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Abstract The article looks into two stages in the economic history of Russian nobility 
(18th - 19th centuries) and the literary history of money. During the Enlightenment and 
the sentimental romantic period with its ideas of social and personal harmony, money 
became less important than aristocratic ethos and the symbolic wealth of origin, honour 
and dignity. In the article these ideas are presented as a social realisation of a fairy tale. 
The study focuses on A. N. Ostrovski’s dramas, which reveal the expansion of capitalism 
in 19th century, the impoverishment of nobility and the expansion of pragmatism and 
entrepreneurship. 
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В проучванията на темата за парите в руската литературна история 
през последните години предпочитан обект на изследване е материалът от 
60-те - 70-те години на ХІХ век – епохата на установяване на капиталистически 
отношения в Русия. Резултатите от анализа се осмислят във връзка със 
съвременния опит на Русия да застане на пътя на капиталистическа 
икономика, като поставят акцент върху връзката (литературни) пари 
– национална менталност. Прочитът на творчеството на Достоевски, 
Салтиков-Шчедрин във вебериански дух разкрива представителността 
на конфликта между прагматизъм и религиозен етос (на православието) 
(Makeev 2002; Driskol 2001; Chavdarova 2003; Manolakev 2003). Изследванията 
на етнокултурните представи за “нечистата/дяволска същност” на парите 
(Bogdanov 1995) разкриват прагматизма като сегмент на “враждебното/
чуждото” в руската народна картина на света. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Първата следа за мисленето на икономическите понятия в 
коментираната среда на светското общество ще търсим в езика. Става 
дума за лексеми, появили се през ХVІІІ век за означаване на добро 
имуществено състояние, доходи и придобиването им: ‘благосостояние’, 
‘благоприобретение’ (Sorokin 1985: 44, 51). Чрез калкиране от френски 
език (Shanskiy, Ivanov, Shanskaya 1975: 48) се усвояват икономически идеи – 
компоненти на просветителския идеал за социална хармония. Той намира 
своето обобщение в трактата на Русо „За Обществения договор” (Ruso 
1996: 40, 44, 86) в идеята за доброто управление в съгласие със закони, 
чиято грижа е благосъстоянието на хората, обединени в гражданско 
съдружие. Интензивност на тези употреби забелязваме в състава на руския 



141Денка Кръстева - Руската дворянска култура...

русоизъм като част от утвърждавания сантиментален контекст на етическо 
съвършенство. Честността на пътя на придобиване с усилията на нравствената 
личност обуславя употребите на лексическия ред ‘благоприобретение’, 
‘благоприбыток’, ‘благосостояние’ в текстовете на Карамзин “История 
государства Российского”, “Марфа-Посадница, или покорение Новагорода” 
[ru.wikipedia. org./ wiki/Карамзин]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Тематизацията на парите в драмите на Островски като „разрушаване” 
на вълшебната приказка, на просветителската идея за символическото 
богатство на благородството, на сантиментално-романтическата антитеза 
щастие – пари разкрива съществена страница от съдбата на дворянското 
съсловие и на аристократичния етос след неговия Златен век – сблъсъка 
с първоночалното натрупване като предчувствие за залеза на аполоничния 
дух в края на ХІХ век.
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