, се интензифицира по 
време на пандемията. То става част от ежедневието ни. Може би това е 
причината в настоящия момент думата да се кодифицира. По принцип 
в момента тя е придобила значителна честота на употреба не само в 
английския, но и в българския и словашкия: WHO says fake coronavirus 
claims causing ‚infodemic‘32; Pandémia a infodémia na Slovensku33; 
Лекари: Инфодемията е по-опасна от пандемията34. 

Посочената лексема е демонстрация за преминаване на езикови 
единици от периферния речников запас към активния. Същото може да 
се каже и за още един показателен пример – wet market. В българския 
език той се превежда като пазар за диви животни или буквално като 
мокър пазар. Нещата стоят по подобен начин и в словашкия език – 
trhy s morskými plodmi a divokými zvieratami, trhy s divokými zvieratami,  
mokré trhy. Практики за продажба на прясно месо от диви животни не 
са специфични извън определени части на Азия. Обозначаващите ги 
езикови единици остават извън основния речников фонд. Кризата с 
коронавируса води до активизирането на словосъчетанието „мокър 
пазар”  и до засилената му употреба. Оксфордският речник на 
английския език вписва израза през 2016 г. и регистрира следната 
31 https://oed.com/view/Entry/88407009
32 https://www.bbc.com/news/technology-51497800
33 https://dennikn.sk/blog/2116740/pandemia-a-infodemia-na-slovensku
34 https://www.mediapool.bg/lekari-infodemiyata-e-po-opasna-ot-pandemiyata-
news307172.html
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фреквентност – от 0,06 употреби на милион през декември те са 0,60, 
през януари 2020 – 0,62, а през февруари – 1.36. (ОЕД 2020)35. 

Подобна е ситуацията с различните лекарства, които се използват 
при лечението на ковид-19, напр. hydroxychloroquine, remdesivir и 
пр.; назовавания на болести – испански грип, СПИН; медицинско 
оборудване и помощни средсва като маска, вентилатор, вентилация, 
дезинфектант и др. Те напускат тясната сфера на медицинския дискурс 
и завземат медийния, политическия и ежедневнобитовия.

Новопоявилите се номинации в тематичното поле COVID-19 
в мнозинството си могат да се класифицират като оказионализми. 
С възможностите, които предоставят новите технологии в сферата 
на комуникациите, се наблюдава все по-засиленото медииране 
на комуникацията, както масова, така и междуличностна. 
Демократизацията и технологизацията на общуването увеличават 
възможностите на всеки участник да реализира себе си като 
комуникативен партньор в публичния процес на говорене.  Оттук 
произтича и един фундаментален проблем, стоящ пред говорещите 
– привличането на вниманието на аудиторията. За него се борят и
политици, и медии, и обикновеният човек. От друга страна, непознатата 
реалност трябва да се назове, трябва да се информира за нея, трябва 
да ѝ се даде възможност да съществува. От трета страна, новото, 
неизвестното винаги включва емоциите ни и се нуждае от оценките 
ни и демонстриране на отношението ни към него. В такъв смисъл 
оказионализмите изпълняват функцията на адекватно средство, което 
дава възможност за комуникиране на новите феномени в социалната 
ни реалност. В. Зидарова ги дефинира именно от тази гледна точка:

Както показва терминът (occasion – случай), те възникват 
по повод на конкретна ситуация и в конкретен контекст. 
Обикновено оказионализмите не напускат рамките на 
този контекст и не се възпроизвеждат повторно. Те нямат 
номинативно, а по-скоро експресивно предназначение. Типът 
контекст, в който се реализират, е предимно от разговорната, 
публицистичната или художествената сфера. Създаването 
на авторски неологизми, независимо от сферата на поява, 
е свързано с по-високата степен на експресия и винаги е 
в противовес на книжовната лексикална норма. Авторите 
проявяват творческо отношение към езика, като се базират 
на словообразувателния му потенциал (Зидарова 2015).

За връзката между оказионализма и актуалната извънезикова 

35  https://public.oed.com/blog/corpus-analysis-of-the-language-of-covid-19/
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действителност говори и В. Бонджолова:

Словотворчеството за нуждите на медиите и рекламата 
позволява да се акцентува върху събития, личности и 
предмети, които са във фокуса на обществения интерес, 
и по този начин да се създаде нагласа за възприемане 
на съответното явление... Към момента на създаване те 
притежават тясна връзка с действителността, с промените в 
живота, с активните процеси в обществото и това определя 
тяхната актуалност. Чрез тях се съхранява информация за 
отношението на обществото към съответното явление, 
събитие или лице (Бонджолова 2018). 

Авторските неологизми съставляват една немалка част от 
лексиката на пандемията  и обикновено носят в себе си анекдотичното, 
смешното. Най-интензивно авторски нововъведения в именуването 
на извънезикови обекти, свързани с коронакризата, се продуцират в 
ежедневнобитовия дискурс, но медиите, особено разпространяваните 
онлайн, също са изпълнени със словното творчество на журналистите, 
които създават собствени номинации, а често използват и сътворените 
от тяхната аудитория. Активната комуникация в социалните мрежи 
чрез достъпните нови технологии създава прекрасни условия за 
продуциране, фиксиране и разпространение на авторски неологизми. 
Трябва да се подчертае, че и словашките, и българските словостроители 
не са особено продуктивни. Много по-често се използват английски 
езикови аналози, които нямат проблем с разпространението си, особено 
през социалните мрежи. Лексикалните иновации, новият контекст, 
в който се поставят, композирането на нови думи и словосъчетания 
в нетипични лексикални колокации, включването на оригинални 
тълкувания, използването на познати словообразувателни механизми 
за продуциране на неологизми, смесването на езици – всичко това 
на пръв поглед преследва много практическа цел да информира и да 
допринася за разбирането на извънезиковите явления, свързани с 
пандемията. Но фактически словотворчеството на оказионализми 
следва ясно открояваща се тенденция, специфична както за 
социалните мрежи и онлайн комуникацията, така и за медиите въобще. 
Изграждането на лексикални иновации в речта може да се окачестви 
като езикова игра, която подчинява творческите усилия на адресанта 
да се забавляват събеседниците:

В основата на оказионалното словообразуване стои езиковата 
игра, която цели да привлече вниманието на аудиторията. Тя 
може да се определи като специално нарушение на езиковите 
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норми, на узуса, като специално творческо преобразуване на 
формата и значението на езиковите единици на различни 
равнища; тя е съзнателно „манипулиране” на езика, построено 
върху необичайното му използване с различни функции 
(Зидарова 2015).

Тук предлагаме словашко словотворчество и тълкуване 
на речниковите фрази. Еднакво атрактивни са както самите 
новообразувания, така и техните обяснения, които търсят комичен 
ефект, оригиналност, забавление. Трябва да се спомене, че също така 
се употребяват и оказионализми, възникнали на базата на английския 
език. Те обозначават цялата тематична област, свързана с „новото 
нормално” (дори този израз е един от най-често използваните) – 
епидемията, медицинските и здравните грижи, социалните мерки, 
дистанционното обучение и общуване чрез Zoom, Microsoft teams, 
Google meets и пр.

Най-продуктивният модел за образуване на оказионализми 
включва композирането в различни варианти, напр.:  колонавирус 
(kolónavírus – kolóna + vírus) – образуване на автомобилни колони 
по време на забраната за пътуване до други населени места; 
рушкомил (rúškomil: ruško – маска, mil – обичлив) – обичащ да носи 
маска; коронамода (кoronamóda – кorona + móda) – пролетна мода 
със задължителна маска, съответстваща на останалите дрехи; 
roušička (заето от чешки; rúško (маска) + šička (шивачка) – жена, 
която шие маски. 

Изграждат се и словосъчетания по подобие на устойчивите, 
напр. майчина маска  (мaterino rúško) – маската на мама, ушита 
специално за детето от загрижена майка.  

Често срещани са и случаи, които включват различни 
контаминации с възможности за афиксация, композиция, префиксация, 
напр.  наказник (nákazník:  nákaziť – заразявам, zákazník – клиент) 
– клиент, който заразява; карантенча рушкомат (rúškomat)
– автомат за маски; карантенини (karanténiny:  karanténa –
карантина, narodeniny – рожден ден) – рожден ден по време 
на карантина;  коронакуп (koronákup – koroná+ nakupovať) 
– пазаруване при струпване на голямо множество хора;
(karanténča: karanténa – карантина, ča – умалителна наставка 
или koroniatko –  korona+iatko) – детенце, заченото по време на 
изолация;  коранде (кorande: korona + rande – среща) – нов начин за 
ходене на среща (обличаш се красиво, оглеждаш се в огледалото 
дали изглеждаш красиво и после набираш номера на избраника 
си). 

Също така се използват и словни алюзии при контаминирането 
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на две думи, напр. кронавирус (korunavírus: koruna – крона и 
vírus) – имат в портмонето си хора, загубили  работата си; 
коронакар (koronakár – korona + kronikár – летописец) – събиращ 
всичко за коронавируса; вирокрация (vírokracia) – съвкупност от 
неразбираеми постановления на правителството по време на 
пандемията; коронада (koronáda по подобие с kolonáda) – място 
за разходка по време на локдаун.  Експресивността в последните 
примери се постига чрез „преднамерена паронимна замяна или 
фонетична мимикрия” (Карастойчева 1988: 169).

В социалните мрежи се разпространяват и речници на 
алтернативно мислещите за коронавируса. В примера, който ще 
посочим, вече създадени думи и изрази се натоварват с нов смисъл, 
за да разкрият отношението на създателите си към пандемията и 
говоренето за нея:
Огнище – Място, където здравите хора получават по около 1000 
евро и масово излизат в болничен.
Пандемия – Телевизионно явление в началото на двайсетте 
години на 21. век.
Безсимптомни преносители – Така наречените здрави хора в 
недалечното минало.
Маска – мощно защитно средство срещу глоба от 300 лв.
Карантина – Едни здрави хора се затварят при други здрави хора, 
за да не заразят трети здрави хора.
Социална дистанция – нормално отстояние от некъпани хора и 
миризливи гадове.
Новото нормално – Както би се изразил Божинката: новото 
нормално е като старото ненормално, само че е нормално.
Придружаващи заболявания – Причини за смъртността през 
2020 г.
НОЩ – група от такива хора, каквито по времето на Сталин са 
били разстрелвани за паникьорство.
РЗИ – Синоним на 300 лв., 5000 лв., 5 години….
Интубация – Евтаназия на заподозрян серопозитивен.
Мерки – Съвкупност от противоконституционни действия на 
правителствата с цел ограничаване на човешките права.
Коронавирус – Най-страшното заболяване на 117 място след 
гъбичките и херпеса.
Ухан – Митичен лабораторен град, където се провеждат 
симулации на учебни пандемии и симулации на истински 
пандемии.
Заразени – като извънземните, никой не ги е виждал, но ги има.
PCR – тест, който за първи път в историята на медицината 
открива коронавирус в папаята.
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Конспиратор – нормален човек, мислещ с главата си.
Социално отговорен – определение за човек с маска и стоящ на 
1,5 м. от останалите.
Ваксина – Виж интубация.
5G – технология, която не се радва на голяма реклама.
Чували – Полиетиленов продукт, в изобилие в агроаптеките и 
дефицитен в Александровска болница.
КПП – Събиране на документи с невярно съдържание с цел 
съхраняването им в кашони.
60/40 – Утопичен пример за излишък на материални блага. 
Богатите и държавата плащат на работниците да не ходят на 
работа.
Рискови групи – Възрастни хора, които ако не гледат телевизия, 
излизат от тези групи. 36

Общото между тези случаи на фолклорно творчество 
е желанието да се постигне комичен ефект. Така авторите и 
разпространителите на подобни неологизми печелят внимание и 
популярност. Оказионализмите, особено тези, които се основават на 
смешното, създават ситуация, която сближава участниците в речевия 
акт – продуцента и реципиента. Те трябва да притежават сходен 
житейски и интелектуален опит, за да отгатнат анекдотичното. В 
такъв смисъл разбирането на новосътворената дума е точно толкова 
важно, колкото и изграждането на комичния елемент. Новото ще 
остане непознато, ако липсват тези два момента – знание за нещо 
старо, на което стъпват и двете страни в комуникативния акт, и 
разбиране на трансформациите, на които е подложено познатото, 
за да се сътвори нов смисъл. Така възниква ситуация на сближаване 
между автора и получателя на посланието. Те са заедно в нещо общо 
и заедно го преживяват. При конструирането на оказионализмите, 
особено в онлайн пространството, се наблюдава именно подобен 
процес. Истинската идея е да се покаже, че всички сме заедно, че това 
е начин да останем свързани, независимо от двата метра дистанция, 
самоизолацията, маските и различната оценка на случващото се. 
Съвместното словотворчество, хумористичната креативност на 
езиковите носители по време на комплексни ситуации притежава и 
този ефект – да създава чувство за общност (Carter 1999). Общото между 
създадените неологизми в разговорния език не е само бързината, с 
която хората по света обясняват в и чрез езика случващото се. Общото 
не е само отговорно и компетентно да дискутираме по единствената 
тема в дневния ни ред, както се оказа за дълъг период от време, или 
да отсяваме фалшивите от истински ценните съобщения, но и да 
го правим с много  чувството за хумор, което помага да се съхраним 

36  https://www.facebook.com/groups/1705844399660770/permalink/2825416594370206
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психически и ментално в ситуация на небивало напрежение от 
глобален мащаб. Именно чувството за хумор е най-отличителната черта 
на ежедневнобитовия речник, използван по време на кризата. Думи и 
словосъчетания с комична окраска, създадени от потребителите на 
медийни платформи в онлайн пространството, се събират и включват 
в онлайн речници, изготвят се списъци, вирално се разпространяват 
експресивни назовавания и дълго се коментират. Типични примери в 
това отношения са например чешкият онлайн речник „Речник, който 
създавате вие”37 или речниците, които включват жаргонни думи 
и уличен език, напр. българският BGЖАРГОН.com38, които веднага 
вписват и речникови статии за новопоявилите се думи. В по-голямата 
си част новата лексика се среща из социалните мрежи и някои 
ентусиасти я събират и публикуват. 

И сериозното, и хумористичното словотворчество, 
съпровождащо живота ни с ковид-19, има своето място в 
комуникативния обмен заради факта, че подобен тип кризи налагат 
необходимостта от обединяване. Много от думите, изковани по време на 
пандемията, ще бъдат забравени и никога няма да влязат в речниците 
и съответно в активна употреба, но те запечатват настоящето и 
намаляват напрежението от неговата сегашна комплицираност 
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Abstract: The presentation is dedicated to the connection between the 
Web and literary - educational communication in high school. The work is based 
on empirical research, certifying the widespread use of materials, published on the 
Internet, by students from grade VIII - XII. A user profile is created for people who 
use critical texts, published on popular sites for literature, humanities and education. 
The main questions are  what is read on the Web, by whom and the reason behind 
it, as the proposed answer is based on personal observations and data from various 
scientific studies. The effect of resorting to these materials is examined from two 
perspectives: benefit and harm. The interpretation is conceived as an expression of the 
individual understanding of literature, of one‘s own skills for communication with it. It 
is certain that the effect of using web-based resources to support high school literature 
education depends on the goals of the individual user, and that the ability to critically 
read critical texts - as opposed to reproducing them - is an expression of actual literary 
education.

Key words: literature, the Internet, critical thinking, interpretation   



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, 2021 
Университетско издателство   
„Епископ Константин Преславски” 
ISSN  2738-8581  (Online)

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 
RESPECTIVE AUTORS, 2021 

Konstantin Preslavsky Publishing House
ISSN  2738-8581  (Online)

267

Интересът към тази тема е свързан с избраната 
от мен специализация „Учител“ в рамките на образователната 
програма „Българистика“ в НБУ. Както е известно, ролите на учителя 
по литература са много. Основната роля – на конструктор на 
образователния процес, съдържа в себе си различни „етюди“: подаване 
на нова информация и съдействие тя да се превърне в знание; 
стимулиране на ученика да се включи активно в образователния процес; 
диагностициране, контролиране и оценяване на компетентностите. 
Една от главните цели, изрично посочени в нормативните документи,  
е „развиване на умения за тълкуване на изучените творби“1. Въпросът, 
който поставям на обсъждане тук, е как влияе Мрежата върху 
литературнообразователната комуникация в гимназията. 

И обикновеният емпиричен опит днес свидетелства за 
увеличаващия се брой на гимназистите, които използват за 
подготовката си по литература материали от интернет. По мои 
наблюдения учениците търсят бързо решение на проблемите, с които 
могат да се сблъскат по време на своето обучение. Направих блицанкета 
сред 60 студенти, завършили средното си образование между 2016 г. и 
2019 г. Целта на тази анкета беше да провери колко от участниците 
в нея са използвали материали по литература от интернет, къде са 
намерили тези материали и до каква степен са били критични спрямо 
тях. Само трима от анкетираните не са търсили литературна критика 
в интернет. Всички анкетирани отговарят, че са чели литературна 
критика, независимо дали онлайн, или в учебно помагало, предоставено 
им от техните преподаватели. Въпреки това само четирима от 
респондентите успяват да назоват авторите на трудовете, които са 
използвали в помощ на своето обучение. Най-често използваните 
сайтове  са LiterNet и Slovo.bg, но е интересно да се отбележи, че 29 
души признават, че са използвали материали от първите сайтове, на 
които са попаднали. Обикновено това са форуми, в които не може да 
бъде проверено кой е авторът на литературнокритическия текст, или 
любителски сайтове, публикуващи интерпретации от посетителите на 
сайта, които рядко са специалисти. Последният ми въпрос в анкетата 
беше свързан с целта на търсенето на литературна критика. Всички 
студенти отбелязват „помощ при разработване на училищен проект“ 
на първо място. Само 9 души дават втора цел на използването на 
подобни материали – „интерес към творбата и желание за развитие на 
знанията”.
1  НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. – В: Държавни 
образователни стандарти. < https://www.mon.bg/bg/59#N5-2015 
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 Според анкетно проучване, направено от доц. Огняна 
Георгиева-Тенева през 2019 г. със студенти първокурсници, най-често 
посещаваните сайтове са LiterNet, Slovo.bg, Pomagalo.com, Znam.bg. В 
статията си „Литературно образование и критика” проф. Владимир 
Атанасов също илюстрира проблема за литературната критика в 
образователната практика чрез анкета, проведена сред 91 ученици. 
Той разглежда извадки от отговори на участниците в анкетата, които 
показват, че литературната критика е недостъпна за учениците, и 
подробно развива въпроса за училищното възприемане на подобни 
текстове. Моята блицанкета далеч не може да бъде приета като широк и 
обективен поглед над връзката на учениците с литературната критика 
и интернет мрежата, но тя със сигурност потвърждава, че липсва 
критичност в търсенето на допълнителни материали. Независимо 
дали липсата на критичност е породена от пропуски в обучението 
по литература, или от бързината и достъпността на интернет, тя е 
факторът, който води до опасните „заплитания“ в Мрежата.    

Ред изследвания на наши културолози, методици, учители, 
а вече и на неколцина студенти проблематизират влиянието на 
сърфирането върху читателския профил на съвременния гимназист. 
Сред тях особено важни според мен са „Караниците около четенето“ 
на Александър Кьосев (Кьосев 2013), „Интернет и четене“ на Теменуга 
Тенева (Тенева 2007).

Образователният ефект от прибягването към критически 
текстове в интернет се движи между полярните точки на ползата и 
вредата. Ученикът, попаднал в океан от информация, следва да може да 
плува, т.е. да знае накъде да се насочи, как да стигне до избраната цел, 
без да се заплете в нишките на Мрежата, и как да използва своя „улов“. 
С други думи, два са основните въпроса пред сърфиращия ученик – 
какво и как да чете. Ако определи правилно кой текст да избере и как 
да подходи към него, ученикът ще обогати познанията си, ще може 
да сравни становища, да потърси собствен отговор на проблемни 
въпроси. 

Влизам в ролята на гимназистка, която трябва да напише 
домашна работа на тема „Конфликти в поемата „Септември“ на Гео 
Милев“. Решавам да започна търсене в Google чрез три ключови 
израза – „конфликти в поемата „Септември“, „анализ на „Септември“ и 
„литературна критика върху поемата „Септември“. 

От първото търсене намирам статии от bgmateriali.com, 
meridian27, referati.org и kaminata.net. В bgmateriali.com статията няма 
автор, тя е на тема „Посланията на Гео Милев в поемата „Септември“ – за 
поета и гражданина“ и разглежда основно случки от живота на автора. 
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Анализът върху творбата не може да ми помогне при написването на 
работа, която трябва да е посветена на конфликтите в поемата. Във 
втория предложен сайт намирам темата „Септември“ – поема на гнева, 
бунта, рушенето и съграждането“. Авторът на разработката е посочен – 
сайтът ме информира, че това е Пенка Славчева, „дългогодишен учител 
по български език и литература в Природо-математическата гимназия 
в Бургас“. Тук анализът е по-подробен, включени са цитати от поемата, 
но отново се различава смислово от зададената на мен тема. Трудно 
мога да заимствам идеи от текста. Решавам да отворя третия сайт. 
Публикуваният текст в referati.org разглежда конфликта земя – небе и 
човек – бог, но само в заглавието си. Целият текст е недостъпен за мен, 
мога да прочета само увода и част от тезата, но в тях не намирам нищо 
за конфликтите в творбата. В сайта kaminata.net намирам лекция от 
Антонио Гинев, качена от потребителя Mozo. Лекцията не е в пълния 
си вариант, но от намерените досега материали този най-много би 
ми помогнал за моята писмена работа. Ако спра с това търсене, ще 
трябва да използвам учебното си помагало и записките си от часа по 
литература, за да напиша своята интерпретация. Интернет мрежата би 
ми помогнала главно за биографични данни за автора.  
 Започвам своето второ търсене. Този път има предложени 
повече анализи в bgmateriali.com. Те също нямат автор, но този път 
са по-подробни. Липсват цитати от творбата, но в тях се разглеждат 
антитезите и конфликтите, изобразени в поемата, и това би ми 
помогнало по зададената на мен тема. Езикът им е достъпен, но не 
и профанен. Ще трябва да сравня анализите с творбата и да намеря 
цитати и аргументация на твърденията, които искам да използвам от 
намерените текстове, но засега това търсене ми дава най-голям обем 
информация. 
 Третото ми търсене на информация в интернет мрежата ме води 
до сайта liternet.bg. Там намирам списък с литературна критика върху 
творчеството на Гео Милев. Всички творби имат заглавие и автор, както 
и линк към тяхната пълна версия. Решавам да прочета текстовете „Три 
опита върху „Септември“ на Гео Милев“ от Иван Велчев и „Септември“: 
деконструкция на logos- a“ на Адриана Дамянова. Анализите са дълги 
и подробни, но сложни за мен. Сблъсквам се с литературна критика, 
която е над нивото на анализите, които съм намирала досега. Не мога 
да използвам извадки от текстовете, защото езикът и проблематиката 
им се различават драстично от моята тема, но виждам, че поемата 
„Септември“ може да бъде разгледана от различни гледни точки и 
пречупена през науки като философия и психология. След LiterNеt 
намирам библиография на литературна критика за творчеството на 
Гео Милев в сайта rodina-bg.org. Там са написани авторите, техните 
трудове и дори страниците, на които мога да намеря критиката, 
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която ме интересува. Сайтът ми предлага списъци само за поемата 
„Септември” или за цялостното творчество на Гео Милев. Не мога да 
намеря трудовете онлайн директно от сайта, но ако имам време, имам 
възможност да ги потърся в библиотека или да се опитам да ги намеря 
по заглавията им в интернет. 

Третото търсене в Мрежата на тема „Поемата „Септември“ на 
Гео Милев“ също не се увенча с много голям успех за моята писмена 
работа. Въпреки това исках да покажа различните нива на търсене 
на информация в интернет и възможностите за оплитане в Мрежата. 
Ученикът трябва да бъде критичен към намереното, да е готов да му 
отдели повече време и да не заимства директни цитати или откъси 
от прочетените от него текстове. Най-често интернет мрежата може 
да помогне на учениците да намерят биографична информация за 
автора, да ги насочи как най-основно да подредят своята писмена 
работа в съзнанието си и да им покаже отделни мотиви или цитати от 
оригиналната творба, които да разгледат. Трите ми търсения показват 
малкото допирни точки между литературната критика на високо ниво 
и анализите, които първо намират учениците. Разликите в стила, 
обема и проблематиката на написаното са осезаеми. Огняна Георгиева-
Тенева пише в книгата си „Литературното образование в гражданска 
перспектива“: „Интерпретацията се нуждае от способността на ученика 
да разсъждава. И в литературен, и в граждански план интерпретацията 
предполага мисловна активност, без която рано или късно се стига 
до ерозия на основата, върху която сме стъпили“. Използването на 
интернет мрежата има своите преимущества, но и рискове, и именно 
критичността на ученика е качеството, което му позволява да намери 
добър „улов“ в океана от информация на днешната дигитална епоха.           

За да се формира критическо мислене, са нужни време и 
постоянство, което обхваща целия период на училищно обучение. 
Напоследък формулите критическо мислене / критическо четене 
започнаха да се превръщат в мантра, намерила своето нормативно 
потвърждение и в учебните програми за XI и XII клас – профилирана 
подготовка. Жалко би било обаче, ако решим, че от I до X клас в 
общообразователната подготовка може да прескочим това умение – 
критическо мислене предполага и въпросът Защо зайченцето бяло от 
едноименното стихотворение на Леда Милева се разплаква, въпреки че 
е „юначе“.

Но какво всъщност е критическото мислене? Дейвид Клустер 
(Клустер 2008)  предлага дефиниция от пет пункта в статията си 
„Какво представлява критическото мислене?“. За него то се определя от 
самостоятелното мислене, от информацията като начална, а не крайна 
точка в мисловния процес, от задаването на въпроси и решаването 
на проблеми, от търсенето  на убедителни аргументи и от социалния 
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му характер. Многократно Клустер набляга на ролята на учителя 
за култивиране на такъв тип мислене у своите ученици. В анкетата, 
която проведох, и в опита ми с поемата „Септември“ на фокус беше 
интерпретацията в час по литература. Литературнообразователният 
метод на интерпретацията е основен за развитието на критическо 
мислене у учениците, а  учителите, чрез различни учебни похвати, 
трябва да скъсят голямото разстояние между репродуктивно и 
свободно мислене и да формират умения у своите ученици не просто 
да познават аксиоми, а да могат да „доказват теореми“. Споменатата 
вече статия на проф. Владимир Атанасов – „Литературно образование 
и критика“, разкрива наболял проблем в часовете по литература – 
гимназистите не вникват добре в литературнокритическите  текстове, 
защото не ги разбират. Стилът им е сложен, а информацията, която 
тези текстове предлагат, е далечна за обучаемите, те не могат да я 
осмислят, съответно да я критикуват или одобрят. Страхувайки се да 
не повторят или „изкопират“ тези трудове, учениците дори не ги четат. 
Ставаме свидетели на интересен парадокс – учениците отхвърлят 
репродуктивното мислене, но не са научени да мислят критически. 
Те остават в безтегловност, обременени са от пропуски – понякога в 
учебните помагала, понякога в методите на преподаване на учителите 
им. Именно за тези участници в учебния процес Мрежата е опасна.

Интернет пространството предлага почти безкраен обем от 
информация, предлага я бързо и лесно. Ако потребителят има знанията 
и културата, нужни му, за да намери „правилната“ информация, той 
може да провокира своята мисъл, да обогати познанията си. Ученик, 
който е научен да мисли критично и може да вниква в смисъла 
на художествените текстове, ще научи повече от експеримента с 
писмената тема за поемата „Септември“ на Гео Милев. Той няма 
да заимства буквално от откритите литературни анализи, а ще се 
поинтересува от научно издържаната литературна критика, която 
ще намери например в LiterNet, ще разшири интерпретаторския си 
хоризонт и ще размишлява за връзката на литературата с науките 
философия и психология. От друга страна, Мрежата често заплита 
ученици, които не умеят толкова добре да мислят свободно, и тихо 
приспива тяхната критичност. Гимназистите често приемат всяка 
информация, представена като анализ, за вярна и се възползват от 
намерени в интернет статии без автор. 

В книгата си „Интернет и четене” доц. Теменуга Тенева разглежда 
анонимността на интернет двустранно – като лабиринт от знания без 
ясен авторитет или наставник, но и като възможност за формиране на 
способност за отсяване на важната информация. Отново двете страни 
са разделени от критическото мислене. Проф. Александър Кьосев 
предлага в книгата  „Караниците около четенето“ опит за превенция 
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от рисковете за „заплитане“ в Мрежата – „премислено и селективно 
противопоставяне“, „участие в политическа и институционална 
регулация“ (Кьосев 2013: 565). Каквито и допълнителни решения да 
има проблемът с интернет мрежата, основно и най-важно е активното 
участие на учителя във формирането на литературна култура и 
критическо мислене у своите ученици. Литературнообразователният 
метод на интерпретацията е ключов – проф. Румяна Йовева в своята 
„Методика на литературното образование“ (Йовева 2000, 2008) му 
отделя специално внимание и потвърждава неговата значимост. 
Ползите и вредите от използването на уеб базирани източници в 
помощ на гимназиалното литературно образование зависят от целите 
на потребителя. Нужна е литературна образованост, за да не бъде 
приспано критическото мислене. Именно затова преподавателите 
трябва да са тези, които хвърлят спасителните жилетки в океана от 
информация и спасяват учениците от заплитане в коварната Мрежа.            
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