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МЕМОАРИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
Наръчник за икономиката на библиотеките
от Едуард Едуардс 1
(превод от английски: Светлана Неделчева)
MEMOIRS OF LIBRARIES
including
А Handbook of Library Economy
by Edward Edwards
Volume II. London: Trübner & Co., 60, Paternoster Row.
(translation from English: Svetlana Nedelcheva)
Глава XXH
Малките библиотеки в Лондон
За съжаление Бей е мъртъв, но неговата служба
като библиотекар не беше постоянна. Приживе
кралицата му плащаще сто на година, а след
нейната кончина му плащаха като на един от
служителите й. Не знам дали кралят ще реши да
продължи, но вероятно ако човек като господин
… му е препоръчан, би могъл. Аз, знаете, по
принцип съм икономист, що се отнася до
Короната или обществото, но не мисля, че това е
нещо значимо за тях, по-скоро избирам да бъда
на страната на наградения за заслуги.
			
			

Многоуважаваният Хенри Пелам
до Лорд Литълтън, 4.10. 1748 г.

В предходните глави многократно бяха отбелязани различни слу1

Едуард Едуардс (1812 - 1886) е британски библиотекар, историк на библиотеките и биограф.
Той е важна фигура при създаването на безплатните библиотеки в Обединеното кралство.
През 1859 г. публикува „Мемоари за библиотеките”, включващи „Наръчник за икономиката
на библиотеките“. Първите 1400 страници от това произведение с приблизително 1900
страници, отпечатани в два дебели тома, съдържат поредица от взаимосвързани глави, които
обхващат развитието на библиотеките от най-ранните времена до средата на XIX век. Поради
необичайната си подредба е спорно дали книгата на Едуардс е първата цялостна „история“ на
библиотеките, но това със сигурност е първият голям, изчерпателен сборник на английски
език с исторически есета по тази тема и съдържа богата информация, която трудно може да се
намери другаде. Последните 500 страници представят това, което Едуардс нарича „Наръчник
за икономиката на библиотеките“ – ръководство за управлението на институционална
библиотека (бел. пр.).
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чаи на сравнение, направено от различни хора и при разнообразни обстоятелства, между мястото на Лондон и на някои други големи градове
по повод на специалната тема на тази книга. Подобни съпоставки, много
от които във вреда на Лондон, могат да бъдат проследени в нашата литература в продължение на поне три века. Несъмнено има многобройни причини за това лошо състояние на английския метрополис, което толкова
много писатели са посочили. Някои от тях са очевидни. Една от водещите
причини според мен може ясно да се види в силния дух на изолация, с
който е белязана историята на британските корпоративни органи – много близки помежду си, каквито може би са били и съответните им дейности. В този момент Дъблин представя поразителен пример за подобна тенденция с приемането на Акта на Парламента, което е отбелязано в края
на последната глава. Друга, макар и по-малко важна, причина вероятно
може да бъде открита във факта, че попечителството над библиотеките
в тази страна от векове е било поверявано на лица, избрани по всевъзможни причини, но не и заради това, че са запознати с икономиката на
библиотеките – наука, която не може да бъде усвоена, подобно на другите
науки, без целенасочен и тежък труд. Библиотекарят има задължения,
не по-маловажни и значително по-трудни от предпазването на книгите
и осигуряването на достъп до тях. И ако той не е в състояние да погледне
в далечното бъдеще, за да запази интересите на своята библиотека, възможностите в голяма степен се обръщат срещу правилното й развитие и
укрепване. Бъдещите официални пазители на нашите публични колекции ще се справят по-добре при избора си на библиотекари, ако мислят
върху подобни въпроси, а не имитират любезното безпокойство на господин Пелъм с „наградата за заслуги“ или на други изтъкнати напоследък
личности – с отплатата за чиновнически труд или с публичното признание на литературно отличие. Заслужава си и да се има предвид, че дори
много голям град може да се окаже в по-добро състояние с три пълни и
ефективни публични библиотеки, отколкото с тридесет посредствени.
Най-старата от тези лондонски библиотеки, които все още не са
описани, е Библиотеката на колежа Сион. Основната цел на това учреждение е да се създаде „Колеж за асоциацията на всички свещеници ... и
курати в Лондон и предградията, … и също така да се направи приют за
двадесет души…“. Основател е д-р Джон Уайт, ректор на „Западния Сейнт
Дънстанс“ (St. Dunstans in the West), който желае, както самият той казва,
„споменатата асоциация ... да отстоява истината в доктрината и любовта
в общуването”, а изпълнител е Джон Симпсън, също лондонски духовник.
Библиотеката е построена над приюта (по предложение, както е споменато, на случаен наблюдател на строежа), като началото й е поставено от
колекцията на Симпсън. Колежът датира от 1630 г., когато получава статут
с Харта на крал Чарлз I, а библиотеката е създадена около пет години покъсно.
В периода на временен упадък на епископите и църковните управители библиотеката на старата катедрала „Св. Павел“ е била преместена

Едуард Едуардс - Мемоари за библиотеките
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от първоначалното си обиталище първо в Камдън хауз, а след това – в
колеж Сион. Една част от нея е била безспорно възстановена, но изгаря по-късно (както споменах другаде) в големия пожар. Но друга част от
произведенията от XVI и ранния XVII век, която Библиотеката в Сион все
още съхранява (много от тях са изключително редки), изглежда е била
запазена. Самият колеж е пострадал в онова голямо бедствие, но само
частично.
Д-р Даниел Милс, който през 1670 г. е Президент на колежа, е важен спомоществовател. Няколко години по-късно, по време на шума около т. нар. папска интрига, много изискана колекция от книги, иззета от
къща на йезуитите в Клеркенуел, е изпратена тук. През 1682 г. Джордж,
граф от Бъркли, дарява няколко хиляди тома книги, които са половината
от библиотеката, събрана от чичо му, сър Робърт Кук. След това с Устава
на кралица Ан е предоставена привилегия за копиране, което в продължение на сто и тридесет години е основен източник за увеличаване фонда на библиотеката. От 1886 г. с Устава на крал Уилям IV привилегията
е заменена с отпуснати като компенсация средства. Годишната сума на
това плащане от Консолидирания фонд е в размер на £363. 15. Общият
брой на отпечатаните томове през 1848 г. е около 35 500, а на ръкописите
– 387. В момента (1858 г.) броят на томовете е нараснал до близо 50 000.
Библиотеката на колежа Сион е леснодостъпна и се използва все
по-често за литературни цели. Посещенията на членовете на преподавателския състав на колежа, в който влизат „ректорът, викариите, куратите и лекторите от църквите на територията на Лондон и прилежащия
му район“, не са регистрирани. Съгласно определени разпоредби те имат
привилегията да вземат книги от библиотеката както за собствена употреба, така и за своите приятели. Всеки от тях също има право да доведе,
с бележка, читатели в библиотеката; такива бележки са валидни дванадесет месеца. Библиотекарят има и неограниченото право да приема в
читалнята (която може да побере 200 читатели наведнъж) всички лица,
които той счита за компетентни. Посочва се и че броят на читателите,
посещавали библиотеката, които не са преподаватели, варира от 300 до
400 на година 2.
Библиотеката, основана през 1716 г. от д-р Даниел Уилямс, презвитериански теолог с високо за своето време обществено положение, за постарите неконформистки вероизповедания е това, което е Библиотеката
на колежа Сион за лондонското духовенство на традиционната църква.
По своя воля д-р Уилямс завещава на попечителите библиотеката си, за
2

Стоу, Проучване в Лондон от Страйп, i, 155-156; Двадесет и девети доклад на членовете на
Комисията за проучване на благотворителните организации (1835), 458-466; Протокол от
доказателства пред Избирателната комисия на обществените библиотеки (1849), i, 59-64;
Документи, свързани с обществените библиотеки (1849), 6-15; Ръкопис на кореспонденция
(преп. Томас Пелам Дейл и други).
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да бъде ползвана от обществеността, заедно със сума от около £1500 за
закупуване на земя и издигане на сграда. Попечителите закупуват парцел за застрояване (на улица Ред крос, Криплгейт) за £450, но тъй като
разликата е недостатъчна за завършването на сградата, те щедро добавят
още средства. Библиотеката е открита през 1729 г.
Д-р Уилямс е човек с големи заслуги и е събрал ценна библиотека.
След смъртта на приятеля си д-р Уилям Бейтс (известен като виден член
на Савойската конференция през 1660 г., като ценен приятел на архиепископ Тилотсън и като важен наместник на епископ Крю, за когото не
се отнася Законът за компенсацията, приет по време на Революцията3)
д-р Уилямс закупува книгите му и сега тази колекция представлява не
по-малко любопитна част от Библиотеката на улица Ред крос (Red Cross
Street Library). Не зная дали д-р Уилямс и неговите попечители запазват
„големия брой романси“, за който днес някои достойни хора с учудване
научават, че е намерен в библиотеката на учен и сериозен неконформист
теолог, и се надявам този брой да остане непокътнат. Изглежда някак
смело за биографа на д-р Бейтс да ни каже, че романсите по това време
(времето на Чарлз II) „изобилстват от героични чувства на чест и добродетел“, но не може да има съмнение, че те се нареждат сред полезните материали на нашата литературна история. Също така не е безинтересно да
се отбележи, че преди раздялата Бейтс е последвал основателя на колежа
Сион в жилището „Св. Дънстън“ на енорийския пастор.
Кариерата на д-р Даниел Уилямс е също типична за времето си,
но и разнолика, въпреки че той е на прага на професионалния си живот,
когато са изхвърлени неконформистите. Той никога не е имал църковни
привилегии, но е изпълнявал свещенически задължения в уелските и
ирландските села, както и в Лондон и Дъблин. За определен период от
време той е поверителен съветник на крал Уилям относно заселването на
Ирландия; в друг период често е дописник за Харли по въпросите на протестантската приемственост, чието установяване е все още проблемно. В
по-ранен период смелата му оценка за стойността на кралските декларации за свободата на съвестта, които са се купували с цената на признаването на кралската „освобождаваща власт“, е допринесла съществено за
създаването на тази категоричност на мнението, което в крайна сметка
3

Славната революция или Революцията от 1688 г. отбелязва събитията около
детронирането на краля на Англия Джеймс II (VII на Шотландия) през 1688 г. от съюза
на парламентаристите с помощта на армия, водена от холандския щатхалтер Вилхелм
III Орански. Кризата за крал Джеймс II достига връхната си точка, когато на 10 юни
(Юлиански календар) 1688 г. се ражда синът му Джеймс Франсис Едуард Стюарт. До този
момент тронът е трябвало да бъде наследен от дъщеря му Мери, протестантка и съпруга
на Вилхелм Орански. Сега става реална възможността за утвърждаването на католическа
династия в кралствата. Обезпокоени от католицизма на краля и близките му връзки с
Франция, влиятелни лидери на торите се обединяват с членове на опозиционните виги,
за да решат кризата, като поканят Вилхелм Орански в Англия. В резултат на това той се
възкачва на английския престол като крал Уилям III (бел. пр.).
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изпраща Джеймс II в позорно изгнание. Всеобхватността на възгледите,
до която вероятно щеше да доведе такава кариера, е илюстрирана чрез
голямото разнообразие от благотворителни и обществени начинания, за
които той oтдава по-голямата част от своето богатство. Тези начинания
се разпростират до колониите в Нова Англия и до френските бежанци,
както и до всички части на Обединеното кралство, и приемат нуждите
на тялото, на ума и на душата. Мащабът на задълженията, възложени
на попечителите, е наложил прибягването до Върховния съд (Chancery
Divission 4). Именно под контрола на този съд годишният доход на тръста
е бил изразходван.
Д-р Уилям Харис, съвременник и приятел на основателя, е първият, който последва примера му. Той завещава цялата си колекция, възлизаща на около 2500 тома. Оттогава насетне са направени и много други
подобни дарения, макар и по-малки. Настоящият общ брой на томовете
печатни книги надхвърля двадесет хиляди и има между двеста и триста ръкописа, някои от които много интересни за студентите по английска църковна история. Сред печатните книги са любопитна поредица от
специални молитви, друга поредица, съставена от пуритански и други
трактати, главно от XVII век, и някои ранни Библии. Около £100 годишно
обикновено се изразходват за увеличаване на книгите в библиотеката,
чийто пълен каталог е публикуван през 1841 г. Читалнята е удобна и е
5
достъпна за всички желаещи .
КРАЛСКОТО ОБЩЕСТВО не е официално учредено до 5 декември 1660 г., въпреки че основателите му са имали много време, преди да
започнат добре известните срещи и конференции, поставили неговото
начало. Хартата е издадена през 1662 г. Няма ясни сведения за неговата библиотека до 1667 г., когато библиотеката на Томас Хауърд, граф от
Арундел, е дадена от неговия наследник при обстоятелствата, представени в предишната глава6. Евълен, по чието желание е направено дарението – както вече споменах другаде – е смятал, че колекцията е непосредствено застрашена да бъде погубена заради занемаряване или грабеж.
На едно място той говори за интересни книги, изнесени при кражба или
след упорити молби. На друго място той споменава „онази рядка колекция от добри автори, която под управлението и ръководството на Франсис Юний, учения син на учения Патрик и господин Селдън, както и
закупуването на това, което бе донесено от Германия (т. е. колекцията на
4

Chancery Division – отдел във Върховния съд на Англия за дела, незасегнати от
обичайното право (бел. пр.).
5

Каталог на Библиотеката на улица Ред крос, съставен съгласно волята на преподобния
Даниел Уилямс, DD. (2 т. Лондон 1841 г. [Том 1; Книги, с. 420. Том 2; Трактати, с. 438]);
Протоколи от доказателства на Избирателната комисия за публичните библиотеки,
1849, 69-73; Животът на Уилям Бейтс, DD. Съдържание към неговите произведения.
6

Antea. Vol. i. pp. 476, 477.
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Пиркхаймер), са оставени занемарени в Арундел Хаус, преди тя да бъде
съборена и превърната в жилищни сгради. Бяха изключени около 100
тома, свързани с хералдиката и с управлението на граф Маршал. Те бяха
дадени на Хералдския колеж”. Цялостното прехвърляне не е завършено
до 1678 г.
Нашите топографи понякога определят тази библиотека като
Норфолкската библиотека в колежа Грешъм. Мейтланд (който пише в
средата на миналия век) казва, че тогава тя е съдържала „3 287 печатни
книги на повечето езици (във всички факултети) и най-вече първите издания, публикувани скоро след изобретяването на печата”. Но с твърдението си, че „първоначално това е било част от Кралската библиотека на
унгарските крале“, той прави груба грешка, която се повтаря често, дори
и в последно време.
През 1715 г. Франсис Астън завещава ценна колекция от книги,
която заедно с някои други дарове според Мейтланд възлиза на 3 625
тома и е особено богата на „естествена и експериментална философия“.
Следователно библиотеката трябва да съдържа общо около 7 000 тома.
„Това далеч превъзхожда – добавя той – всички обществени библиотеки
на този град от гледна точка на качеството и стойността“.
Старите наредби на библиотеката са установени при прехвърлянето на колекцията на Арундел. Те гласят следното: „Заповеди за управлението на Библиотека Норфолкиана (die Bibliotheca Notfolciana), 1678 г.
1. Да бъде осигурено място за библиотеката и ако може това да бъде Лонг
гелъри в колежа Грешъм (Gresham College). 2. Да бъде поставен надпис
със златни букви ... „в чест на благодетеля“. 3. Да бъде направен точен каталог на всички книги в Библиотека Норфолкиана, описани поотделно,
както и каталог на всички останали книги, които ще бъдат придобити.
4. За да се опазят книгите и да предотврати тяхното присвояване, никоя
книга не може да бъде отдавана от библиотеката на което и да е лице. 5.
Лицето или лицата, които желаят да използват някоя книга в библиотеката, я предават в ръцете на библиотекаря цяла и невредима. 6. Библиотеката се преглежда веднъж годишно от избрана от Съвета комисия от
шестима души, трима от които образуват кворум“.
От по-късните благодетели трябва да бъдат отбелязани сър Уилям Джоунс и неговата вдовица, които дариха (първият през 1795 г., а втората през 1797 г.) много ценни ориенталски ръкописи с инструкцията „да
бъдат давани назаем на всеки прилежен човек, който ги поиска“. Найважно място сред ръкописите, все още притежавани от Кралското общество, е том, съдържащ Принципи (Principia) на Нютон с негов автограф.
Има и интересен ръкопис на Паренталия (Parentalia) на Кристофър Рен.
Както видяхме вече, ръкописите на Арундел са преминали в Британския
музей, но са представени в библиотеката на обществото под формата на
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щедро допълнение към отпечатаните книги. Размяната беше изрично
разрешена от покойния херцог на Норфолк като представител на дарителя. Сега има наистина хубава колекция от научна литература, и особено
от трудовете на научните общества в целия свят. Отпечатаните книги са
най-малко 45 000 тома. Ръкописите са около 500, картите, диаграмите и
копията са повече от 5 000. За всички тези колекции съществуват отлични каталози. Публичната достъпност на библиотеката за литературни и
7
научни цели е достойна за Кралското общество .
Основната колекция на библиотеката на Лондонската институция е съставена след закупуването на голям брой печатни издания от
библиотеката на първата маркиза от Лансдаун през 1806 г. Асоциацията
на собствениците, за които е подготвена колекцията, е създадена година
по-рано. Нейни основни инициатори са покойният сър Франсис Баринг,
Джон Джулиус Ангерстайн (първият куратор на днешната Национална
галерия), Джордж Хибърт (куратор на частна библиотека), Ричърд Шарп
и други с подобна позиция. Записаните суми възлизат на близо £80 000,
а къщата, наета временно за институцията, е хубаво старо имение в сърцето на града, което сър Робърт Клейтън издига през 1671 г., когато се
подготвя да постъпи на служба в кметската управа. Но през 1811 г. изтичането на договора за наем налага преместване първо в Двора с кралския
герб, а оттам – в просторната сграда, издигната за целта в Муърфийлдс
– сграда, която в много отношения е модел за умела подредба, както и за
забележителна архитектурна украса в тази част на столицата.
Първият вид литература, който получава специално внимание
при формирането на библиотеката, е История и топография на Обединеното кралство. По-конкретно в секциите Английска топография и антики тази колекция едва ли е надмината от най-старите и богати библиотеки в страната. Разделите Чуждестранна история и Обща история
също са добре снабдени и имат значителен брой поредици за пътувания
и пътешествия. В разделите по теология, право и медицина са събрани
само известни автори; основателите справедливо смятат, че многобройните професионални библиотеки на метрополиса ненужно правят това,
дори и в други ситуации да е разумно да се стремят към повече. В областта на естествените науки и по-специално в математиката библиотеката
е достатъчно обезпечена. Тя има голяма поредица от класиците както
при текстовете, така и при преводите. Колекцията по филология и литературна история също е богата.
7

Евълен, Дневник и кореспонденция (редакция от 1854 г.), ii, 20, 122-132; iii, 305; Уелд,
История на Кралското общество, i, 196, 197, 266; ii, 204, 448, 449, 474; Мейтланд,
История на Лондон (второ издание от Ентик), 1287, 1288; Епископ Никълсън, Английска
историческа библиотека, предговор; Документи за дарението Норфолкската библиотеката на Кралското общество (отпечатана с илюстрации на Никълс, iv, 63-66).
Ръкопис, Кореспонденция.
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Сред библиографската рядкост на колекцията са много екземпляри от ранните печатници в Германия, Италия и Франция. Тук може
да се разгледат произведенията на Антоан Верард, на фамилията Вешел,
на Стефани, Алди, Сеси и Джунти, както и много примери за ранноанглийски печат. Орозий, без дата или място на отпечатване, но носещ
името на Леонард Ахатес де Басилея, вероятно е първият екземпляр
от типографията на Виченца, въпреки че Жан дьо Рено обикновено се
смята за най-ранния собственик на печатница в този град8. Има прецизно копие на Тойерданк (Tewrdanckh) от Аугсбург, пълна поредица от
фолиото на Шекспир и любопитна китайска блокова книга9, озаглавена Liber Organicus Astronomies Europae apud Sinas restitutes, отпечатана в
Пекин през 1668 г. Колекцията от немного известни испански закони
(Recopilacion от 1581 г.) временно постига голяма популярност заради използването на това копие в нашумелия процес за подлагането на Луиза
Калдерон на изтезания – процес на сър Томас Пиктън по време на управлението му на Тринидад. Рядко книга, придобита от публичната библиотека, в съответствие с вълнуващо събитие, привлича толкова много
обществено внимание. Друга придобивка е забележителна по друг повод. В края на миналия век достоен духовник от Девъншир се е постарал
да направи нова „Система за богословие“ и да я отпечата със собствените си ръце. Творбата се разпростира в двадесет и шест октаво 10 тома, от
които авторът (и печатар) завършва единадесет копия, а от тях в Лондонската институция е запазено само едно. Сред по-новите придобивки
е необикновено разкошно копие на голямото френско произведение за
Египет.
При първоначалното формиране на тази библиотека в периода
1806 - 1812 г. е изразходвана сумата от £16 533. И до днес редовно се прави
щедро довнасяне. Ричард Порсън е първият библиотекар, но ранната му
смърт (25 септември 1808 г.) прави мандата му много кратък. Всъщност
въпреки блестящата си ерудиция и другите си именити дарби, той не
приема присърце работата в библиотеката. Наследникът му г-н Малтби
ни казва в Порсониана (Porsoniana) (приложена към Table Talk на Самюел
Роджърс), че неговите посещения са били толкова нередовни, че един
път е получил от директорите остър упрек „ние знаем, че сте наш библиотекар, защото виждаме името Ви, прикрепено към разписките за заплатите”), а от преданите приятели – признанието, че порицанието е за8

Котън, Типографски вестник, второ издание, 308.

9

Техника за печат, наричана още ксилография (бел. пр.)

10

Терминът октаво том (лат. octavo ‘in eight’) се отнася до формата на книгата. Всеки лист
на октаво книга представлява една осма от размера на оригиналния лист. Други често
срещани формати на книги са фолио (folio) и кварто (quarto). Octavo се използва и като
общо описание на размера на книгите, които са високи от около 8 до 10 инча (200 до 250
мм с приблизителен размер на хартия A5) (бел. пр.).
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служено. Но той има отличен помощник – господин Уилям Апкот, който
изпълнява службата на заместник-библиотекар двадесет и осем години.
Господин Малтби продължава да ръководи офиса на главния библиотекар след смъртта на Порсън, до лятото на 1834 г. Той е наследен от г-н
Ричард Томсън и господин Е. У. Брейли като съвместно служещи библиотекари. На тези господа се дължи най-вече онзи Систематично класифициран каталог на библиотеката на Лондонската институция, който
е едно от най-добрите произведения по рода си, съществували някога 11.
Настоящият брой томове надхвърля 62 000. Правото на допускане принадлежи, разбира се, изключително на собствениците и на одобрените
от тях, но за дълго време библиотеката е леснодостъпна за литературни
цели.
Много сходна по характер с тази колекция, макар и с много по-малък размер, е Библиотеката на КРА ЛСК АТА ИНСТИТ УЦИЯ, основата
на която е положена през 1803 г. Управителите започват със закупуването
на цялата колекция на Томас Астле (автор на „Произходът“ и „Напредък
на изкуството на писането“), която включва сбирката на преподобния Филип Моран, историк от Есекс, и е забележителна заради броя на книгите
с ръкописни бележки, които съдържа. Джон Гилемард, F.R.S. дава ценна
поредица от книги, свързани с Америка, а преподобният Люис Дютенс
– обширна колекция с трактати на различни теми. Д-р Чарлз Бърни (от
Гринуич) полага значителни усилия за формирането, подреждането и каталогизирането на поредица от гръцки автори. Лейди Бенкс представя
част от сформираната от снаха й, мис С. С. Банки, библиотека. Колекцията включва трите велики творби за Египет на Денон и неговите колеги, на
Розелини и на Лепсий и няколко съвременни ръкописа, свързани главно
с историята на американската война. Общият брой на томовете е около
27000, включително 300 тома исторически трактати 12 .
Библиотеката на ИЗТОЧН АТА КОМП А НИЯ е почти изключително колекция от азиатска история, филология и политика. По тези
дисциплини има отлични поредици от книги, които по подобие на повечето библиотеки със собственици в Метрополиса и подчертано интересни за студентите, сега са лесно достъпни за всякакви важни цели.
Колекцията датира от 1800 година, в началото е почти ограничена до ръкописи и навярно се разглежда по-скоро като клон на Музея на
ориенталската любознателност, отколкото като библиотека, която може
да придобие индивидуално значение. Но тя се разраства под разумното
управление, докато достига около 15 500 тома, от които повече от 8 000
са ръкописи на санскрит, арабски, персийски, хинди, пенджаби, зенд,
11

Томсън и Брейли, Исторически и библиографски отчет на Лондонската институция,
съдържание към каталога, i, v-lxviii; ръкопис, Кореспонденция (г-н Ричард Томсън).
12

Винсент, Каталог на библиотеката на Кралския институт (1857), предговор.
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малайски, явански и др. или печатни книги, аналогични на ръкописи
на китайски и тибетски език. Санскритската част е най-голямата сбирка
в Европа, а може би и в целия свят. Тибетската съдържа произведения,
които не могат да се намерят другаде в тази страна, а в Европа могат да
се видят само в Париж или в Санкт Петербург. Колекцията от печатни
книги (наречена с този термин) възлиза на около 7 500 тома и включва
обширни серии от ориенталски книги, отпечатани в Англия, на континента и в Индия.
Средният годишен разход на библиотеката е около £1 500, покриван от безвъзмездните дарения на директорите от обикновените им
фондове. Изтъкнатият професор по ориенталистика Х. Х. Уилсън е библиотекар и отговаря общо за ръководството на библиотеката и музея,
като последният е под непосредственото ръководство на кураторите, д-р
Хорсфийлд. Библиотеката е отворена за посетители пет дни в седмицата
по шест часа, а за да бъде разрешено честото й посещаване, се изисква
въвеждане на посетителя, подобно на това, което се използва в Британ13
ския музей .
В отчета на Багфорд за лондонските библиотеки (Harleian MS. 5900)
Гилдхол (Guildhall) се появява като девети в списъка, но авторът разумно
добавя бележка с уговорката, че „принадлежи по-скоро на Хранилището
за доклади (Record Repositories)“. Списъкът му е направен почти в началото на миналия век. Четиридесет години по-късно Томас Карт отправя
укор към заможните граждани, че издигат „най-скъпата конструкция в
имението на техния главен магистрат“, без да предвиждат никакви разпоредби нито там, нито другаде, за да отстранят дефект, който според
него едва ли би се установил, че съществува дори в частните домове на
подобни магистрати в чужбина 14. Прецизният историк не спира с това
порицание. Той разпространява схема за изграждане на градска библиотека чрез абонамент (от £2 000 на човек) от значимите фондове на Дванадесетте големи лондонски компании. Но схемата не дава резултат. Едва
през 1806 г. в имението (по време, когато длъжността „кмет” заема сър
Дж. Шоу) е поставено началото на „Библиотеката на господин кмета“, а
основаването на Градска библиотека е започнало в Гилдхол 15 през 1824
г. Общественият съвет през тази година гласува £500 за книжния фонд
и £200 годишно за неговото увеличаване 16 . По този начин библиотеката
13

Ръкопис Кореспонденция (професор Х. Х. Уилсън); Каталог на библиотеката на
компанията от Източна Индия (2 том, 1845 * 51).
14
15

Carte, ubi supra.

В предходния раздел на тази книга (том I, стр. 306) споменах библиотеката, предоставена
на лондонските францисканци от сър Кийхард Уитингтън по време на управлението му
като кмет през 1421 г. и се позовах на пасаж в Проучване (Survey) на Стоу. Но в същото
произведение забелязвам друг параграф, който изглежда някак несъвместим с
предишния и съдържа твърдение, което заслужава проучаване. Въпросният параграф
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набавя необикновена сбирка от произведения, свързани с историята, с
гилдии, франчайзи и публични дела в Лондон, а също и заслужаваща
уважение обща колекция от книги по английска история и литература.
По отношение на британските вестници се твърди, че притежават поредица, която е най-пълната известна поредица с изключение на тази в
Британския музей.
За дълъг период от време тази библиотека в Гилдхол не е толкова популярна и е по-малко използвана. Няколко години след това обаче
Общественият съвет назначава комисия, която да използва средствата за
увеличаване на ползата от нея. През 1849 г. комисията докладва:
Ние, чиито имена са записани тук от Комисията за създаване на библиотеката
в Гилдхол, на която на 3 октомври миналата година беше поверено да разгледа и
докладва на Почетния съд „дали и по какъв начин предимствата на библиотеката на
тази Корпорация могат да се ползват по-добре от нейните членове“, удостоверяваме,
че сме препратили на Избирателната комисия да разгледа справката с инструкции
за издаване на циркулярно писмо за членовете на този Почетен съд и основните служители на Корпорацията във връзка с предложения по темата. В отговор на това се
получиха съвместни съобщения от главния съдия, градския чиновник, надзорника
и адвоката, както и писма от г-н Уортън от отделението на улица Броуд и от г-н Ийгълтън, заместник, които са поотделно приложени тук.
Избраната комисия насочи два екземпляра от доклада на Избирателната комисия на Камарата на общините към публичните библиотеки – един екземпляр да
лежи на масата в библиотеката за използване от членовете, а другият да бъде предаван между тях – и след това прие следната резолюция:
Тази Избирателна комисия разгледа внимателно доклада на Избирателната комисия на Камарата на общините за публичните библиотеки, отпечатан наскоро, и
разбирайки колко много изоставаме в сравнение с повечето градове на континента
в съоръженията за самоусъвършенстване, е на мнение да препоръча при правилни
разпоредби и ограничения членовете на корпорацията да могат да вземат книги за
вкъщи от библиотека Гилдхол. Като се позволява това предимство на членовете на
корпорацията, се препоръчва да бъдат изключени всички справочници, произведения на чужди езици (илюстрирани) и други скъпи произведения, които не могат да
бъдат лесно заменени.
И след като се съгласихме с Избирателната комисия, ние го върнахме обратно
е озаглавен „Древната библиотека в Гилдхолл” и гласи: „В съседство с параклиса (на
св. Мария Магдалена) от южната страна е имало някога голяма частна библиотека,
принадлежаща на Гилдхол ... По време на царуването на Едуард VI Едуард, херцог на
Сомерсет, лорд протектор, изпраща за тези книги с обещанието да бъдат върнати скоро.
Мъже ги натоварват в три карети. Но те никога не са били върнати. Тази библиотека
е построена от изпълнителите на [завещанието – бел. пр.] на Ричард Уитингтън и от
Уилям Бунг” (Проучване на Стоу, от Страйп, книга III, стр. 43.). Заслужава си да се потърсят
доказателства за санкция срещу херцога на Сомерсет, но подобни проучвания са трудни
за заместник и, за съжаление, пиша това не в Мидълсекс, а в Чешир. Читателят ще се
сети, че твърдението за подобна библиотека, изградена по указанията в завещанието
на Уитингтън, ще изисква по-силно доказателство заради очевидната възможност за
грешка в точната локализация, дадена на францисканците.
16

Каталог на библиотеката на град Лондон (‘1828 г.), предговор.
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с обещание за съдействие от страна на библиотекаря – да се подготви списък или
каталог на тези произведения, които според тях могат да бъдат предоставени безопасно на членовете, и да докладват за своето мнение относно споразуменията, които
могат да бъдат необходими за изпълнение на тези препоръки. Впоследствие Избирателната комисия съобщи, че е изготвила списъка или каталога, съдържащ между
800 и 900 произведения, и постави пред нас регламентите, които според тях трябва
да бъдат направени. И като разгледахме същите, ние сме на мнение, че следва да се
приемат следните правила, ако Почетният съд се съгласи с препоръките за заемане
на книги:
1. Преди да се възползва от привилегията да вземе книга от библиотеката, всеки
член на Обществения съвет на съда подписва ангажимент за спазване на правилата,
установени от Комисията, копие от които ще му бъде предоставено.
2. Библиотеката ще бъде отворена за доставка на книги всеки ден от 10 часа преди обяд до 5 часа следобед.
3. На нито един член няма да бъде разрешено да заема повече от един том наведнъж.
4. Ще бъде разрешена една седмица за запознаване с новите произведения в
първите шест месеца след закупуването им и вписването им в каталога на библиотеката.
5. За произведения, които са публикувани преди 12 месеца или са били шест месеца в библиотеката, ще бъдат разрешени две седмици за октаво книги, три седмици
за кварто или фолио. Във всеки от случаите е включен денят на доставката.
6. На членовете, които пропуснат да върнат произведенията до посоченото време, ще бъде наложена глоба в размер на три пенса на ден за всеки том, който са задържали, и ако така задържаната книга не бъде върната в рамките на 14 дни, те ще
бъдат задължени да платят пълната й стойност, включително тази на поредицата,
към която тя може да принадлежи.
7. Членовете се считат отговорни за книгите, които са взели, и в случай на щети
се очаква да платят стойността им или по преценка на Комисията – да заменят поредицата, към която принадлежат.
8. Справочници, както и всички други произведения, обозначени в каталога
със звездичка, няма да бъдат заемани.
9. Даването на книгите ще бъде преустановено през месец август; преди това
всички книги трябва да бъдат върнати, за да може Комисията да прецени състоянието им. Предупредителна глоба от два шилинга и шест пенса ще бъдe наложенa на
членове, които пропуснат да върнат книгите до 31 юли.
10. За многократно нарушение на някоя от горните разпоредби членовете ще
бъдат лишени по преценка на Комисията от привилегията да вземат книги от библиотеката.
11. Никое лице, което дължи глоба, няма право да заема книги, докато тази глоба
не бъде платена.
N.B! Сумата от всички глоби ще бъде изразходвана за библиотеката.

Следните предложения към Комисията от главните служители на
Корпорацията заслужават да бъдат отбелязани:
ДО ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА
Господа, в съответствие с поканата, отправена от вас до служителите на Корпорацията да се направят предложения по темата, зададена от Вашата комисия на 3-ти
октомври миналия месец, ние обърнахме внимание на въпроса и като разпитахме
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относно създаването и развитието на библиотеката, научихме, че една от основните
цели, изглежда е, да се събират редки книги, особено такива, които представят историята на Лондон и района на Саутуарк и всички свързани с тях, както и справочници, достъпни за лица, които се нуждаят от тях в Гилдхол и съдилищата там.
С тези доводи е очевидно, че библиотеката е предназначена по-скоро да служи
като залог за книги с горното описание, отколкото да бъде колекция за заемане. По
отношение на справочната литература настоящите договорености за библиотеката
изглежда позволяват най-добрите възможности за разрешаване на свободното ползване на книгите не само от градските съветници и Обществения съвет, но и за даване на подобни предимства на всички доведени от тях лица.
Не може да се отрече, че предимствата на библиотеката в голяма степен са загубени за обществеността заради липсата на желание за възползване от ресурсите на
библиотеката. Би било трудно само чрез регламенти да се увеличи използването на
предимствата й – за да бъде ефективно, то трябва да е доброволно.
Ако всяко разпространение на книгите се счита за осъществимо, то от него
най-вероятно, без да споменаваме дубликатите, трябва да се изключат всички редки
книги, произведения на изкуството и справочници, които могат да бъдат изискани
от няколко лица в един и същи ден, и, разбира се, то трябва да се ограничи до определен клас хора с оглед безопасността на книгите, за което също ще се изискват строги
и точни разпоредби.
От гледна точка на практиката в настоящия момент може би е по-сигурно да се
даде по-голяма публичност на съдържанието и правилата на библиотеката, като се
отпечата циркулярно писмо, включващо правилата и резюмето на няколко отделения. При това то следва да бъде предоставено на всеки член на Обществения съвет,
а всеки нов член, веднага щом бъде избран, също трябва да получи каталог или може
да се предложи читалнята с вестниците, списанията и др. да бъде прехвърлена в
Библиотеката, което означава, че по-голям брой членове ще бъдат по-пряко запознати с нейното подреждане, както и с обширната, полезна и ценна колекция.
Всичко това апелираме да се внесе за разглеждане от Вашата Комисия.
ЧАРЛЗ E. ЛЪУ, главен съдия
Х. А. МИЪУЕДЪР, градски чиновник
ТОМАС СОНДЪРС, надзорник
С. ТИРЕЛ, секретар
С. ПИЪРСЪН, адвокат

Според мен препоръките на Комисията за увеличаване на достъпността са действали в либерален дух. Но през последните години приемането на Закона за библиотеките повдигна нов въпрос. Някои членове
на корпорацията са готови да гледат на Библиотеката на Гилдхол като
на добро начало за безплатна библиотека, достойна за Лондон. Други се
опитват да договорят прехвърлянето на Корпорацията на заемната библиотека, която вече описах в тази глава, като собственост на Лондонската
институция. Досега единственият резултат от тези дискусии се съдържа
в резолюцията на Обществения съвет, която гласи: „Решено е, че е желателно да се направи безплатна библиотека в град Лондон и че ще се
обърнем към Библиотечната комисия (Гилдхол), която да разгледа и докладва как и по какъв начин такава библиотека може да бъде създадена
най-добре и дали ... настоящата библиотека може да бъде предоставена
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за такава цел“.
Някои колекции, които е справедливо да бъдат отбелязани сред
по-малките библиотеки, трябва да бъдат отложени за накрая с по-кратко
споменаване в статистическите списъци, които определят обема на настоящия том. Но Библиотеката на Камарата на общините е твърде важна,
за да бъде отместена, въпреки че малко пространство е достатъчно за
нейната история.
През 1830 г. Почетната камара притежава около 4 000 тома. Тогава
колекцията е много бързо пренесена от „малка стая в близост до стаята
за пушене“ в апартамент, построен за целта. В този период годишното
увеличение под формата на парламентарни доклади и документи е средно около тридесет тома, а при публичните и частните актове са възможни десет тома повече. Разделите „Британска история“ и „Политика“ образуват, разбира се, основната част от колекцията. Все още не е постигнато
споразумение за получаването на публични документи от други страни
– нито чрез покупка, нито чрез размяна – или дори (във всеки приемлив
мащаб) на тези от нашите собствени колонии и зависими територии. В
действителност почти всичко, което заслужава да бъде наречено Библиотека, през 1830 г. (когато е назначена Анкетна комисия по този въпрос)
съществува повече от дванадесет години, а цялата сума, изразходвана за
нейното формиране, възлиза на малко повече от £2 00017.
Комисията (на която тези факти бяха представени като доказателства) съобщи, че вярва, че „досега подборът на книги е бил много
разумен“ и след това прибави становището ... че колекцията по английско право понастоящем е непълна и че произведенията по английска
история, както и справочниците също могат с предимство да бъдат попълнени; ... трябва да бъдат приети мерки за получаване на ... ценните
статистически доклади, отпечатани за френската камара на депутатите,
както и събирането на актовете на Конгреса и докладите на комисиите в
Съединените щати“. Препоръчва се също някои планове (подготвени от
покойния сър Джон Соан) за увеличаване на удобствата да бъдат изпълнени, както и библиотеката (която досега е отворена през цялата година)
да бъде отворена само десет месеца, като се внимава тя винаги да бъде
достъпна по време на заседанията на Парламента.
През 1832 г. друга комисия съобщава, че броят на томовете се е
увеличил до 5 650 (включително дубликатите на определени протоколи
от заседания и доклади на Парламента). Но недостатъци, още по-сериозни от посочените по-рано – като в някои случаи това са изминалото
време и небрежността на предходните функционери, отдавна напуснали
публичната сцена – са предоставени на вниманието на Камарата на об17

Доклад на Избирателната комисия за Библиотеката на Камарата на общините от 7 юни
1830 г. (Сесийни документи, № 496).
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щините. Така например беше показано, че Библиотеката на Камарата на
общините е не само без колекция от дела, изслушани и решени от Камарата на лордовете или от Тайния съвет на краля, но съдържа непълна колекция от документи, отпечатани по собствена поръчка, и дори непълна
поредица от Частните актове на Парламента.
„Това не се споменава, продължава текстът в Доклада, като въпрос, за който настоящото поколение е виновно, а като проблем, твърде вероятно непоправим, и споменаването му е необходимо само като
предупреждение, за да не се получи същият пропуск в настоящите документи на Камарата и да бъде по-късно направен упрек към настоящето. Не е добре, че библиотеката не съдържа колекцията от документите
на шотландския или ирландския парламент, освен законите на първия
и законите и протоколите от заседанията на втория. Най-ранният том
от гласуването за Английската камара е от 1690 г.”. Посочено е също, че
в Ландън газет (London Gazette) библиотеката не е имала отделено място
преди 1792 г.
Като компенсация за недостатъците, които по-внимателното
разследване е констатирало, на Комисията от 1832 г. се пада честта да
докладва за откриването на интересна колекция от исторически и политически памфлети, обхващащи периода от управлението на Елизабет
до това на Джордж II, която поне от поколение или две е била в „Галерията на говорителя“ (Speaker’s Gallery), напълно непозната за Камарата и
за всички нейни служители, въпреки че следващите чиновници, които описват протоколите от заседанията са предали прецизен Каталог
(подвързан в три тома). Тогавашният администратор на протоколите
от заседанията (John Bull, Esq.) представя Каталога, който е получил от
своя предшественик, но не е запознат с историята на колекцията, която
е описана: „Вашата комисия, се казва в доклада (създаден от покойния
сър Р. Инглис), не би могла да научи нищо за историята на откритата
колекция – от кого е събрана или от кого е била поставена там, където
е намерена“. Но честото появяване на буквите „S. G.” в каталога води до
уместната идея да се потърси старата „Галерия на говорителя” (която
сега е нещо от миналото). Сър Хенри Елис добави мнението си, че тази
колекция „съдържа най-доброто от по-малките публикации, представляващи държавен интерес в периода между Реформацията и времето
на Балона на южните морета 18 “.
Злощастният пожар от 1834 г. унищожи голяма част от съдържанието
18

Терминът балон води началото си от финансовата криза, настъпила през 1711 – 1720 г. в
резултат на търговия с акции на британската Компания на южните морета (South Sea Company). Тогава той е синоним на самата компания и изкуствено надутите цени на нейните
акции, а не на самата криза. В наши дни икономически балон е търговията с активи с
изкуствено повишена цена. Това може да се случи, когато цените на актива се прогнозират
въз основа на неправилно предвиждане на бъдещето (бел. прев.).

24

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

на библиотеката, но част от тази колекция от трактати е сред спасените.
Изхвърлянето от прозорците на книгите и документите, които на фона на
отблясъците и пукането на пламъците, шума на двигателите, силното вълнение, предизвикано от неизбежната опасност са могли да достигнат препълнената Уестминстър Хол (вълнение, което видимо се споделя от занаятчии, както и от сенатори), и изумителният ефект на онова море от обърнати
нагоре лица, които сякаш изпълват двора на Кралския дворец и прилежащите му улици под металическата луна през тази разкошна октомврийска
нощ, е сцена, която дълго ще живее в съзнанието на хиляди други зрители,
както и в моето.
Щедрите субсидии от Камарата и големите усилия от страна на офицерите скоро направиха всичко възможно, за да се поправи загубата. През
периода оттогава (почти четвърт век) е натрупана значителна колекция от
книги, подредени във възхитителен ред. Разбира се, тя е предназначена
главно за използване от законодатели и от тези, които работят в областта
на законотворчеството, но любезното внимание на библиотекарите към
молбите с литературна насоченост (обикновено адресирани до говорителя,
който има специален контрол върху колекцията), е показателно. В последния доклад на Постоянната комисия се посочва броят на томовете през 1857
г. – над 30 000 – и се добавя, че скорошното увеличение „се състои главно
в речници, история, дипломация, … пътувания по море и суша, както и на
всички авторитетни произведения, свързани с Източноиндийските и колониалните владения“19.

19

Доклад на Постоянната комисия за библиотеката на Камарата на общините от 17 март
1857 г.
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КУЛТУРНАТА ПАМЕТ В КУЛТА КЪМ ОСНОВАТЕЛЯ НА
ГРАДА В РИМСКА ТРАКИЯ
Иво Топалилов
CULTURAL MEMORY IN THE CULT OF THE FOUNDER OF
THE CITY IN ROMAN THRACE
Ivo Topalilov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Abstract: The present paper deals with Cultural Memory in the cities in Roman Thrace
on the basis of the foundation myth and the cult of the founder. The complex study of all
the evidence available – epigraphic, numismatic, and ancient historical narratives reveals
how the past was treated and developed in various cities due to the need and ambition
of the municipal elite or part of it in the cities – coastal and interior land. The study
has a preliminary character and all the relevant associated phenomena are discussed,
but principally the main ones – those of ex-novo Roman cities and older Greek coastal
colonies are clearly distinguished. In addition, the impact of the imperial presence and the
so-called ‘Second Sophistic’ movement are also examined.
Key words: Foundation myth, Roman Thrace, Panhellenion, Second Sophistics, Atticism

Един от основните аспекти на културната памет на всяка една общност в Римската империя е представата за нейното минало, което много
често се вплита в мита за основаването на самата общност. Тази практика
е особено добре развита в източната, елинската, част на империята главно поради съществуващите вековни традиции, ясно осезаеми още от V
в. пр. н. е. и особено ярко изразени в мита за Основателя на полиса. Тук
е необходимо да направим уточнението, че в случая не става въпрос за
почитането и съответно отбелязването на един чисто исторически акт,
често свързван с „ойкиста“ на общността (Malkin, 1987; Gorman, Robinson,
2002), съвпадащ в значителна част от случаите с Епонимния основател, но
за акт, натоварен с изключителна символика, очаквания, често свързани
със съвременни на почитането събития, пропаганда, прояви на достойнство. Както посочва А. Павлопулу, публичното почитане на култа към
Основателя е било необходимо поради постоянната нужда от символи,
водещи до проявата на социална солидарност и индивидуално осъзнаване. Освен това повтарящото се публично почитане подпомага и запазването и засилването на колективната памет на общността, обединена в
акта на основаването й (Paulopoulou, 2003, p. 115). По този начин култът
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към Основателя се оказва един от основните способи за запазването, поддържането и подчертаването на културната, религиозната и политическата идентичност на общността и като такъв се явява и водещ в живота
на общността. Чрез него самата общност става разпознаваема в заобикалящия я социум, често надхвърлящ рамките не само на региона, но и на
провинцията, особено що се отнася до времето на Римската империя.
Тези събития са добре засвидетелствани и в значителна степен
проучени в случаите с общностите и полисите в континентална Гърция
и особено в Мала Азия. Нещо повече, вече в рамките на Римската империя развитието на идеята за patris е дори насърчено от римските власти
(Mitchell, 2001, pp. 208-209), както можем да съдим от обилния изворов
материал. А за нашите земи и най-вече за тези, включени в рамките на
провинция Тракия, тези примери са от първостепенно значение: от една
страна, поради съществуващите изключително тесни връзки между градовете във Витиния и Понта и тези, разположени по южното крайбрежие
на Тракия, сред които и Перинт, резиденцията на провинциалния легат,
още от предримската епоха, и от друга, поради факта, че всъщност голяма част от муниципалния елит в Тракия произлиза от малоазийските
и особено витинските градове. В този смисъл ние бихме могли да очакваме осъществяването на идентични или много сходни практики и в
Тракия по подобие на тези в малоазийските градове, главно в тези общности, които имат „по-дълга история“, т. е. тяхното начало не се свързва
с урбанизацията на провинцията по времето на Траян – Хадриан, и следователно имат обективната възможност за това. А такива са гръцките
колонии, разположени на егейското и черноморското крайбрежие, както
и на Мраморно море, но също така и древните вътрешни за Тракия урбанистични центрове Филипопол, Хадрианопол, а вероятно и Бизие, столицата на последното Тракийско царство и негов интелектуален център.
Тук е нужно да се отбележи, че аз приемам мита за Основателя
на общността (града) по-скоро като социална конструкция, отколкото
като чисто документиране на исторически факти от миналото на общността. Следователно ясно може да се дефинира връзката между култа,
натоварен с много символика, и политиката на елита на общността или
на част от него. Култът към Основателя не е пасивен обект, предаващ социалната реалност, а по-скоро субект, който влияе и създава социалната
реалност. А това показва, че митът за Основателя ни дава повече данни
за времето, когато е създаден, отколкото за времето, към което е отнесен
(Mac Sweeney, 2013, p. 10).
За да можем да разкрием в по-голяма пълнота проблема с почитането на култа към Основателя на града в Римска Тракия, е необходимо да
направим един кратък анализ на синхронните за Тракия процеси, които
са протичали в малоазийските градове, и особено тези в провинциите
Витиния и Понта и Азия. А те не са никак маловажни.
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Включването на малоазийските елинистически държави към Римската държава през ІІ в. пр. н.е. – І в. от н. е. предизвиква смесени чувства
в техния елит. От една страна, римляните запазили в сравнителна степен тяхната автономия (поне на външен вид), която се изразявала основно в икономически и културен аспект и в по-малка степен в религиозен,
но от друга страна била загубена политическата независимост (Bowie,
1970, p. 18). Действително политическите институции продължавали да
съществуват, но липсвала възможността за свободната инициатива в политически аспект; всеки случай, акт или инициатива е трябвало да бъдат представени пред представителя на императора в провинцията, т.
е. пред неговия легат, и съответно разгледани и одобрени от него. При
отказ въпросната инициатива се изоставяла. Освен това разпространението на доктрината Pax Romana, което започнало да се осъществява
постепенно от времето на Тиберий насетне, довело до включването на
представители на провинциалния и местния муниципален елит в управленските структури в Рим, включително и в Сената 1. Като следствие
значителна част от елита на тези градове била подложена на романизация, с цялата условност на термина „романизация“. Разбира се, реакция
от страна на интелектуалната част от този елит имало. Тя се обявява не
толкова срещу тези тенденции, колкото за пропагандирането на изминалото величие и слава в опит за запазването на идентичността си, от една
страна, а от друга, за приемането на римския империализъм.
Единственият възможен начин за това в такива условия бил начинът, който елините всъщност практикували в продължение на столетия, а именно под формата на публично изнасяне на тържествена реч
или похвално слово. Речта можело да бъде изнесена по повод на пратеничество до императора или до неговия представител в провинцията –
легата, с цел получаването на привилегии или даването на почести, но и
по време на пратеничество до и от други градове, засягащо създаването
на бъдещи съюзи или разрешаването на съществуващи проблеми, при
церемонии за освещаването на новопостроени сгради, фестивали или
дори за посрещането на владетели. Ораторите ги произнасяли не само
в родния град, но и в градовете в целия елински свят, най-често в големите урбанистични центрове, сред които изпъкват Атина, Ефес и Смирна, но дори и в самия Рим. И тъй като за това се изисквали специални
ораторски умения, тези речи били произнасяни от ретори, често най-богатите и влиятелни членове на местната аристокрация (Bowie, 1970, pp.
3-6). Именно чрез тях те под завоалирана форма показвали своето неодобрение към съществуващата ситуация, обръщайки се към миналото
(Bowie, 1970, p. 4). Тези оратори и техните речи били част от феномена,
който се разпространил в Гърция и малоазийските провинции на Рим1

За източните провинциали в различните колегии в Рим, включително и Сената – вж. Halfmann, 1979. За включването им в колегията на fratres Arvales – вж. Scheid, 1990.
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ската империя от края на І в. до ранния ІІІ в. с чувствително засилване
при елинофилските императори, например Хадриан и Антонин Пий, и
който е наречен „втори софисти“. И тук е необходимо да се отбележи,
че всъщност елинското интелектуално движение за свобода има пряка
връзка с интелектуалните тенденции, развиващи се и в западната част
на империята, свързани отново със загубата на libertas и respublica (ibid.)
при образуването на монархията. Можем да допуснем, че те вероятно са
се засилили най-вече след решенията на Сената за запазването на монархията след смъртта на Нерон и впоследствие на Домициан, когато е бил
поставен въпросът за бъдещето на Рим като монархия или република. В
този смисъл движението на т. нар. „втори софисти“ може да се разглежда като елинския вариант от едно общо течение в рамките на империята, като древната история и традициите предопределят спецификата
и жизнеността на течението. Неслучайно сред най-често експлоатираните теми от елинските софисти е темата за края на свободата им след
битката при Херония в 338 г., известна като „Погребална песен за Херония“ (Bowie, 1970, p. 7). И все пак тук трябва да се има предвид фактът,
че голяма част от тези речи са били произнасяни и пред представителя
на римския император в провинцията или пък пред самия император,
което определя в известен смисъл основните насоки и подбора на предпочитаната тематика.
Основните теми, разисквани в речите на вторите софисти в исторически аспект, т.е. това, което нас ни интересува, се свързват с представянето на важни събития или личности от древната елинска история.
Обикновено в такива случаи се избират събития и личности от класическия период, често свързвани с историята на най-значимия за всички
времена град Атина (Bowie, 1970, p. 28) и съответно с Александър Велики
(Bowie, 1970, pp. 14-15), най-великия сред всички гърци. Интересът обаче
не се ограничавал единствено до тях. Той се разширил и към спартанците, а впоследствие и към Троя, войната и нейните участници, още повече,
че в І в. Рим изключително ясно е пропагандирал връзката си с бегълците от Троя, а оттук и с древната елинска история. Колкото по-древна била
историята, толкова по-престижна била тя, както ни информира Дио Хрисостом. Започнало да се вярва, че наличието на архаични основатели ще
доведе до просперитет на града (Bowie, 1970, p. 31). Неслучайно през ІІ в.
вече започнал все по-често да се употребява терминът „ахейци“ (ibid.).
Всъщност Дио ясно предал съществуващите по негово време традиция
и възгледи. Там, където липсвала конкретна връзка между общността и
древната и велика елинска история, много често при елинистическите
градове в Мала Азия, които в Римската империя били центрове на културния, религиозния и политическия живот, тя е била допълнително
създадена по начина, по който древните елини „създавали“ своето митично минало, т. е. според съответните нужди на елита или на част от
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него.
Не трябва обаче да надценяваме влиянието на тези речи и техните оратори, особено що се отнася до антиримската риторика. Антиримските прояви са били изключително редки, като в повечето случаи
основни събития от древната елинска история като например първата
Олимпиада, от която елинските историци традиционно започвали описанието на историята на Елада, вече се свързвала и с основаването на
Рим (Bowie, 1970, p. 12). Освен това обединяването на елинските градове
чрез включването им в рамките на Римската империя довело до желанието за изучаване на историята на самия Рим, за да се разкрият причините, поради които римляните постигнали обединението на елинските
общности, макар и в рамките на Римската държава - нещо, което елините
не успели да направят през цялата си история въпреки демонстрираното
желание и опити. В древността единственият, който успял да ги обедини, макар и под различна форма, е бил Филип II Македонски в рамките
на създадения от него Коринтски съюз.
Наред с тези специфики движението на вторите софисти изиграло важна роля за определянето на културната, политическата и религиозната идентичност на всеки един от полисите и етносите2. В различни
книги (periegesis) се представят местните забележителности или важните моменти от историята на общността, често свързани с основаването
на полиса - тенденция, която получила особено силно разпространение
през ІІ в. (Bowie, 1970, pp. 19-22). Там, където не било възможно да се установи ясна връзка с древна Атина или с някой друг древен и престижен
елински център, пример за един от начините как да се справят със ситуацията ни дава случаят със софиста Марк от Бизантион, който просто
обявил, че неговият род произлиза от епонимния основател на града –
Byzas3 . Известно е, че според една от легендите Бизас е син на цар Нисос
от разположения в западна Атика град Мегара. В този конкретен случай
това твърдение би трябвало да се свърже с конкретната мисия на Марк,
изпратен да разреши спор между Атина и Мегара (Bowie, 1970, p. 30), който довел до отказ от страна на Мегара да допусне атиняните до участие
в Питийските игри. Този пример ясно показва не само възможен използван прийом, но и по-тясната връзка между вторите софисти и култа към
Основателя на града. Всъщност в случая Марк последвал една вече наложена традиция, започната от Херод Атик и получила широко разпространение именно през ІІ в.
След този кратък екскурс нека отново се върнем към темата за
култа към Основателя на града в Римска Тракия. Разбира се, ние не можем да очакваме плътното копиране на малоазийските практики поради
редица причини, основната сред които е липсата на подобна урбанис2
3

Вж. за това последно в Kemezis, 2014, 390-404.
Вж. Philostratus, Vitae sophistarum, I.24.
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тична традиция, особено що се отнася до останалите от крайбрежните
градове в Тракия. Наистина тя би могла да бъде създадена, но интелектуалният състав на тези общности е бил разнороден, развиващ се вече в
рамките на Римската империя, което на първо място е поставило проблема за обединението на самата общност. От друга страна, при местното
население липсвала подобна ясно изявена традиция. Именно тези, а и
други, конкретни специфики довели до известни промени, които в случая целели по-скоро да обединят съществуващите в общността различни традиции в единен култ, приемлив за цялата общност, отколкото да
налагат или пропагандират частни решения. Изглежда, че в общностите
в Тракия се цели постигането на консенсус в този аспект, което може би
и обяснява за момента констатираната монолитност в култа към Основателя на общността в сравнение например с по-разнообразните варианти,
предложени от малоазийските урбанистични елити.
В Римска Тракия градовете се разделят основно на две групи:
градове с предримска урбанистична традиция и съответно такива градове, чието образуване се свързва със съществуването им в рамките на
Римската империя. При последните, с редки изключения, например
Марцианопол и Августа Траяна, идеята за Основателя на града е представена по характерния за римляните начин, а именно чрез поставянето
на родовото име на императора като епитет към името на града. И тъй
като урбанизацията на Тракия е неотменна част от административната
реформа, започната при управлението на Траян, но завършена при неговия наследник Хадриан, то градовете получили гентилното име на
Optimus Princeps в техните титли – Ulpia. При Никополис ад Иструм и
впоследствие при Анхиало Улпия се появява върху официалните надписи, поставени от булето и демоса на града, докато в останалите случаи
– при Сердика, Пауталия, Никополис ад Нестум, Топир и отново Анхиало – върху монетите, като при някои това е от самото начало на монетосеченето им, докато при други – впоследствие (Topalilov, 2015, pp. 155-175;
Topalilov, 2016, pp. 382-392).
По-любопитна е първата група градове, която включва старите
гръцки колонии, разположени по крайбрежието на Черно море, Мраморно и Егейско море, както и във вътрешността на Тракия, а именно Месембрия, Анхиало, Перинт, Абдера, Маронея, Филипопол, Хадрианопол
и Бизие. При крайбрежните градове в повечето случаи култът към Основателя на града се е покривал с култа към „ойкиста“, докато при вътрешните градове се забелязва по-различна тенденция, но също така част от
процеса, в който са въвлечени и крайбрежните градове. Необходим е
кратък преглед на данните за отделните случаи.
Смята се, че Маронея е била основана в средата на 7 в. пр. н.е.
от колонисти от Хиос (Isaac, 1986, p. 114). В града е била почитана като
епонимен герой митичната фигура Марон (ibid.), който едва ли може да
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се отъждестви с ойкиста, предвождал колонистите. Това, което прави
впечатление, е, че най-ранната позната ни до момента изява на неговия
култ, идва сравнително късно, едва в късноелинистическия период, т. е.
във втората половина на І в. пр. н.е. (Psoma, Karadima, Terzopoulou, 2008,
pp. 77, 133, 149). Това едва ли показва, че неговият култ е бил основан
тогава. По-скоро същностен се оказва въпросът защо точно в този момент местната общност е имала нуждата да изтъкне връзката между своя
произход и митичния герой, споменат още в „Одисея“. Отговор на този
въпрос според мен може да се открие в политическата ситуация, в която
се намира елитът на колонията в късноелинистическата епоха. Известно
е, че ранната Маронея е била преименувана първоначално на Ортагорея,
а впоследствие и на Агатоклея, като нейният елит напуснал града. В 167
г. пр.н.е. обаче тя получва обратно своята свобода и име4. В този смисъл
чрез усиленето почитане на култа към митичния основател Марон изглежда се цели обединението на общността, от една страна, а от друга,
се демонстрира не само в общността, но и в региона, особено чрез разпространението на култа и извън рамките на града, възстановяването на
Маронея и връзката на града с древното митично селище.
Що се отнася до култа, то той продължава да се развива в града
устойчиво и в рамките на Римската империя и неслучайно по времето на
Нерон, когато се секат първите монети за Маронея в новата политическа
ситуация, сред първите иконографски типове е представен и бюстът на
Марон (Psoma, Karadima, Terzopoulou, 2008, p. 77), а от първата половина
на ІІ в. насетне са били поставени редица олтари от жреците на Зевс,
Рома, Дионис и Марон5 .
Не по-малко заплетен е и случаят със съседна Абдера, където
също са съществували три, основани по различно време колонии, всяка
от които почита своя епонимен герой. В случая с Абдерос се забелязват
някои особености. Така например е ясно, че той не може да бъде разглеждан като класическия вариант за основател на града поради факта, че
нито е бил ойкист, нито пък е бил действителен κτίστης. Според легендата той е участвал в осмия подвиг на Херакъл срещу царя на бистоните
Диомед, когато и намерил смъртта си. В негова памет Херакъл основал
град, разположен до неговата гробница, наречен на неговото име. Предполага се, че легендата символизира съпротивата на местните траки
при настаняването на микенците (Chryssanthaki, 2001, p. 385). Възможно
е обаче тази легенда да прикрива една по-различна история, свързана с
основаването на финикийски емпорион (Chryssanthaki, 2001, p. 386). Така
представена, изглежда, че легендата е в своя завършен вид (Chryssanthaki
- Nagle, 2007, p. 27). В по-ранните варианти обаче Херакъл е представен
4
5

Diod. Sic. 31.8.8; Livy 45.29.5-6.
I Aeg. 188-198.
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сам, а отделно от това съществуват и легенди, в които самият Абдерос е
представен като ойкист6 или Абдера - като основана от самите бистони7
или от сестрата на Диомед8.
Така или иначе, култът към Абдерос получил своето разпространение в предримската епоха, както можем да съдим по монетните
емисии и писмените извори (Chryssanthaki-Nagle, 2007). Изглежда, че
към І в. пр. н.е. са се извършили известни промени в състава на елита на
общността, защото са се появили версиите за ролята на траките в основаването на колонията - роля, която, както изглежда, се поддържа впоследствие и през римската епоха. В този случай изворите ни показват
една от характерните специфики на почитането на култа към Основателя на града, свързана с желанията и амбициите на отделните групи от
елита. Въпреки появата на „тракийската“ версия, изглежда, че общността
като цяло е застанала зад идеята за Абдерос като епоним герой и „основател“ на града, както можем да съдим от запазените традиции в римската епоха. Това ясно проличава от няколко монетни емисии, датирани
в къснохадрианово време (131/132 г.) (Chryssanthaki-Nagle, 2007, pp. 347350) или ранен Антонин Пий (скоро след 138 г.), с появата на драпиран
бюст при последния император, увенчан с диадема9. Изборът на Абдерос
е логичен – обединител на всички слоеве от елита и общността. Той в
случая е компромисна фигура; бидейки традиционният основател като
епонимен герой, е можел да бъде възприет от всички. От този момент насетне обаче неговата натовареност е различна и манифестира нуждите и
предпочитанията на отделните групи в елита – едната го възприема като
пътник на Херакъл, а пък другата го посочва като слуга на Диомед, убит
от Херакъл 10. Примерът е изключително любопитен и заслужава допълнително изследване.
Изглежда, че по времето на Антонин Пий в града, където се
намира резиденцията на легата на Тракия – Перинт, също се забелязва активност по отношение на почитането на култа към епонимния герой. Така например върху монети с лика на Марк Аврелий като Цезар
e представен бюстът на голобрад младеж (Schönert, 1965, N 411-418, Taf.
22). Монетната емисия е датирана най-общо към 138-161 г. (Schönert, 1965,
pp. 161-162), но може да бъде уточнена към 140-144 или по-скоро към 155 г.
(Topalilov, 2016а, p. 369). Представянето на епонимния герой по този начин продължава поне до времето на Север Александър, когато вече е част
от иконографска схема с Херакъл (Schönert, 1965, p. 240, N 781).
6

Ps. Scymn. 666.
Strabo 7.43.
8
Solin, Collectanea rerum memorabilium 10.10.
9
RPC IV, 4494; вж. анализа в Chryssanthaki – Nagle, 2007, 356, за монетите - вж. 359-361, pl. 6364.
10
Hyginus. Fabulae, 30; Philostratus, Heroicus, 696, 730.
7
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Случаят с Перинт е от особена важност, защото той като център
на легатската власт е бил център и на провинциалния елит, но и е оказвал изключително влияние върху елитите на другите градове в Тракия,
особено на тези, разположени в близост до него или с не особено впечатляваща древна история. В някои от случаите, например с Хадрианопол,
всъщност част от елита на Перинт се явява и елит на последния, което
предопределя в известна стенен и посоката на почитането на култа към
Основателя в Хадрианопол.
Преди обаче да пристъпя към случая с Хадрианопол, е необходимо да се разгледат колониите, разположени по черноморското крайбрежие на Тракия – Анхиало и Месамбрия.
Анхиало за момента е единственият град в Тракия, в който се
почита както римският, така и елинският основател на града. От една
страна, това е станало чрез поставянето на епитета Οὐλπία в титлата на
града още в самото начало на градското римско монетосечене, започнало
по времето на Антонин Пий, а от друга страна – чрез почитането на култа
към епонимния герой.
Историята на Анхиало и на неговия епонимен герой е интересна
и от друга гледна точка. Въпреки дискусията за началото на селището
напоследък все по-често се лансира идеята за сравнително късното му
основаване, едва към ІІ в. пр. н.е. (Karayotov, 2015, pp. 30-35). Нещо повече,
дори се допуска, че Анхиало всъщност е селище, основано не от Аполония, а по-скоро от Месамбрия (Krastev, 2011, p. 51). Тази теза намира подкрепа и в един надпис, открит в Мегара, датиран през първата половина
на V в. пр. н.е., в който е представен списък с имената на шест персони,
които е възможно да са и герои, свързани с морето (ойкисти), сред които
откриваме и това на Ἀνχιάλο (Robu, 2013, pp. 72-73). Дали можем да говорим за някаква връзка с епонимния герой в тракийско Анхиало, е неясно
предвид значението на прилагателното ἀγχίαλος (разположено до морето, морски) (Robu, 2013, p. 74), но е много вероятно предвид евентуалния
месамврийски, а оттук и мегарски произход на селището. Както отбелязва А. Робу, Мегара запазва своите връзки под една или друга форма
с колониите си през вековете, най-често свързани по някакъв начин с
Посейдон (Robu, 2013, p. 73). В този смисъл изглежда, че примерът с Анхиалос е подобен на този с Марон, а вероятно и с Абдерос с наименуване
на селището по-скоро на името на митичен герой, отколкото на реално
съществуващ ойкист. По този начин култът към него свързва жителите
на Анхиало с тяхната метрополия, която е основала от своя страна Месамбрия.
За разлика от останалите крайбрежни градове данни за епонимния герой Анхиалос през елинистическата епоха липсват, като такива се откриват едва през ІІ в. Така върху няколко монетни емисии на
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автономното монетосечене е представена главата на младия Анхиалос,
като този тип се среща още от самото начало на монетосеченето, поне до
времето на Комод (Dimova, 2015, pp. 15-16). Впрочем последната дата, както и началната, са все още дискусионни, като за начална дата се предлага
времето на Хадриан (Tachev, 2019). Аз съм по-склонен да отнеса датировката за ранните емисии по-скоро към времето на Антонин Пий или към
късен Хадриан.
За разлика от Анхиало със сравнително повече данни разполагаме за Месамбрия, където обаче и нерешените проблеми са повече. Вероятно ойкистът е представен върху монетите на града още от самото
начало (Karayotov, 2007, pp. 23-31), но дали става въпрос за известния ни
от надгробната епитафия на Юлия Мелсас (IGBulg I2, 345), остава неясно
(Nawotka, 1994, pp. 320-326). За да се реши проблемът, би трябвало да се
потвърди или отхвърли тъждественост между ΛΣ и ΣΣ и оттук да се реши
проблемът – Мелсас – Мессамбрия. В противен случай ще трябва да допуснем, че Мелсас не е епонимен герой на Месамбрия. Така или иначе
за нашето изследване е важен фактът, че този надпис, единственото за
момента свидетелство от римската епоха, се отнася към средата на ІІ в. и
гордостта, с която Юлия обявява на минаващите през града за Основателя на общността, ясно показва наличието на бум на почитането на култа
към него по това време.
Тези примери, към които можем да присъединим и Бизантион с
неговия епонимен герой Бизас, ясно показват засилването на култа към
Основателя на града или началото на такова в края на управлението на
Хадриан – началните години на управление на Антонин Пий във всичките разглеждани градове. А това едва ли е случайно предвид наличието
на различни многовековни традиции при отделните колонии, различните състави и нужди на съответните елити и на общността като цяло.
Изглежда, че тази инициатива идва като следствие от нещо, което е било
общо за всичките тези разнородни общности. Предвид най-ранните години на монетите, които комеморират тези промени, а именно 131/132 г.,
то за мен катализатор за тези инициативи е била императорската обиколка в Тракия през 131 г. По време на нея изглежда, че Хадриан е посетил Маронея, Абдера, Перинт, основал е Хадрианопол и се е насочил към
Филипопол. Предвид елинофилските настроения и създаването по това
време на Панелинската лига и това, че той е дошъл в Тракия от Мала
Азия, където движението на вторите софисти било в подем, аз допускам
една пряка връзка между манифестирането на местния патриотизъм
чрез представянето на култа към Основателя на града и това движение,
което е възможно да е навлязло в Тракия чрез крайбрежните градове по
Егея и Мраморно море преди идването на Хадриан.
Посещението на императора е било изключително събитие за
отделната общност, което оставяло трайна следа в нейната история и
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памет. То й предоставяло възможност да демонстрира своята лоялност
към императора и принадлежността към римския ред. Посещението на
император елинофил обаче позволява на местния елит да покаже своята
принадлежност и към елинския свят и неговите интелектуални достижения. В този смисъл усиленото пропагандиране на култа към Основателя на града във варианта с епонимния герой следва именно тази логика. Чрез своята история и минало, малко или повече мнимо или реално,
градските общности демонстрират своята принадлежност към един свят,
към който е принадлежал и самият император. В този смисъл императорското присъствие в Тракия може да се разглежда като катализатор не
само на развитието на култа към Основателя на града, но и като импулс
за развитие на негов специфичен вариант – митически или религиозен
основател или ойкист.
В 131/132 г. император Хадриан е извършил и друго действие,
което е оказало впоследствие влияние върху култа към Основателя на
града в Тракия, а именно – създаването на нова организация на елинските градове, т. нар. Панелинска лига. Това е културно и политическо
обединение с център в Атина, като в него влизали отбрани градове от
елинския свят, които би трябвало да имат подчертан елински произход.
Като център град Атина имал специално място в лигата, като повечето
дейности се съсредоточавали в него, а неговото гражданство било давано на всички архонти на лигата. Тук е необходимо да се подчертае, че
сред членовете на лигата са били градове само от пет провинции – Ахая,
Македония, Тракия, Азия и Крит и Кирена, като от Тракия единственият
град, който е и сред първоначалните членове на лигата, е Перинт. Впоследствие представител на неговия елит – Aurelius Rufus, ще оглави и
самата лига в периода между 177-217 г. В периода от Антонин Пий насетне
Елевзина също била тясно свързана с лигата (Spawforth, Walker, 1985, pp.
85-100). Така или иначе през втората половина на ІІ в. се разпространява
ново течение, наречено „атицизъм“, т. е. за благороден произход, който
трябвало да бъде свързан по някакъв начин с Атина – движение, което
се открива и при вторите софисти и може да се отдаде на по-тясната им
връзка с Панелинската лига.
Тясната връзка на Перинт с лигата, основана от Хадриан, който
всъщност заложил и ограничения географски ареал на нейните членове
още от самото начало, според мен е довела и до появата на един специфичен тип иконография, откриван върху монетни емисии, сечени по времето на Александър Север (222-235). На лицевата страна е представена
брадата глава на Херакъл с легендата, която варира: ΙΩΝΩΝ ΚΤΙCΤΗΝ,
ΙΩΝΩΝ ΤΟΝ ΚΤΙCΤΗΝ или само ΙΩΝΩΝ (Schönert, 1965, N 207-210, 212-214,
217-218, 220-221; 231, 234, 237, 239-243). Връзката с древните йонийци, които
произхождали от Ахейска Гръция, е недвусмислено пропагандирана и
според мен по този начин се разпространява атицизмът – по това време

36

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

и поне в тази част на Тракия.
Разбира се, тези промени не са можели да останат единствено в
Перинт, най-малкото поради факта, че както беше посочено по-горе, елитът на близко намиращия се Хадрианопол се е състоял от аристократи от
Перинт. Неслучайно върху монетите, сечени за Хадрианопол, се появява
нов κτίστης, който няма традиции в историята на града, а именно Херакъл (Yurukova, 1987). Появата на тези емисии се приема за характерен
пример за внасянето на чужд за местната общност култ от Перинт, където той е имал изключително значение.
Бихме могли да очакваме директно влияние на аристокрацията
в Перинт и в други аспекти на култа към Основателя на града в Хадрианопол, като например тези, свързани с атицизма. И действително такива се откриват при управлението на Елагабал. Така писмените извори подсказват, че градът е получил името Орестес на името на сина на
Клитемнестра и Агамемнон 11, като „след като той (Орестес) се пречистил
при Трите реки в района на Хеброс... той основал града Ореста... Що се
отнася до града Ореста, Хадриан, след като започнал да страда от лудост,
заповядал да бъде наречен на негово име“12. Създаването на легендата,
свързваща града с ахейците, е отнесено към началото на ІІІ в. (Nolle, 2009,
p. 139). В случая прави впечатление отсъствието на тракийски елемент в
новия култ, въпреки че градът впоследствие е посочен като наследник на
тракийската Ускудама 13 .
Не така обаче било положението във Филипопол. Тук върху монети с лика на Гета е представен Евмолп като основател на града
(Gerasimov, 1972, p. 43), въпреки че това не е изрично показано чрез легенда. В случая той е предаден в тракийския маниер (Peter, 2005).
Избирането на Евмолп може да се разглежда като компромисен
вариант между елинския елит на града (Sharankov, 2006) и тракийския му
елемент, а вероятно и на тракийския койнон, събиращ се във Филипопол
ежегодно. Действително той се свързва с основаването на Елевзинските
мистерии като първи жрец на Деметра и Дионис 14, чрез което приобщава муниципалния елит към елинския свят и атицизма. Същевременно
с това обаче поне от ІІ в. насетне култът към Евмолп има и тясна връзка
с Тракия, тъй като вече се счита, че той дори е наследил Тракийското
царство15. Нещо повече, при започналата война между атиняните и еле11

Herod. Hist. 1, 67; 9, 11; Apoll. Epitome II, 16; VI, 13-14; 24-28.
SHA, vita Heliog. 7, 6-8: posteaquam se apud Tria Flumina circa Hebrum ex responso purificavit,
etiam Orestam condidit civitatem, quam saepe cruentari hominum sanguine necesse est. 8 et Orestam quidem urbem Hadrianus suo nomini vindicari iussit eo tempore, quo furore coeperat laborare,
ex responso, cum ei dic¬tum esset ut in furiosi alicuius domum vel nomen inreperet.
13
Amm. Marc. XIV, 11, 15; XXVII, 12; Ruf. Fest. 9.
14
The Homeric hymn to Demeter, 147, 474; Pliny. H. N. vii. .53; Ovid. Metamorphoses, 10.93.
15
Pseudo-Apollodorus, 3.15.4.
12
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взинците Евмолп дошъл на помощ на последните със значителен отряд
тракийци. Битката била неуспешна и той бил убит, но в случая се подчертава личната му връзка като владетел на траките със събития, свързани с древната история на Елевзина и Атина. Неслучайно в друга версия
идването му с отряда от траки в Атика е изтълкувано по-скоро като иск
за получаването на цялата земя като владение на баща му Посейдон 16.
Представеният тук анализ, който има предварителен характер
и цели да покаже по-скоро потенциала на предложената тематика, ясно
разкрива, че културната памет на всяка една общност в рамките на Римска Тракия, е един от основните (ако не и основен) на нейната същност.
Неслучайно тя е една от най-пропагандираните чрез възможните медии – легенди, монети, надписи, пътеписи, справочници, скулптура и
др. Спецификите в историческото, религиозното и културното развитие,
съчетани на места и с политическите, водят до едно значително разнообразие, което обаче също така се обуславя и от специфичните нужди на
съвременното общество. Те, всичките, могат обаче да формират една немалка и немаловажна част от културната памет, като в крайна сметка основната идея, която се прокарва чрез промените, които настъпват в култа
към Основателя на общността, целят не толкова да задоволят амбиции
и претенции на част от елита, което не е изключено и е констатирано в
някои от дискутираните по-горе примери, а по-скоро да обединят една
разнородна по произход, етнос и традиции в този аспект общност в една
монолитна група, изградена чрез мнима или истинска историческа традиция, представена по начин, разбираем за цялото общество. Отделните примери показват различните специфики при различните общности.
Именно по този начин дадената група вече ще бъде разпознаваема като
монолитна не само в региона, но и в провинцията и извън нейните граници. По този начин тя ще бъде идентифицирана като уникален колектив и в историческия дискурс през вековете, както можем изключително
ясно да проследим в случая с Филипопол, познат в ІV в. и като „старата
Евмолпиада“.
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ХИМНОГРАФСКАТА ПАМЕТ (ЦИАИ – РЪКОПИС № 316)1
Десислава Иванова, Веселин Панайотов
HYMNOGRAPHIC MEMORY (Institute of Church History and Archives –
manuscript 316)
Desislava Ivanova, Veselin Panayotov, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The text studies specific canons in manuscript 316 at the Institute of Church
History and Archives– Sofia (14 century): Kanon za Terentiy, Pompiiy i drugite s tyah,
Kanon za Antipa Pergamasiiyski and Kanon za Vasiliiy Pariyski. Their analysis proves the
great importance of this manuscript for the history of Bulgarian liturgy. The canons reveal
the signatures of Constantine-Cyril, Dox, Naum, Stoyan, Sondock, and Stipiy/ Scipius in an
incredible tangle of interpretations and meanings. This richness, as well as the complexity
of performance, show the extraordinary attention our ancestors gave to the mystical side
of the word and the single letter. The grouping of initials in letters and figures is even more
astonishing because the meaning of the form is added to the meaning of the text. All these
hymnographers work in the early period of Bulgarian hymnography - they belong both to
the Cyrillo-Methodian Age and to the Golden Age of Bulgarian Culture.
Key words: hymnography, acrostic, monthly church book (miney), the Golden Age of
Bulgaria

В книгата си „Културната памет“ Я. Асман заявява: „Паметта има
нужда от пространства” (Аsman, 2001, p. 37). Тръгвайки от метафората
за пространствата на паметта, съвсем категорично можем да заявим, че
едно такова тайно, скрито, необезпокоявано от повърхностните погледи
на „вентилаторното четене“, е пространството на средновековната химнография. В това пространство като че ли най-наситено, но и упорито
инкогнито присъстват паметни имена на книжовници, поети, строители
на най-ранната славянска (а това означава и европейска) култова поезия.
Чрез своите акротекстове, разположени в това химнографско пространство, тази група от таланти и интелектуалци, която става все по-голяма и
все по-респектираща след новите изследвания, създава една своеобразна
арена, наситена с различни форми и интеракции. Те са истинско предизвикателство пред днешния химнолог, който е провокиран както от това
да търси визията и идентичността на групата, така и да се опита да надникне отвъд завесата на нейната памет, защото тя – паметта, е основният медиатор, чрез който миналото влиза в сегашното.
1

Студията е част от изпълнението на ННП „Културноисторическо наследство, национална
памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.
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Нашата отдавнашна позиция по отношение на авторството на славянските средновековни химнографски текстове е, че в повечето случаи
става въпрос за колективен труд, за определени екипи (Panayotov, 2008;
Panayotov, 2017). Тези творчески групи могат да са устойчиви, непроменящи се за известен период от време или сформирани инцидентно. Може
напълно спокойно да се говори за организираност на книжовната дейност
през Българското средновековие, за нейното планиране и разпределение
между отделните автори, преводачи, преписвачи, екипи. Такава организираност се наблюдава и на ниво хипертекст, какъвто на практика представлява един сборник. Подобна идея е напълно логична и нормална, ако
става дума за текстове, които хронологически са обвързани с координираната и целенасочена културна политика на владетеля, например тази
на цар Симеон. Разбира се, тези, условно наречени, „специализации” на
книжовниците, са също така и с динамични граници. Условността, която
ние мислим като хипотетичност, се дължи вероятно на все още малкото
проучени писмени книжовни свидетелства. Въпреки това за много химнографски съчинения вече се знае, че са дело на двама или повече автори
– например Климент, Сава и Сисиний или Сисиний, Боян, Ева, Йоан, Константин-Кирил, Докс, Стоян и пр. Тези факти още веднъж потвърждават
общността на културата или, както днес бихме се изразили, „екипността
в реализацията на проекта”.
Макар известният материал все още да не е проучен задълбочено в
по-голямата си цялост, днешните данни и новият поглед към спецификата на каноновия акростих водят до наблюдението, че екипите всъщност
са нормалният, типичният образ на авторското „лице” през този период
на славянската поезия.
В тази работа ще обърнем внимание на няколко химнографски
творби, които са включени в служебния миней за април (София, ЦИАИ,
№ 316). Основа на изследването е изданието на Научния център „Преславска книжовна школа“ от 2012 г. (Ivanova, 2012). По време на публикацията
на ръкописа възникнаха много въпроси, но спецификата на изданието
(поредицата) не предполагаше едно по-обширно изследване. Тъй като откритията в този миней постепенно се разрастват, и тук няма да изчерпим
темата2, а само ще я подкрепим с част от новите находки и наблюдения.
Тези открития потвърждават тезата, че интелектуалната игра3 на средновековните химнографи спокойно може да бъде наречена изкуство. Тук не
2

В най-скорошната работа по този проблем стана въпрос за канона за св. Василий Парийски,
но текстът беше част от наблюдения с акцент върху химнографското творчество на багатур
Сондок (Panayotov, 2018).
3
Под понятието „игра“ разбираме нещо много съществено: мистичен поглед към „словото“,
„Логоса“, „писмеността“, който е свързан с християнската менталност и Свещеното писание.
Чрез него обикновеният книжовник може да се превърне в homo ludens в смисъла, който му
придава Й. Хьойзинха (Hyoyzinha, 2000), а химнографът може да влезе в езотеричния кръг на
духовния елит.
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претендираме за конкретно име, а за възприемане на тази игра като висше словесно изкуство. Става въпрос за начина, по който химнографите
вплитат своите подписи и фрази в преводния или оригиналния си текст,
създавайки комплекс от значещи поредици. Сложността на такъв подход
се вижда най-ясно в средновековния канонов акростих, в който (по данни на славянската традиция) се преплитат подписите на книжовниците,
създали или превели канона. Това явление е обозначено с термина интерфериран подпис и по-надолу ще бъде подкрепено с конкретни примери. Засега оставаме на позицията, че тази виртуозност на словесната
игра е характерен белег на книжовния кръг от Златния век на българската култура, границите на който разширяваме до управлението на Борис,
Симеон и Петър. По-късните векове като че ли я забравят, а в още по-късните въобще не я виждат, забелязват, усещат. Така тя остава terra incognita
до днес.
Друга важна характеристика на текстовете от времето на Златния
век е тази, че българската, а по-нататък и славянската православна, практика често не предупреждава своите читатели за наличието на акротекст.
Като няма такава индикация, по-късните преписвачи не смятат за свое
задължение да запазват точния вид на тропарите, респ. на техните начални инициали. Ако обаче преводачите не посочват византийската канонова програма, макар да създават свой акротекст, ако словесното изкуство на Златния век става невидимо и незабележимо, ако преписвачи и
редактори се чувстват свободни да се намесват както в лексиката, така и в
синтаксиса на вече създадения славянски канон, то няма как да разчитаме и на „консервативността на акростишната конструкция” като средство
против интерполации (Kozhuharov, 1985, p. 59), и на запазването на акростиха в ръкописната традиция. Ето тук е истинският препъникамък на
славянската химнология. Всеки изследовател може да се отчае, загубен в
лабиринта на разночетенията и преписите. В такъв случай обикновено се
опираме на нестабилната патерица на древността на ръкописа, следвайки
логиката, че най-старото е най-близо до оригинала. Навярно това върши
работа в едно езиковедско изследване, но не е така, ако търсим историята
на книгата или текста. В зависимост от активността на използването им
книгите се обновяват (преписват) през век или два, а понякога и още порядко. В такъв процес на възникване (дори в една генетична линия) могат
да се получат съществени разлики по отношение на близостта до първоначалния текст – по-късен препис да е по-близо до генотипа, отколкото
с векове по-ранните ръкописи. В славянската култура най-ранните преписи, в които са запазени първите книги, са с два-три века след тяхното
възникване (в случая се имат предвид поетическите творби и преводи
от ранната химнография – Кирило-Методиевата мисия и Златният век на
българската култура). Казано накратко, поставяме в нашите изследвания
на първо място равнопоставеността на всеки от ръкописите/преписите.
Различията между тях ще бъдат на второ място по значение, както и про-
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следяването на текстовите разночетения. Приоритет ще има преписът,
който е запазил в по-голяма степен акроструктурата (ще предполагаме,
че той е по-далеч от редакции и интерполации).
Екипна работа на средновековните химнографи може да се наблюдава и в ръкопис № 316 от сбирката на ЦИАИ – София. Както вече се каза,
това е миней за месец април. Началото му не е запазено – започва от шеста тетрада, с част от канон за 8 април, посветен на светите апостоли Агав,
Флегон, Асикрит, Руф и Ермий. Ръкописът е и без край – завършва с началната част от службата за евангелист Марко (седален след третата песен и
богородичен).
Първоначално ще се спрем на включения в № 316 Канон за епископ
Антипа Пергамасийски (Пергам Азийски)4, който е разположен на л. 12об
– 17, а паметта на светеца се чества на 11 април. В него се откриват три имена: на Стоян, Константин и Докс.
Химнографската книжовна дейност на Стоян вече е оповестена на
медиевистичната аудитория, а също и многообразието на подписите му,
които следват както по-обикновени системи на подписване, така и доста по-усложнени варианти5. Като допълнение към досегашните известни
подписи на Стоян може да се добави и този в Канона за епископ Антипа.
Подписът на Стоян се разчита в нивото на богородичните тропари и е
последователно разположен там в шеста, седма, осма и девета песен6. Четенето на подписа изглежда така:
Песен 6, богород., л. 15об:

Ñ – Ñ)ò¥è É)ñ âúñåëèâ¥è ñѧ âú ©òðîá© òâî©.

Песен 7, богород., л. 16:

ТО – — êðüâè wòðîêîâèöå ä(â÷üñê¥õú òâîèõú.

Песен 8, богород., л. 16об:

ß – ßêî ì(òè âúñýõú òâîðöà. ÿêî áæ(сòâíà

Песен 9, богород., л. 17:

Í – Íîñѧùè Õ сà íà ð©êó. ìàíîâåíèåìú íî-

Тук може да се направи и още едно предположително четене
– формата Ñ—ßÍîñ, т.е. подписът на Стоян, да продължава в първия
стих от последния богородичен тропар, имитирайки име, изписано
по византийски маниер. Подобна тенденция на подписване вече има
(вж. Драгаis), а също и случаите с подписа на Климент – Климентась,
Климентось7. Запазеното тук гръцко звучене на името на Стоян –
СТОЯНос – може да позиционира анализирания канон за епископ Антипа
4

За него най-общо се знае, че е загинал при Нерон ок. 68 г. Като всеки християнски мъченик,

Антипа се бори срещу езическите жертвоприношения.
5

Повече по въпроса вж. Panayotov, 2013.
Същата схема (хоризонтален акростих/акрофраза/акроподпис) използва по-късно и
Григорий Цамблак, който оставя името си в нивото на богородичните тропари. Вж. Kozhuharov, 1985, p. 60; Panayotov, 2008a, p. 140.
7
Вж. Panayotov, 2005, p. 140; Panayotov, 2015.
6
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Пергамасийски към най-ранните химнографски текстове, създадени в
зората на славянската книжнина, когато авторите са запазвали името във
византийския му вариант.
Важно е да се отбележи, че диграфът § се чете изцяло, но в обратен
ред: ò+w – С(ТW)ЯН. Този поглед към диграфа е характерен за славянската
химнография. От досегашните наблюдения се вижда, че § има поне три
четения: първо и най-разпространено – § = î; второ – § = îт; трето – § = òî;
четвърто (хипотетично, незасвидетелствано) – § = ò. В подписа на Стоян
обаче диграфът често се употребява, защото така се икономисва една
буква в акростишния ред, а знаем, че този ред е доста кратък и всяка
икономия е добре дошла.
Ако към цитираните вече богородични тропари, които съдържат
името Стоян, прибавим и началните букви на богордичните от останалите
песни, то се получава следното четене: СИПС Ñ—ßÍ, като примерният превод може да е „Това писа Стоян“. Очевидно този автор си „запазва“ нивото на
богородичните чрез акрофразата, обособявайки собствена зона в каноновия
акростих. В това няма нищо необичайно, защото с разпределянето на работата, респ. уговарянето на акротекста, всеки съекипник има възможност да
използва инициалите на тропарите по свой начин.
Същото може да се предположи и за неговия съекипник Константин, който е оставил своето име в същия канон. Тук обаче се наблюдава
едно наслагване, застъпване или интерфериране на подписите на Стоян
и Константин по отношение на инициала Í и поддържащите букви îñ – последна и в двете имена, в богородичния тропар на споменатата вече 9 песен (л. 17). Подписът на Константин заема пространството на 9 и 8 песен,
като започва от ирмоса на 9 песен, преминава зигзагообразно, редувайки
първи, втори и трети тропар на 9 и 8 песeн (изключение може би прави
буквата о – ю 8, която се намира в първи тропар на 7 песен) и завършва в
четвърти тропар на девета песен и богородичния на същата девета песен.
Предлагаме реда на четенето, което подрежда инициалите в двете песни:
Песен 9, ирмос, л. 16: 			

К – Êàì¥ íåð©êîñý÷åí¥ѧ ãîð¥.

Песен 7, първи тропар, л. 15об:

О – Þí¥ òðè wòðîê¥ èçüwáðàæà©

Песен 8, първи тропар, л. 16:		

Н – Íèíý íå âú çðúöàëýõú çðèøè.

Песен 9, първи тропар, л. 16об:

С – Ñò(ëüñê¥, ñ(òëþ. ñ(ùåíîå ñêîí÷àëú åñè

Песен 8, втори тропар, л. 16: 		

Т – Òѧ íà÷ѧëíàãî ïàñò¥ðý Õ(сà.

Песен 9, втори тропар, л. 16об:

А – ßêî äîáðîäýòýëí¥ìè âèä¥.

Песен 8, трети тропар, л. 16об:

Н – Íà êàìåíè áæ(сòâí¥õú

Навярно първоначалното изписване е дифтонг – ó=óí¥, което е нормално изписване в
множество книжовни средища (в регионални и национални традиции).
8
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Песен 9, трети тропар, л. 16об:

Т – Ò¥ ã(íå© ëþáîâè© ðàæäåã ñº ì(чíè÷å

Песен 9, четвърти тропар, л. 17:

И – ßæå9 ñ(ùíí¥õú òâîèõú ìîùèè.

Песен 9, богородичен, л. 17: 		

И/нос – Íîñѧùè Õ(сà íà ð©êó.
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Както вече отбелязахме, интерферираните подписи на Стоян и
Константин се застъпват при инициала Н в богородичния на 9 песен.
Следователно въпросната буква е свързващото звено на двете имена
– четенето на името на Константин е отдолу нагоре (по системата на
бустрофедона) и завършва с буквата Н от богородичния на 9 песен, а името
на Стоян се чете водоравно, отляво надясно и завършва отново със същата
буква (буквена поредица). И двете имена, участващи в интерферирания
акростих (Panayotov, 2019), заемат авторската зона, съответно инициалният
акростих на Стоян е разположен в нивото на богородичните тропари,
а името на Константин се чете чрез инициалите на тропарите от 8 и 9
песен. Съвсем традиционно по законите на средновековните акростихове
и двете имена се разполагат в т. нар. авторски ъгъл (Panayotov, 2008a, р.
121) – това е дясната част на каноновия модел.
Откритите интерферирани акроподписи на двете имена – Стоян и
Константин, могат да бъдат едно от доказателствата за приобщаването на
средновековния книжовник Стоян към творческия кръг от ранния период
на славянската култова поезия. Затова неговата химнографска дейност
може да се отнесе към времето на Кирилометодиевите ученици. Това е
изключително важно наблюдение, защото на практика, извън имената
на св. Седмочисленици, книгата на побратимените монаси от манастира
„Св. Петър“ в Райхенау, житията и отделни сведения, не знаем много за
хората, свързани със солунските братя. Един сравнително пълен списък
на учениците, който е представителен за България, е публикуван в найавторитетното издание (Grasheva, 2003, рp. 248-255): Горазд, Климент, Наум,
Ангеларий, Сава, Лаврентий, еп. Константин Преславски, Игнатиус,
Леон, Йоаким, Симеон, Лазарус, Драгаис10, възможно Каих, Славомир и др.
Химнографската памет обаче е запазила и еднозначно отнася
като съратници на Кирил и Сисиний, Стоян, Ева, Боян, Сондок, Докс и
др. Тя потвърждава активната книжовна дейност на Леон (Тайнописец),
Драган (Драгаис), Игнатий, Климент, Наум, Горазд, Сава, Симеон, т.е. на
почти всички споменати в историческите източници ученици. В случая с
9

Думата е била изписана като èæå – също нормално състояние на думата. Така трите
несъответствия на началните инициали всъщност са нормалните замествания в историята
на славянския акростих. За универсалността на èæå в българския и славянския акростих вж.
Panayotov, 2011.
10
Идеята, че част от споменатите имена на всичкото отгоре са всъщност повторения (т.е.
означаване на един и същи човек със светско и монашеско име), е изумителна (вж. Vashilevski,
1992, pp. 18-25), защото се основава на колебливото убеждение, че (подобно на КонстантинКирил) учениците са получили монашески имена преди смъртта си. Ако приемем тези
четири приравнявания, то Кирило-Методиевите ученици едва ще надхвърлят десетицата.
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химнографа Стоян (както се отбеляза по-горе) е важно, че преди да бъде
открит подписът му в Канона за еп. Антипа Пергамасийски, той вече беше
известен с многобройните си поетически акростихове (Panayotov, 2013).
Двата списъка на Методиевите ученици могат да бъдат обединени
в съответствие със събитията, последвали заточението на Методий. В
първия списък те са следните:
ЛАТИНСКИ ВАРИАНТ

ГРЪЦКИ ВАРИАНТ

БЕЛЕЖКИ

Хоранзус

---------

= Горазд

Игнатиус

Игнатис

Лео

Леон

Иоахим

Иоаким

Лазарус

---------------

Симон

Симеон

(убит)

Драгаис

Прави впечатление, че Горазд и Лазар липсват във втория
списък и тъй като сведенията сочат, че Лазар е убит, то става ясно, че
вторият списък е по-късен. Липсата на Горазд е по-загадъчна. Навярно
първата вълна от репресии е била тотална (безразборна) спрямо всички
Методиеви ученици, но когато е проведено по-подробно следствие, сред
посветените от папата ученици се оказва Горазд, към когото няма как
да бъдат отправени обвинения и той е освободен. В този ред на мисли
липсата на името му във втория списък е косвено доказателство, че той
е един от учениците, участвали в римската мисия на двамата солунски
братя, а също така и един от „тримата свещеници“ или от „двамата четци“,
ръкоположени в Рим.
Съответствието на имената показва леки разлики, без да създава
колебания или да предизвиква фантазията на Т. Вашилевски (Vashilevski,
1992, рp. 18-25), който според нас прекалява.
В Канона за еп. Антипа Пергамасийски присъства и инициален
акростих на Докс. Познатите днес химнографски творби на книжовника
вече надхвърлят двадесет, но засега ще се спрем само на съавторството му
в споменатия канон. Подписът се открива в следния ред:
Песен 4, втори тропар, л. 14об:

Д – Äðýìàíèåìú íå÷üñòèà wäðüæèì¥©.

Песен 1, трети тропар, л. 13об:

О – Îxìðúòâèâú ïëúòüñêàà ì©äðîâàíèà.

Песен 3, втори тропар, л. 14:		

К – Êðýïîñòè© áë(æåíå Õ)âî©.

Песен 1, втори тропар, л. 13об:

С – Ñëîâî á(æèå òѧ ïðýì©äðå.
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Инициалните букви (с изключение на една) са разположени в
нивото на вторите тропари от последователните първа, трета и четвърта
песен.
Втори вариант на прочит на името на Докс може да се види и във
филигран-грамата 11, разположена в 4-7 песни на споменатия вече Канон за
еп. Антипа Пергамасийски. Тя имитира инициала W.

Ос на симетрията в случая е границата между богородичните тропари на пета и шеста песен. Ясно се виждат двойките букви, изграждащи
фигурата. Три от тях са несъмнени – Д, С и W от филигран-инициала.
Липсва само К, но инициалите В от нивото на ирмосите, както по закона
за графичното сходство между В и К, така и криптографското заменяне,
инициалите В могат да са на мястото на К. Така получаваме всички елементи на името ДWКС, съставящи филигранния инициал W – ДWКС.
Да се върнем обаче към проблемните зони в каноновия модел.
Заимстването на инициал О от първи тропар на седма песен от същия канон де факто нарушава системността на подписа на Константин,
която иначе е перфектна. По тази причина тук ще изследваме внимателно хипотезата, която трябва да отговори на въпроса за кой Константин
става въпрос.
Първа стъпка е да се провери дали съставителят на акростиха
действително е достатъчно перфектен при реализирането на задачата си
– да отбележи името си в авторската зона. След като вече се усъмнихме в
заимстваното в 7 песен О, тук ще трябва да го заместим с друго обяснение.
Липсващото О всъщност присъства в началото на втория стих от ирмоса
на девета песен (л. 16об): § несэком¥©. Всъщност в целия ирмос може да се
прочете анаграма на името Константин по следния начин – К-w-н-с-т-ѧ-тѧ
(подчертана е поредицата от букви, образуващи тази форма на името):
Êàì¥ íåð©êîñý÷åí¥ѧ ãîð¥. §íåñýêîì¥©òè ä(âöѧ. êðà11

Смисълът на термина е идентичен с вече използвания термин филигран-инициал (Panayotov, 2008a, p. 139).
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è©ãëüí! §ñý÷å ñѧ Õ)ñ. ñúâúêóïè ðàñòî©ùèè ñѧ12 åñòâý. òýìú âåñåëѧùå ñѧòѧ
á(öå âåëè÷àåìú :Възможността в ирмоса да прочетем акро-анаграматично името
Константин, което започва от инициала, е в синхрон с изписания чрез
инициали акроподпис. Това четене използва два похвата: обикновен стишен акростих:
К – Êàì¥ íåð©êîñý÷åí¥ѧ ãîð¥.
w – § íåñýêîì¥© òè ä(âöѧ. êðàè©ãëüí! §ñý÷å ñѧ Õ)ñ.
с – ñúâúêóïè ðàñòî©ùèè ñѧ åñòâý.
т – òýìú âåñåëѧùå ñѧ òºá(öå âåëè÷àåìú :- = Кwст,
и инициална поредица – НСТЯНТЯН = КwНСТЯНТЙН. Важно е обаче да се
анализира разликата между реалния вид на инициалната поредица и
това, което тя би трябвало да означава. По-горе обяснихме възможността
двете Я да бъдат адекватно заменени. Има обаче и друга възможност, основана на факта, че всички (двата) инициали, които са вокали, са Я. Такъв
прецедент вече е описан в текста на Канона за Климент Римски (Panayotov,
2004). Фразата на Константин-Кирил на нивото на богородичните е също
моновокална, при това съставена чрез същия инициал Я: ЧЯЯ РЯЯ КР =
ЧАЯ РАЯ КиРил.
Дотук регистрирахме първа връзка между двата акротекста в каноните за Климент Римски и Антипа Пергамасийски. Втората връзка е, че и
в Канона за Климент Римски има подпис на Константин, който е част от
акрофразата ПОœ Въ ПЯСНИ КонсТяНТин Въ Д... Името е реализирано като
съкратен подпис, който обаче може да се подкрепи анаграматично с „пропуснатите“ букви. По същия начин се изгражда името в тропара, в който
присъства началната буква на името – Коньстин/ Констино(с:
К – Коньча сѧ въ истину гла(с иже възъпи Исаия (Panayotov, 2004, p. 27)
К – Коньча сѧ въ истиноy гла(сиже възъпи Исаия (ibid.).
Името в Канона за Климент Римски се среща и във втори вариант,
реализиран чрез четирите тропара с инициали, които го образуват:
К – Коньча сѧ въ истину гла(с иже възъпи Исаия
Т – Тр(оцю всеч(стьну прр(цскы пэ(с ни яко ¬дину сущю
Н – Неиздречьно вэрнии тр(оцю съвядуще говэино
Т – Тр(оцю ст(ую ¬динy имуще сущьствомь (Panayotov, 2004)=КоньсТяНТин.
12

Думата трябва да е под титла.
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Вижда се, че тази втора връзка показва много близки похвати: изписване на името с инициален акростих, който е дублиран в първи тропар
с инициал плюс анаграма. В Канон за Климент Римски това е приложено
и във всички тропари, които участват в съкратения акроподпис. Изводът,
който може да се направи от посочения пример, е, че съкратеният подпис
на Константин всъщност е игра на акростих и анаграма.
Смятаме, че може да се открие още една (трета) връзка, която несъмнено ще наклони везните в полза на категоричното уточняване на авторството на подписа в Канона за еп. Антипа Пергамасийски. Както вече се
спомена, славянският първоучител се подписва с двете си имена в Канона
за Климент Римски: в нивото на богородичните с кратък подпис КР=КиРил,
а в останалия текст – със съкратен – КТНТ=КонсТяНТин (Panayotov, 2004). Същото може да се наблюдава и в Канона за еп. Антипа Пергамасийски: двата
инициала от нивото на ирмосите, прочетени от девета към осма песен, са
КР. В първия обаче вече е реализиран акро-анаграматичен подпис Кwнстѧтѧ
= Константин (за позицията на ѧ ще говорим на друго място, а тук само ще
отбележим, че тя може да се разчете като вокал + н). По причина, че вече е
наличен акроподпис, не е логично да търсим втори. Затова от този ирмос
можем да прочетем само инициала К и да добавим само крайната буква от
първата дума – ¥ (или й)13. Следователно в случая можем да предположим
най-много Кй.
Вторият инициал (Р) лесно се допълва с края на името Даниил:
Ð©öý ðàñïðîñòåðú Äàíèèëú ëúâîâà çèÿíèà âú ðîâý çàòü÷å. (Ivanova, 2012, p. 91)
Всъщност инициално-анаграматичният акроним КйРилъ се реализира в рамките на първите два стиха от ирмосите на девета и осма песен.
Видимата част на подписа КР (засвидетелствана и в Канон за Климент
Римски) е потвърдена анаграматично и в първия стих на Канона за еп.
Антипа Пергамасийски. Двата инициала са достатъчни, за да маркират
спецификата на името, и всички горни доказателства имат за цел просто
да илюстрират по друг начин нашата увереност, че става въпрос за името
на Кирил. Ето защо лично за нас дори само двата инициала са достатъчни, за да се убедим, че те, заедно с подписа на Константин, представляват
недвусмислено имената на славянския апостол. Обръщаме внимание и на
факта, че началното К е общо и то е в пълно съответствие с православната монашеска практика името на замонашения да носи първата буква от
светското му име:

13

От досегашните наблюдения върху акронима Кирил може да се заключи, че той почти
никога не се изписва напълно. Навярно защото и съкратените форми го правят достатъчно
ясен: КРил; КиРли под. Тук е напълно възможно да става въпрос за първата форма.
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Трите връзки на подписите между каноните за Климент Римски
и Антипа Пергамасийски показват, че в тях присъстват и двете имена на
Константин-Кирил. Но ако това е нещо закономерно за култа към Климент Римски, то по отношение на паметта на Антипа Пергамасийски ще
трябва да преосмислим коренно присъствието ѝ в началния етап на славянската литургика. Защо, по какви признаци тя е била интересна за химнографския проект от времето на Моравско-Римската мисия? Но това е
работа, която изисква специално изследване.
Откриването на интерполираните подписи на Стоян и Константин-Кирил е важно първо и преди всичко за определяне на термина, в
който за пръв път се ползва името на химнографа Стоян – не по-късно от
869 г.! Това може би обяснява факта, че по-късно на него е поверена престижната работа върху цикъл канони за Богородица.
Второ, работата на Докс с първите двама поставя по нов начин въпроса за участието на Кирил в българската литургика или в работата на
книжовните средища в средновековна България, както и извън нея.
Трето, продължавайки последната мисъл – до каква степен можем
да осмислим едновременното присъствие в Рим на двамата братя Кирил
и Методий и българската дипломатическа мисия там?! Да припомним, че
основен участник в нея е дипломатът химнограф Сондок! Бил ли е Докс
участник в българското представителство? Не ставаме ли свидетели чрез
Канона за еп. Антипа Пергамасийски на скрити политически ходове от
страна на Борисовата дипломация?
По-горе отбелязахме подписа на Докс, който е реализиран на второ и трето тропарно ниво, както и на филигран-грамата W, съставена от
В(К), Д, С. Не трябва да се подминава фактът, че имената на Докс и Сондок
се припокриват по буквен състав 100 % чрез буквите С, W, Д, К/ Д, W, К, С.
Тук си задаваме въпроса защо често в каноните двете имена се интерферират 14? Възможно ли е и тук да открием подобен модел?
Първо ще обсъдим състава на филигран-грамата W. Самата тя дава
вокала О и е съставена от първата и последната буква на името До(к)с. Буквата К е долепена до филигран-грамата. Има обаче два „излишни“ инициала В в нивото на ирмосите, а ние видяхме, че в подписа на Константин-Кирил това ниво е изключително важно! Дали трябва да се прочетат
14

Той е провокиран от първата публикация за творчеството на Сондок – вж. Panayotov, 2018,
p. 226.
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всички те заедно – ВДW_С? Тази поредица прилича на структура от типа
титла+име. Няма как да предположим обаче нищо, преди да анализираме инициалите, които присъстват в пространството, заключено във
филигранната W. Нека изредим първите от тях – ВГТР+Оy (от седма песен, „освободено“ от участие в изписването на името Константин). Петте
инициала заедно с поддържащите букви недвусмислено водят в своята
последователност към думата ВаГаТОyР/ багатур – титла, с която многократно се свързва името на Сондок. Остават два инициала в седма песен,
които не намират обяснение досега. Това са Б и С. Най-лесното предположение е, че става дума за глаголната форма б¥с). Тогава всички инициали
ще се подредят в логичен ред: В(а)Г(а)ТxР б(¥)с). Друго четене е възможно,
ако се предположи, че длъжността е изписана в гръцки вариант – В(а)Г(а)
ТxР-ОС, а глаголът е закодиран в първия стих на трети тропар от шеста
песен (л. 15об):
Áîëѧùèìú âðà÷åáüñòâî åñòü. öð(êâè âü (Ivanova, 2012, p. 91)= Б-и-сть
Двата варианта смислово нямат никаква разлика. Гърцизираната
форма би се съчетала с подписите Константинос (и евентуално Стоянос?),
ако обаче изберем тази хипотеза.
Дотук установихме, че в пространството на филигран-грамата
може да се прочете акротекст, в който се посочва, че титлата багатур принадлежи на някого. Най-близо до логиката е, че това е Сондок (общите
букви с името Докс спомагат за допускането!). Има, за щастие, възможност акроним Сондок да се прочете в първо и второ тропарно ниво по
следния начин:
Песен 6, втори тропар, л. 15об:

С – Ñòîàøå íà ñ©äèùè. ïðîïîâýäà©

Песен 7, първи тропар, л. 15об:

О – Þí¥ òðè wòðîê¥ èçüwáðàæà©

Песен 4, първи тропар, л. 14об:

Н – Íå ïîêîëýáà ñòëüïà òâîåãî ñðäöà.

Песен 4, втори тропар, л. 14об:

Дw – Äðýìàíèåìú íå÷üñòèà wäðüæèì¥©.

Песен 3, втори тропар, л. 14:		

К – Êðýïîñòè© áë(æåíå Õ)âî©.

Вижда се, че два тропара с инициали Д и К се повтарят от името
на Докс, прочетено от нас малко по-горе. Идеята е, че трябва във втори
тропар от трета песен да прочетем две букви – Д и w 15. Този ход на мисли
прави по-сигурно четенето на името Докс, защото то ще е разположено
само в нивото на вторите тропари и ще се обясни само с един похват –
обратен хоризонтален акроподпис.
По-сложно е обяснението на възможния подпис на Сондок. Дотук
успяхме да опишем филигранната W, буквения му състав и прочетохме
15

Тук има възможност да присъства и w от филигран-грамата, което е абсолютно идентичен
избор.
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инициалите, които са затворени във вътрешното му пространство: ВГТР
БС. Името на Сондок може би започва точно от последните букви с типичния за воина определителен инициал Б багатур СОНДwК. Така, ако се
откажем от прочита на инициалите БС като глаголна форма, ще успеем да
попълним изцяло както смисъла на филигранната буква, така и междинното ѝ пространство.
Единственото изключение, извън пространството на филиграна,
което допуска това четене, е последният инициал К. Такава пунктуалност
поставя въпроса дали пък няма възможност да открием намек за К в самия модел, в пространство, което е така високоорганизирано. Ресурси за
подобни решения има само в нивото на ирмосите, където отбелязахме
възможността двата инициала В да посочват сан на автора. На нас обаче ни е нужна буквата К… От предишните наблюдения ни е известно, че
Сондок употребява тайнопис, основан на цифрови стойности на буквите,
и следователно в нивото на ирмосите „заподозрени“ са само инициалите
В и П, чрез които може да се замени буквата К. В случая е по-реалистично
да се заложи на двата симетрични инициала В (4 и 7 песен), защото така
буквеният състав на филиграна изцяло ще изписва името Дwкс (w е образът на филигран-буквата). Следователно възможно е да говорим за дублирани подписи на Докс: единият на нивото на вторите тропари, а вторият
– в буквения състав на филигран-грамата.
Разработването на похвата на дублирания подпис в канона не е патент само на Докс. Поне три са вариантите за подпис на Сондок и два на
Стоян, но на тях няма да се спираме, защото по-скоро намекват, отколкото
да изобразяват конкретно споменатите имена. Интересно е да се обсъдят
тези факти, защото те никак не приличат на случайно съвпадение. Изпреварвайки едно предстоящо изследване, ще споменем, че този похват
(защото вече има индикации, че е умишлено действие с по-широко практическо приложение) се забелязва многократно в текстовете на епохата
– края на IX – първата третина на X в., т.е. в Златния век на българската
култура.
За съжаление, най-важният въпрос – имали ли са представа химнографите за подсъзнателното въздействие на невидимата, незабележимата повторителност (анаграматичност), ще остане засега отворен.
Всъщност литературната теория (в частност отделни нейни концепции
и направления) въобще не се интересува дали авторът осъзнава какво е
създал, а в центъра на вниманието е как създаденото въздейства върху
реципиента. Така или иначе култовата поезия на Златния век е първият
случай, в който славянското писмено слово използва този похват – анаграматичността като несъзнат, но въздействащ върху реципиента фактор.
Доколко то е осъзнавано специално или теоретично наследено от риториката на античността (респ. на византийската книжнина), в момента
няма как да определим.
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Ще преминем към „неорганизираната“ част от каноновия модел –
двете тропарни нива и ирмосите на 1 и 4 песен. Прочетени като бустрофедон (пропускаме второ тропарно ниво, защото вече е заето от единия подпис на Докс), те могат да се подредят така, че на очи се набива значещата
поредица от инициали ОyБИВ в следния ред:
Песен 1, трети тропар, л. 13об:

Оy – Îyìðúòâèâú ïëúòüñêàà ì©äðîâàíèà.

Песен 3, трети тропар, л. 14:		

Б – Áýñîìú ñëîóæ©ù©©.

Песен 3, първи тропар, л. 14:		

И – Èñòî÷èëü åñè ðýê¥ №÷åíèà.

Песен 3, ирмос, л. 14:			

В – Âåñåëèò ñѧ w òåáý

Неразбираеми остават два инициала М и З, които според нас могат
да се прочетат единствено като число – 47. Цялата част от акрофразата
тогава ще се чете така: М‚ З ОyБИВ. Тя може да се разбира единствено във
воинския смисъл – като победи в битки (убити противници в директни
сблъсъци?).
Напълно наясно сме, че така разчетен, фрагментът противоречи
на нормалния християнски морал. Не бива да се забравя обаче, че християните винаги са воювали и са вярвали, че техният бог им е помогнал
за победата 16! Ако авторът на тази част от акрофразата се е двоумил как
ще изглежда в очите на твърде хрисимите християни, то едва ли щеше да
изпише и своя военен светски сан. Намираме, че споменаването на победите и титлата багатур вървят ръка за ръка. Всъщност стресираща е откровеността, с която Сондок съобщава за своите победи. Не е ли тя обаче
съвсем в традицията на Крумовата чаша (оформена от черепа на Никифор) или на скалповете, с които северноамериканските индианци украсяват облеклото си, а южноамериканските пък мумифицират и смаляват
главите на своите жертви? За съвременния европейски човек всички тези
жестове на победата са отвратителни и примитивни (иначе той, европеецът, с наслада гледа как филмовият герой избива по два автобуса с хора,
ама те са от „лошите“). Двойният стандарт е ясен, но все пак трябва да се
погледне на проблема херменевтично: възможен ли е такъв акротекст във
времето на княз Борис I? Има ли той връзка с обществото на багатурите?
Смятаме, че отговорът и на двата въпроса трябва да е положителен 17.
Ако обобщим казаното дотук, ще се наложи да уточним няколко
аспекта, в които Канонът за епископ Антипа Пергамасийски предста16

Нека да си припомним, че в Похвално слово за Кирил и Методий за Методий се казва, че „на
война бил страшен като Самсон, Гедеон и Исус Навин“! На всички тези воини, включително
и на св. Методий, се гледа с уважение. Същото се отнася и за победата на княз Борис над
разбунтувалите се боляри. Навярно това е контекстът, в който трябва да се разбира и тази
част от фразата на Сондок.
17
Има и по-алогични четения, като ЗУБИ ()З/ СУБИ (ГИ)? (7 сюбиги), но смятаме, че те не
заслужават внимание, тъй като логически няма как да се съчетаят с останалия акротекст.
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влява значителен интерес за българската история и за медиевистиката.
Първото е вече споменатият подпис на Константин-Кирил. Тук оставаме
настрани факта, че канонът категорично посочва славянския апостол за
един от съавторите (колко малко са каноните, за които смеем да твърдим
това!). Този канон е и фактор за датирането на началото на дейността и на
Стоян, Докс и Сондок. Кирил и Сондок биха могли да си сътрудничат както в Рим (ок. 867-869), така и в предишен етап18. Фактът поставя за пореден
път въпроса за участието на двамата солунски учители в християнските
дела на България: какво отношение има Моравската мисия към покръстването на България, към създаването на култовия християнски годишен
цикъл и пр. Канонът посочва и откога Докс се занимава с книжовни трудове (след като другите двама го правят преди 869-та година), а това има
пряко отношение към обяснението защо Докс има такъв авторитет.
Втори проблем проблясва също като загадка на епохата: Докс и
Сондок едно и също лице ли са? Ако е така, то тогава става ясно защо е
толкова високо влиянието на Докс сред учениците на Кирил и Методий.
Тогава ще отговорим и на въпроса защо двете имена често се появяват
заедно в химнографията.
Третото важно наблюдение обхваща архитектониката на акростиха и съпътстващите го похвати. Канонът за еп. Антипа Пергамасийски е
брилянт на ранната славянска химнография, който демонстрира висше
изкуство на култовото слово, достъпно само за елитарни читатели. Каноновият акромодел е информативен до последния инициал.
Акростихът съдържа подписи на четирима книжовници, всеки от
които се подписва поне по два различни начина:
К(ь)йРилъ– ниво на ирмосите, обратен хоризонтален акростих плюс
анаграма;
КwНСТѧЯНТ¥Н(ос) – паралелен инициален акростих в 8 и 9 песен;
Кwнстѧтѧ – в ирмоса на 9 песен – акростих плюс анаграма;
С§ЯН(ос) – богородични тропари – 6-9 песен;
Стяян – 9 песен – инициален акростих;
Стоен – акроанаграма 1 тропар, 9 песен;
ДwКС – нива на вторите тропари, обратен хоризонтален акростих,
4, 3 и 1 песен;
ДWКС – буквен състав на филиграна ДКС плюс филигран-грама W;
ДОКС – 7 песен или 6-7 песен;
18

На това сътрудничество следва да се обърне специално внимание, защото то е информативно
въобще за политиката на Борис I и целите на българската делегация при папата.
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СОНДwК – вторите тропари на 6 и 3 песен; О от диграфа У, който
е на мястото на Ю (1 тропар, 7 песен), и К, което трябва да се прочете от
криптирано В (ниво на ирмосите);
СWНДwК – трети тропар от 4 песен; W от филигран-грамата; първи
тропар от 4 песен плюс w; К = В в нивото на ирмосите;
С§НДОК – трети тропар от 7 песен; богородичен от 7 песен; трети
тропар от 8 песен; 2 тропар от 7 песен; първи тропар от седма песен (О вм.
Ю); ирмос К (вм. В).
Вижда се, че четирите имена са обиграни в пространството на
каноновия модел, като в първите две песни (1 и 3) има само два инициала,
свързани с името Докс ( К и С), т. е. 1 и 3 песен не са място на подписите.
Нашите четения показаха, че наред с акростиха е използвана и
анаграмата. Очевидно липсата на пространство за варианти на подписите
е наложила използването и на втори поетически похват, който има много
по-голям потенциал за разширяване на акротекста.
Старинността на канона и перфектният акротекст показват, че
българската химнография се включва с летящ старт в европейската
литургическа култура благодарение на трудовете на солунските братя и
техните ученици. Последното като че ли важи още повече за Симеоновата
епоха, но какво бихме казали за тримата сътрудници на КонстантинКирил в създаването на Канона за еп. Антипа Пергамасийски? Ако
приемем количествени критерии за измерване на „приноса“ на всеки
един от химнографите, ще се получи следното: за изписването на
името на Константин-Кирил са използвани осем тропара и два икоса
(в 8 и 9 песен); за името на Стоян – 8+4 тропара (от които 5 са общи с
Константиновия подпис); за акрофразата на Сондок и принадлежащите
му варианти на подписи – над 20 тропара; за името на Докс – 8 тропара
(или малко повече). Фактът, че на Сондок е отстъпено такова голямо
пространство, показва значимостта на неговата личност в конкретния
момент. Предполагаме, че във времето, когато е създаван славянският
вариант на канона, Сондок вече е имал достатъчен авторитет не само
като аристократ, но и като поет химнограф, за да създаде текст заедно с
Константин-Кирил.
Съществено е да се отбележат и новите практики (всъщност
те не са нови, а просто в процеса на тази работа ги откриваме като
такива) при екипната работа върху акротекста. Това са: на първо място,
интерферираните подписи (два или повече подписа, които имат общи
зони или използват едни и същи елементи: инициали, филигранфигури и пр.). От фактите в този канон се оказва, че това е възможно и
приложимо в практиката. Друг такъв пример е включването на филигранбуква в четенето на акротекста, а трети – паралелното четене (Panayotov,
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2019) на два структурни реда от каноновия модел (две песни, две нива).
Разчитането става с последователно четене на елемент от единия, а след
това от другия ред – вж. подписа на Константин-Кирил в 8 и 9 песен в
Канона за епископ Антипа Пергамасийски.
Вижда се, че този канон е интересен както от историческа гледна
точка, така и от гледна точка на теорията на славянския акростих.
Екипната работа в областта на средновековната химнография се
наблюдава и в Канон за св. мъченици Терентий, Помпий и другите с тях,
чиято памет се чества на 10 април. В ЦИАИ 316 този канон е разположен
на л. 9-12об. На първо място тук може да се отбележи филигран-подписът на Сондок, към който е добавен и духовният му сан – поп. Тази фигура се наблюдава в нивата на ирмоса от седма песен и последващите го
тропари от шеста-осма песни. Представяме фигурата и реда на четенето
в пространството на каноновия модел (името е във вариант ЗОНДОК):

Четенето на името – ЗОНДОК19 – започва от долу нагоре (втори тропар, 7 песен), преминава през буквата О (първи тропар, 7 песен), след това
надясно към Н (първи тропар, осма песен), отново нагоре към Д (икос на 7
песен), за да слезе отново към О (първи тропар, 7 песен) и да се „изтегли“
наляво към К (втори тропар, 6 песен). В нивото на втори и трети тропар в
рамките на шеста, седма и осма песен стои думата поп с център на симетрията буквите О (от 7 песен).
Колебанието в случая идва от възможността да се разчетат два варианта на името: Зондок и Зондоко.20 И в двата случая обаче инициалите
в личното име се подреждат в кръст, а думата поп – в обърнат надолу ъгъл.
19

Изписването на името напомня подписа на Кириловия ученик Сисиний, който често
използва симетрични конструкции (Panayotov, 2011a, pp. 21-24) и също е съавтор на
Константин-Кирил в химнографските акротекстове.
20
В това четене инициалът О ще присъства три пъти за всяка сричка от именната форма.

Десислава Иванова, Веселин Панайотов - Химнографската памет

57

Двете фигури, обединени в една, се сливат в позната в средновековното
християнско изкуство фигура на кръста и котвата.

Символиката на котвата може да бъде открита още в Посланието
на апостол Павел до евреите, където се казва: „… да имаме твърда утеха
ние, които прибягнахме да се хванем о предстоящата нам надежда, която
за душата ни е като непоклатима и яка котва и която влиза най-вътре, зад
завесата, където Иисус влезе предтеча за нас, като стана Първосвещеник
навеки по чина Мелхиседеков“ (Евр.: 6, 18-20) (Biblia, 2011, р. 1476). Така котвата в християнската идеология се обвързва с надеждата, с очакването на
спасение и вяра в силата на Исус. Най-ранните изображения на кръст и
котва са открити в паметници на ранното християнство (вж. например
катакомбите на Сан Себастиано).

Фиг. 1. Фрагмент на
надгробната плоча на
Анкоридж с изображения на
котва и риба от катакомбите
на Св. Себастиан. Нач. на III в.*

Фиг. 2. Фрагмент
от надгробен камък с
изображения на котва, риба и
христограма от катакомбите
на Св. Себастиан **

* Източник: http://www.pravenc.ru/text/1681353.html
** Източник: http://www.pravenc.ru/text/1681353.html
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Свидетелство за това, че котвата е един от най-древните християнски символи, откриваме в Католическата енциклопедия, където се
казва, че един от откритите фрагменти от надгробен паметник съдържа
изображение на котва и е датиран от края на първи век. Също така през
второто и третото столетие сл. Хр. котвата като символ често се среща
в епитафиите на катакомбите. Около седемдесет примера от него са открити само на гробището на Присила преди четвърти век. Интересно е
и наблюдението, че котвата се намира и в съчетание с думи от латински
или гръцки произход, които са свързани с думата надежда (Hassett, 1907).
Котвата се свързва преди всичко с надеждата душата да бъде спасена и вероятно затова повечето от изображенията са върху надгробни
паметници. Впрочем такова изображение може да се види и върху стечките от Босна и Херцеговина21:

21

Източник на изображенията: Wenzel, 1962, pp. 215.
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Котвата и кръстът в изображенията на стечките са в обкръжението
на виещата се лоза и гроздове, които символизират и надеждата, и вярата
във възкресението.
Всички изложени факти логично водят до извода, че традицията
на изобразяването на котвата и кръста в единно цяло е древна в християнския свят и няма нищо необичайно да бъде привнесена и в акростишната структура.
Името на Сондок – със З – Зондок, е изписано по същия начин и в
Канона за Василий епископ Парийски в ЦИАИ 316, чийто текст е разположен на л. 17об-24. Подписът на старобългарския аристократ се намира в
пространството на тропарите на първа – трета песни, като тук става въпрос за прочит по системата на вертикалния бустрофедон – започва се
последователно с инициалните букви на трети, втори, първи тропар от
първа песен, а след това се продължава с първи, втори и трети тропар от
трета песен. Тук представяме четенето на акроподписа22 според правилата на бустрофедона:
Песен 1, трети тропар, л. 18:		

Ç – Çàêîííî ïîñòðàäàâú, è ÷èñòî ñ(ùåíüñòâî

Песен 1, втори тропар, л. 18: 		

W – —âðúçîø© ñѧ äâåðè òåáý åäåìñê¥©.

Песен 1, първи тропар, л. 18: 		

Í – Íåñêàçàíí¥ ñâýòú òåáý è òðèñèÿíåíü.

Песен 3, първи тропар, л. 18:		

Ä – Äîñòî÷þäíàà. è ïðýñëàâíàà ïàìѧò òâîà.

Песен 3, втори тропар, л. 18:		

W – Wáëàêú òýëåñå ñúâëýêú ïðýïîäîáíå.

Песен 3, трети тропар, л. 18:		

Êî – Êîí÷èí© áëàæåí©© è íàñëàæäåíèå ïðäáíå

Всъщност и в двата канона могат да се прочетат звателната и нормалната форма на името: ЗОНДОК/ ЗОНДОКО/ ЗОНДОКо. Еднаквото изписване на името (при това в два еднакви варианта) на средновековния български интелектуалец, поет, воин, аристократ Сондок е може би доказателство за перфектната „памет“ на Служебния априлски миней от сбирката на ЦИАИ под номер 316, запазила неизвестни на други исторически
източници страни от биографията и личността на Сондок.
В близост до филигранния подпис на Сондок от Канона за Терентий, Помпий и другите с тях, чиято памет се чества на 10 април, стои името на Наум. Акростихът е разположен в първите тропарни нива на песни
1-5, но в обратен ред – от първи тропар на пета песен до първи тропар на
първа песен:
Песен 5, първи тропар, л. 10:		
Í – Íèçëîæèñòå ïðýëüñòè òâðüäîñòü
						
(А)
Песен 4, първи тропар, л. 10:		
О – Îyêðàñèñòå ñѧ ì÷(íèöè âúäààíèåìú
22

Предполагаме два възможни варианта на подписване: Зондоко и Зондок.
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Песен 3, първи тропар, л. 9:		

x – Îyñò¥ ïðîïîâýäàø© ñù(íí¥ìè

Песен 1, първи тропар, л. 9:		

Ì – Ìíîæüñòâî ñòðàäëåöú ïðýñëàâí¥õü

Това четене обаче има съществен проблем23: въз основа на този
препис можем да предположим само съкратен подпис Í)ум, както и във
втората подобна поредица, образувана от същия начален инициал и
трите ирмоса от 4, 5 и 6 песен:
Песен 5, първи тропар, л. 10:		

Í – Íèçëîæèñòå ïðýëüñòè òâðüäîñòü

Песен 4, ирмос, л. 10:			

(А) – 1ñë¥øàõú ã(è. ñúìîòðåíèÿ òâîåãî

Песен 5, ирмос, л. 10: 			

1 – 1òðúíîó©ùå âúïèåì òè

Песен 6, ирмос, л. 10об:		

Ì – Ìë(èòâ© ñè ïðîëý© êü

В посочения канонов модел присъстват две еднотипни конструкции,
които най-малкото асоциират името Наум. Ако това е просто „намек“, подсказка, то къде би могло да се търси точното име? Лесно е да се каже, защото
славянските химнографи обикновено го ситуират накъде наблизо. Всъщност последните два инициала са същите от първия посочен подпис (първи
тропар от 3 песен и първи тропар от 1 песен). Началото на името обаче е във
втори тропар на трета песен с инициал Н и поддържаща го буква а (сричков
акростих). Даваме примерното четене по-долу:
Песен 3, втори тропар, л. 9об:

Íà – Íà óä¥ ñúñýùè ñѧ. çà Õ(сà ÿâý

Песен 3, първи тропар, л. 9:		

Îy – Îyñò¥ ïðîïîâýäàø© ñù(íí¥ìè

Песен 1, първи тропар, л. 9:		

Ì – Ìíîæüñòâî ñòðàäëåöú ïðýñëàâí¥õü

Този втори тропар от трета песен, също като някои от вече
цитираните по-горе примери, съдържа и последователна анаграма на
името по следния начин (вж. подчертаните букви):
Íàóä¥ ñúñýùè ñѧ. çà Õ(сà ÿâý ïðýäàø©
ñѧ. ñòðàäàëöè. ñòðàñòè© ðàæäåæåíèåìú òîãî âúçëþáèâøå :Ако обобщим „внушенията“ на химнографа от схемата на каноновия модел, ще видим, че инициалите, съставящи името Наум в нивата
на ирмосите и първите тропари, са 70 % от общия брой, но между тях
липсва инициал А. По тази причина избираме последното четене като
най-адекватно. Увереността при този избор идва и от факта, че в началния тропар (втори тропар от 3 песен) се наблюдава ясна анаграма на подписа. Разположението на този подпис оставя определено пространство,
23

Всъщност проблемът е изкуствено създаден от желанието на химнографите да бъде
реализирана моновокална акрофраза с инициал Оy – вж. по-нататък.
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което се разпростира от подписа на Наум до подписа на Сондок. Три
инициала правят впечатление в него – ЖОyН. Тъй като вече е засвидетелствана форма на титлата жупан в химнографията, то има възможност
да се провери дали е възможен прочит на тази форма и в този миней.
Такава вероятност предлага текстът на първи тропар от 4 песен (л. 10), в
който началото на една дума се вписва в липсващата част на жупан (вж.
подчертаните букви)24:
Îyêðàñèñòå ñѧ ì÷(íèöè âúäààíèåìú áîëýçíüìè. ñèÿ©ùå ïà÷å ñàïôèðà è çëàòà.
òâðúä¥õú ïîäâèãú ïîêàçàíìè :Тук се наблюдава вече изпробваната в химнографията последователност: съставяне на инициален акростих и потвърждаването му в тропар чрез
анаграма. Ако се съгласим с този процес обаче, ще трябва да отговорим и
на въпроса към кого се отнася тази титла. Тя е твърде ниска за кан-багатура
Сондок (дори и за младите му години). Ако обаче се отнася за Наум, който е „изпратен да помага на Климент“, ще трябва да възприемем действието
на Борис I като назначаване на Наум на административен пост, който е
свързан с поддържане (икономическо и организационно) на Климентовото
дело. В такъв случай ще стане ясно защо точно Наум изгражда манастира
„Архангел Михаил“ край Охридското езеро (днес известен като „Св. Наум“)
и защо в последните си години се занимава по-малко с книжовна дейност.
Известно е, че около 905 г. манастирът вече е готов (Kozhuharov, 1995, р. 796),
а в каноновия модел можем да прочетем и три дати – 904, 902 и 900 г. Първата е по-вероятна, тъй като липсва възможност да бъде включена цялостно в
друга акростишна поредица. Ще отбележим основните (опорни) инициали.
На първо място това е първи тропар от 9 песен – Ц: Öýëåíèå òî÷èòü ðàêà ì(чíèêú.
(л. 12). Той, в съчетание с тропара – Д: Äíå(с Ìà¿éìà âýðíè. (л. 12), съставя група,
която може да бъде прочетена като 90425. Прочитането на тази година ще
24

Групата на инициалите, поддържащи четенето ЖУпан, може да се удължи с още една буква,
ако се предположи, че инициалът К (от втори тропар на 5 песен) криптографски е заменен
и всъщност може да бъде прочетен като П. Тогава поредицата ще е ЖОyПН (и пак ще липсва
само А).Тази особеност показва усложнения (умишлено направен труден) акростишен модел
(подобно на Кириловия моновокален акростих), който в нивото на ирмосите и тропарите
(без богородичното ниво) използва единствено вокала у (чрез диграма, изписана с главни
букви в ЦИАИ 316). В случая не трябва да броим втори тропар от 9 песен, защото може би той е
зает от канон за св. Четиридесет мъченици (с начален инициал Я). Всъщност литургическата
традиция се опитва да вдигне броя и на съмишлениците на Терентий, Помпий и другите с
тях, като добавя още 36, за да достигнат сакралното число 40. Все пак този канон се различава
от другия – за севастийските мъченици, и по заглавието, и по съдържанието.
25
Тропарът с инициал Я би могъл да е съставна част от този канон, ако е предназначен да
представи глагола ПЯ към името на Сондок = СОНДОК ПЯ. Все пак го мислим за добавен покъсно, тъй като тропарът по този начин провокира моновокалния модел на акротекстовете в
тази част на каноновия модел (без нивото на богородичните тропари). Друго основание да го
смятаме за прибавен по-късно, е, че с него в девата песен тропарите са с един повече.
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означава, че Сондок по това време още е бил жив. Тази хипотеза ще се разколебае (но няма да бъде отхвърлена), ако прочетем в 8 и 9 песен друг подпис
на Сондок по следния начин:
Песен 8, ирмос, л. 11об:		

Ñ – Ñåäìú ñåäìèöå© ïåùü õàëäåèñê¥èõ

Песен 9, ирмос, л. 12: 			

О – 1ñòðàøè ñѧ âúñýêú ñëîóõú.

Песен 8, първи тропар, л. 11об:

Í – Íà ñ©äèùè ì©÷èòåëüñòý.

Песен 9, втори тропар, л. 12:		

Д – Äíå(с Ìà¿éìà âýðíè.

Песен 9, трети тропар, л. 12об:

О – Çåìý îóáî êðüâúâàø© è òýëåñà

Песен 9, богородичен
(четвърти) тропар, л. 12об:		

К – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Положението, че инициалът Д принадлежи към името, все още не
означава, че той не трябва да се отчита и при прочитането на годината,
тъй като по-горе вече говорихме за интерференцията на акротекстовете
в рамките на каноновия модел. Все пак за да бъдем съвсем коректни, ще
се насочим и към годината 900 (заради самостоятелния инициал Ц, който не участва в никакъв друг акротекст). Като посочване на дата/година
изглежда и поредицата от два инициала в трето тропарно ниво на 5 и 6
песен – Ц) В:
Песен 5, трети тропар, л. 10об:

Ö – Öâýòíî ìýñòî ïðýêðàñíî ïîêàçàñòå ñѧ.

Песен 6, трети тропар, л. 10об:

Â – Âîä¥ ðàêà ì©÷åíèêú èñòà÷àåòü.

И двата инициала обаче влизат в загадъчен акростишен ред с примерно съдържание ПРиНЦ ВО Г)д (или градэ?). Навярно не бихме могли въз
основа на този материал да посочим някаква неоспорима година, но и в
трите варианта се повтаря числото 900. Разликата между предположенията е само четири години, така че тя не разколебава съществено насоката
на нашите наблюдения.
След изброяването на вариантите на подписване, които Наум Охридски е използвал в Канона за Терентий, Помпий и другите с тях, ще
трябва да преминем и към възможните варианти, които Сондок използва. Очевидно е, че основният му подпис е вписаният в кръста и котвата:
ЗОНДОК ПОП, другият заема 8 и 9 песен – СОНДЗП = СОНДОК (вж. по-горе за
криптираните букви), а третият е интерфериран върху подписа на Наум
по следния начин:
Песен 1, втори тропар, л. 9:		

Ñ – Ñëóæ©ùå æèâîìîó è èñòèííîìîó á(îy.

Песен 3, първи тропар, л. 9:		

Î – Îyñò¥ ïðîïîâýäàø© ñù(íí¥ìè ñâîè-

Песен 3, втори тропар, л. 9об:

Í – Íà óä¥ ñúñýùè ñѧ.

Десислава Иванова, Веселин Панайотов - Химнографската памет

Песен 4, втори тропар, л. 10:		

Д – Æèâîíîñíî äýèñòâî.26

Песен 4, първи тропар, л. 10:		

Î – Îyêðàñèñòå ñѧ ì÷(íèöè âúäààíèåìú

Песен 5, втори тропар, л. 10об:

Ê – Êðúâí¥ìè òå÷åíè èñóøèâøå.
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При това положение канонът ще изглежда „разделен по братски“
от двамата автори или по-скоро подписите им изглеждат братски прегърнати. Ако въобще се решаваме да посочим последния подпис, то е поради
неговата системност: той е създаден само в първо и второ тропарно ниво
от първа до пета песен, точно под единия от подписите на Наум по системата бустрофедон. Под двата подписа стои загадъчната поредица ПРНЦ
(трето тропарно ниво), но за нея – по-нататък.
Оказва се, че подобно на преводачите на Канона за Антипа Пергамасийски и съавторите на акротекстовете в Канона за Терентий, Попмий и
другите с тях създават множество варианти на своите имена в една сложна мозайка, в която те не само се подреждат, но и в определени случаи се
наслагват един върху друг. Ще припомним, че без богородичното ниво
и един тропар в девета песен всички инициали се подреждат в моновокален акростих! Това доброволно прието ограничение е изключително
изпитание за поетическата игра на съратниците химнографи (преди тях
е известен само Кириловият моновокален акростих (Panayotov, 2004).
Другият факт, който вече се установи, е Константин-Кириловият подпис
в Канона за Антипа Пергамасийски. Този факт предполага пряка връзка
между великите поети на епохата. Думите не са силни нито за Кирил,
нито за неговите ученици и съидейници, защото те създават славянската
(а значи и на половин Европа) православна култура, която спокойно можем да наречем хилядолетна.
Да се върнем обаче към по-прозаичните детайли от структурата
на каноновия модел. Вече споменахме загадъчната поредица ПРНЦ. Във
вида на трето тропарно ниво, какъвто го намираме в ЦИАИ 316, четирите
инициала могат да се подредят във фраза по следния начин:
Песен 1, трети тропар, л. 9:		

Ï – Ïðîïîâýäàø© ïîâåëýíèå á(ãîìðúñêî.

Песен 3, трети тропар, л. 9об:

Ð – Ðàçäðýøèø© ñú©çü ñîóåòüñòâà.

Песен 4, трети тропар, л. 10:		

Í – Íå§âðúæåì ñѧ ã(à.

Песен 5, трети тропар, л. 10об:

Ö – Öâýòíî ìýñòî ïðýêðàñíî ïîêàçàñòå ñѧ.

Песен 6, трети тропар, л. 10об:

Â – Âîä¥ ðàêà ì©÷åíèêú èñòà÷àåòü.

Песен 7, трети тропар, л. 10об:

Î – Îxä¥ ãëàäåìú âúäàâøå.

26

Предполагаема размяна на първите две думи от тропара: вм. Æèâîíîñíî äýèñòâî –
Дýèñòâîжèâîíîñíî.
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Песен 8, трети тропар, л. 11об:

Ã – Ã)ëú æèçíè íîñѧùå.

Песен 9, трети тропар, л. 12:		

Ä – Äíå(с Ìà¿éìà âýðíè.

Преводът на израза ПРНЦ ВО Г)Д би могъл да бъде „принц в Господа“.
Думата принц обаче не е засвидетелствана в ранния период на славянската книжнина27. Първата възможност да решим проблема, е като помислим
дали това е първоначалният вид на поредицата. Фактът, че тя стои под
името на Сондок, е (може би) показателен. В другия съставен подпис под
името му стои думата поп. Дали и в този случай не е използван същият
модел? Не забравяме и факта, че Наум е отбелязал другото си амплоа на
организатор – жупан, непосредствено до името си. Какво е другото амплоа на Сондок? Воин, багатур! В такъв случай можем да търсим дума,
която би го характеризирала като боец (войник), военачалник и пр. Тази
дума не трябва да се отличава много по състав от ПРНЦ, защото в нашите
химноложки изследвания сме приели методологическото положение, че
книжовниците по принцип са изключително внимателни и коректни в
работата си. Изобилни примери в химнографията обаче доказват, че поетическият словоред се възприема от следващите поколения като несвойствен, непривичен и навярно „неправилен“. Тази позиция е причина за
множество размествания в стиховия ред, определяни днес като синтактични промени. Точно обратен пък е стремежът на съставителя на химнографския акротекст. Той се старае да постигне своята програма въпреки ограниченията на „стеснената акроазбука“, на привичността на речта,
на мелодическия модел, на оригиналния текст (ако става дума за акростих в преводно съчинение) и дори на правописа и гръцкия текст. Въпреки възприетите самоограничения (в горните акротекстове – моновокална конструкция) е ясно, че в този случай книжовникът ще „жонглира“ до
границите на възможното с езиковите средства. Казано с едно изречение,
химнографът акрописец ще приложи определено насилие над текста в
началния стих на всяка строфа (това се отнася основно за инициалния
акростих, а и може днес да се наблюдава в поезията, рекламата, политиката). Казаното дотук обосновава особеното внимание на изследователя
към първия стих на всяка поетическа цялост (за прозата важи същият
подход, когато се открие акротекст).
Да се върнем към нашия проблем с мнимия принц – ПРНЦ. Ще изследваме вероятностите за промени в инициалите. В първа песен третият
тропар започва така:
Ïðîïîâýäàø© ïîâåëýíèå á(ãîìðúñêî.
Единствената възможност за промяна в инициала е той да е заменен с Б от третата дума, тъй като втората също е с начална буква П. Ще
27

Тя обаче би могла да е заимствана инцидентно в единствен по рода си акротекст.
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предположим, че стихът е изглеждал примерно така: Б(ãîìðúñêî ïîâåëýíèå
пðîïîâýäàø©. Тогава интересуващият ни ред би станал БРНЦ, което като
че ли не носи никакъв приемлив смисъл. Ако се вгледаме в началата на
стиховете обаче, ще забележим уникална възможност да прочетем дума,
която ще е в унисон с основната дейност на Сондок – с неговата длъжност
на воин/боец. Ето за какво става дума:
Песен 1, трети тропар, л. 928:		

Б – Б(ãîìðúñêî...

Песен 3, трети тропар, л. 9об:

Ðа – Ðàçäðýøèø© ñú©çü...29

Песен 4, трети тропар, л. 10:		

Íе – Íå§âðúæåì ñѧ ã(à.30

Песен 5, трети тропар, л. 10об:

Ö – Öâýòíî ìýñòî...

Съставният подпис тогава ще бъде СОНДОК БРаНеЦ. Като цяло и
двата съставни подписа на Сондок указват неговите основни задължения
– на багатур и на духовно лице. Контекстът на бранец ще бъде „воин в господа“ – Бранец во Г)д. Този аспект като че ли вече е изказан в акрофразата от
Канона за Антипа Пергамасийски чрез 47-те победи над противници („47
убих“). Думата бранец е доживяла до наши дни в позабравената си форма
новобранец – „млад войник“, в конкуренция с близката форма браньникъ
(Sreznevskiy, 1989, p. 166), която след социалистическата пропаганда придобива негативно значение. И двете обаче водят началото си от бранъ –
„битка“, „война“.
Съвместната работа на двамата интелектуалци и книжовници
– Сондок и Наум, не е нещо ново. Вече беше открито такова сътрудничество в Канона за преп. Макарий Египетски (РГАДА, No 99 – л. 72 и сл.)31.
Свидетелствата сочат, че Сондоке Иртхитуин заема длъжността кан-багатур в управлението на княз Борис, а съответно Наум е един от висшите
духовни водачи по същото време (Metev, 2013, p. 18). Името на Сондок се
среща в различни писмени свидетелства. Познат е като Сондоке в маргиналния текст в Чивидалското евангелие, като Сундука в Писмото на
папа Йоан VIII от 879 г. (Zlatarski, 1927, p. 796; Moravcsik, 1933, pp. 8-23). В
„Книга на братството“ на манастира „Св. Петър“ в Залцбург е записан като
Зундуко (Popkonstantinov, 1987, pp. 123-133). За високото положение на Сондок по времето на княз Борис свидетелства и фактът, че е посочен родът
на Сондок, подобно на рода на владетеля Борис-Михаил в Чивидалското
евангелие, в маргинален текст. „Сондоке единствен от всички пратеници
е получил правото да запише имената на своето семейство, подобно на
владетелското“ (Popkonstantinov, 2008, p. 75, bel. 14).
28

С предполагаемия обърнат словоред.
Поддържаща буква а.
30
Поддържаща буква е.
31
Подробности за съвместната дейност на Сондок и Наум, отразена чрез техните акростишни
подписи, вж. в Panayotov, 2018, p. 226.
29
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Остана ни една последна задача в Канона за мъчениците Терентий,
Помпий и другите с тях – да анализираме нивото на богородичните тропари, които дотук не споменавахме. Там може да се прочете следната верига: ПСТИПИОП:
Песен 1, богородичен, л. 9:		

П – Ïî© òѧ ä(âî. ÿêî á(à ïðýïýòàà

Песен 3, богородичен, л. 9об:

Ñ – Ñ)ïñè ìѧ ðîæäüøèà ïðýá(ëãàãî ã(à.

Песен 4, богородичен, л. 10:		

Ò – Òѧ âúñåíåïîðî÷íàà âëä÷öå.

Песен 5, богородичен, л. 10об:

È – Èçáàâëý© ÿâè ñº ïð÷(сòàà.

Песен 6, богородичен, л. 11:		

Ï – Ïðèñýíí© ïðîçèðàøå òѧ ãîðî© ïð(оðêü

Песен 7, богородичен, л. 11:		

È – Èñòëýâøà äðåâëå ðîäуíà÷ѧëíèêà.

Песен 8, богородичен, л. 12:		

Î – Îxìðúùâåíí©©wæèâè

Песен 9, богородичен, л. 12об:

П – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Ако приемем, че двата инициала П рамкират някакъв смислен
текст, ще се освободим от бремето на дългите опити да го включим в разбираемо четене (не че няма да го направим, но това ще е по-нататък!).
Останалата част перфектно указва към името Сципио/н, при това спазвайки латинския му вид – Stipio. Макар да не е много популярно, името е известно в историята поне от Сципион Африкански. Първият въпрос, който поставя акрофразата, е дали името Стипио/Сципион не е на поредния
чужденец интелектуалец в двореца. Както вече е известно, в славянската
химнография все по-често се появяват имена на книжовници, за които
няма никакви други данни. Такъв би могъл да бъде и случаят с името
на Стипио/Сципион. Факт е, че новите имена в славянската химнография
продължават да се увеличават, представяйки в съвсем друга светлина
персонологичния състав на литургическата книжнина. Проблемът е, че
е необходимо да се открият достатъчно основания за съществуването и
авторството на нов химнограф, в случая това е Стипио/Сципион. Затрудненията идват и от това, че откритото име не е нито библейско, нито е
свързано с църковнославянската традиция. Поне засега в българската медиевистика името не се споменава.
За колегите, които следят нашите изследвания, това не е новост,
защото в Златния век, и особено при Симеон, в българския владетелски
двор са работили много чужденци интелектуалци, навярно съблазнени
от възможността Симеон да стане василевс на Византия. Но нека не подозираме единствено комерсиални изкушения у тогавашния интелектуален елит на Европа и Средиземноморието - нима да работиш при образован, енергичен и решителен владетел, не е малко изкушение; нима да си
в кръга на мислители, поети, архитекти и художници, е малка съблазън?
Или да живееш в чист и устроен град, не е удоволствие?
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Да оставим обаче съображенията на чужденеца да пристигне в
българската столица… Самият факт е почти невероятен за доскорошните ни представи: французи, холандци, евреи, франки, гърци, италианци,
прабългари, арменци, славяни и др. образуват мощната елитарна върхушка в преславския двор! Навярно Сципий е един от тях и той не е някой
си, а съратник на св. Наум Охридски и на големия воин и дипломат Сондок! Посочените по-горе възможни дати на възникване на канона: от 900
до 904 г. посочват времето, в което работи този малък екип. По това време
Наум е жупан32, а Сондок – поп. Какъв би могъл да е Сципио?
Ако се върнем към анализираната поредица, за която предположихме две части: името Стипио и нещо друго, ще открием, че двата инициала
П могат да се прочетат последователно (бидейки рамкиращ конструкт, те
също са текст). Предлагаме следното четене:
Песен 1, богородичен, л. 9:		

По – Ïî© òѧ ä(âî. ÿêî á(à ïðýïýòàà

Песен 9, богородичен, л. 12об:

П – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Съставният подпис на Сципио тогава трябва да се прочете по
следния начин: ПоП СТИПИО.
Никой обаче да не се заблуждава, че Стипио е останал дотук! И той,
подобно на своите съавтори, се стреми да „разколебае“ вече изписания
вид на своя подпис с допълнителна фраза, комбинираща прав и обратен
акростих (по хоризонтала на каноновия модел). Ето как става това:
Прав, обикновен акростих: Поп СТИПИО
Песен 1, богородичен, л. 9:		

Поп – Ïî© òº ä(âî. ÿêî á(à ïðýïýòàà

Песен 3, богородичен, л. 9об:

Ñ – Ñ)ïñè ìѧ ðîæäüøèà ïðýá(ëãàãî ã(à.

Песен 4, богородичен, л. 10:		

Ò – Òѧ âúñåíåïîðî÷íàà âëä÷öå.

Песен 5, богородичен, л. 10об:

È – Èçáàâëý© ÿâè ñѧ ïð÷(сòàà.

Песен 6, богородичен, л. 11:		

Ï – Ïðèñýíí© ïðîçèðàøå òѧ ãîðî© ïð(оðêü

Песен 7, богородичен, л. 11:		

È – Èñòëýâøà äðåâëå ðîäуíà÷ѧëíèêà.

Песен 8, богородичен, л. 12:		

Î – Îxìðúùâåíí©©wæèâè

Обратен акростих: ПОИ
Песен 9, богородичен, л. 12об:

П – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Песен 8, богородичен, л. 12:		

Î – Îxìðúùâåíí©©wæèâè

Песен 7, богородичен, л. 11:		

È – Èñòëýâøà äðåâëå ðîäуíà÷ѧëíèêà.

32

Същата титла, изписана по същия начин, предхожда името на Мостич в ръкопис от ТроицкоСергиевата лавра. Ще го обявим в някоя от следващите публикации.
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Това всъщност е традиционна акрофраза от химнографията, интерферирана върху видимия съставен подпис на Стипио. Вариант на самото име подсказва инициалът на трети тропар от 5 песен: Ц, макар погоре да го посочихме и като част от думата бранец, и като дата – 900/902
г. Тази подсказка ни задължава да проверим хипотезата за участието на
пета песен в изписването на името. Първи инициал Н обаче е зает от вариант на подписа на Наум и от предполагаемата му административна/
държавна длъжност жупаН. Остава почти неизползваният инициал К, за
който споменахме, че е възможно да отбелязва буквата П от същата дума
жуПан. Според нас е възможно К да реализира втора своя потенция (пак
чрез криптографска система на заместване – 20=200 – К=С).
Внимателният и безкрайно търпелив читател ще забележи, че в
такъв случай пета песен ще състави първата част от името – СЦИ-, а пълният вариант ще бъде СЦИПИОнъ: Îxìðúùâåíí©©wæèâè – защото нн=нъ.
Дали Стипио е пожелал да покаже античната форма на своето
име, или това са просто възможностите на каноновия модел, е трудно
да се установи. В случая за нас е важно да предположим словесната еквилибристика на книжовниците от Златния век или, както я наричаме
в други случаи, елитарната им игра. Понятието „игра“, разбира се, тук
има твърде сериозен характер поради тежестта на понятието слово/logos
и не бива да се свързва с детското поведение, с удоволствието, с отморяващите занимания, а преди всичко с християнската мистика и с полисемантичността на буквите и думите в средновековния текст. Уверени
сме, че обясненията на акротекстовете в каноновия модел достатъчно са
уморили малцината читатели, и затова е време да спрем.
Въпреки всичките ни усилия, навярно са останали още аспекти на
анализа и варианти на четене, но всичко трябва да има своя край.
Какво обаче трябва да остане в съзнанието ни след всички изписани страници? Изследваните тук текстове – Канон за Терентий, Помпий
и другите с тях, Канон за Антипа Пергамасийски и Канон за Василий Парийски, доказват голямото значение на ръкопис № 316 от ЦИАИ за историята на българската литургика. В каноните се откриват подписите
на Константин-Кирил, Докс, Наум, Стоян, Сондок, Стипий в невероятна плетеница от прочити и смисли. Това изобилие, както и сложността
на изпълнението показват изключителното внимание, с което нашите
предци са се отнасяли към мистичната страна на словото и на отделната
буква. Групирането на инициалите в букви и фигури е още по-удивително, защото към смисъла на текста се добавя и значението на формата.
Всички тези химнографи творят в ранния период на българската химнография. Те принадлежат едновременно на Кирило-Методиевата епоха и
на Златния век на българската култура.
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Коментираните примери доказват по безспорен начин, че в началото на десети век екипната работа на средновековните книжовници е
нещо нормално. Едновременно с индивидуалното авторство средновековните книжовници – химнографи и поети – създават песенни творби в
сътрудничество, а техните акростишни подписи са пример за уникално
словесно изкуство.
Не по-малко е значението на химнографския сборник за април –
миней № 316 от ЦИАИ, за уточняването на светските и духовните длъжности на българските поети от втората половина на IX в. Така данните
от българската химнография (напълно неочаквано за колегите историци)
предлагат подробности както за просопографията на епохата, така и за
биографиите на дейците от Златния век.
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АКРОС ТИХОВИ ПРОЧИ ТИ В СЛУ ЖЕБЕН МИНЕЙ
ЗА ФЕВРУАРИ ПО Н АЙ-С ТАРИ ТЕ ЗАП АЗЕНИ РУСКИ
ПРЕПИСИ 1
Грета Стоянова
READING THE ACROSTIC IN THE FEBRUARY MONTHLY
CHURCH BOOK OF THE OLDEST PRESERVED RUSSIAN
TRANSCRIPT
Greta Stoyanova, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The article explores acrostic interpretations as a part of the canons translated
in the Old Bulgarian language in February services (in State Historical Museum (SHM
164), The Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA 103 and RGADA 104), which lead
to some preliminary conclusions. In the canons presented, collective translation work
has been recorded. The acrostic signatures of famous hymnographers stand out, such as
Naum, Sava, Boyan. There are also previously unknown names that are yet to be confirmed
by other monuments as possible hymnographers from the era of the First Bulgarian
Kingdom – such as Iovi, Zotos, Teodosi, Atita/Atiya, Konon. There are likewise signatures
of hymnographers that prove the findings of V. Panayotov – Irnik, Simon, Scipio, Sisin/
Siso. A part of the signatures is either a filigree or is accompanied by a filigree-figure,
which is either thematically in relation with the acrostic or testifies to the bias of the
hymnographers in a certain sense.
Keywords: hymnography, acrostic reading, State Historical Museum (SHM164), The
Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA 103 and RGADA 104), First Bulgarian
Kingdom

Химнографските текстове са една огромна част от старобългарското книжовно наследство и все още са непълноценно изследвани. Едновременно с литургичната си функция те поддържат жива християнската вяра и памет, като възпяват подвига на определена свята личност или
празник в точно определен ден от църковната година. За съвременните
изследователи медиевисти химнографските текстове са и памет за самите книжовници. Спецификата на химнографското писане, в което особена
функция има и акростихът, дава възможност химнографските текстове да
се разглеждат и като пазители на имената на своите създатели, преводачи и меценати.
Натрупването на изследвания върху химнографското старобългарско наследство на редица учени, както и теоретичните постановки, които
1

Темата е разработена по Национална научна програма „Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на
образованието и науката.
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формулира Веселин Панайотов въз основа на многогодишни изследвания
на химнографските текстове в славянските ръкописи и старопечатни издания, дават уникална възможност да се погледне на химнографията като
на извор за сведения, които представят творческия свят на средновековния книжовник по-непосредствено. Методологията, въведена от проф. В.
Панaйотов чрез редица статии (Panayotov, 2012; Panayotov, 2008, pp. 79-141;
Panayotov, 2011, pp. 26-37; Panayotov, 2018, pp. 217-241, etc.) за четене на акропространството в каноните, провокира интереса и опита да се погледне
от тази гледна точка на най-старите запазени химнографски славянски
ръкописи. Конкретно тук се спирам на служебния миней за м. февруари и
ще предложа възможни прочити в някои канони от службите в него.
Основно работя с дигиталните копия на най-древните славянски
служебни минеи за месец февруари, стигнали до нас чрез ръкописите от
XI – XII век: ГИМ 164, РГАДА 103 и РГАДА 104 (тъй като РГАДА 103 е непълен – липсват листите за първите дати, използва се и РГАДА 104, който е
по-късен, но е много близък до ГИМ 164 по предварителни наблюдения).
ГИМ 164 е датиран ХII век. Ръкописът е достъпен в електронен вариант на страницата на Държавния исторически музей2 – Москва. ГИМ
164 е издаден с паралелен гръцки текст в немското издание на Ханс Роте
и Дагмар Кристиянс (Rothe, Christians, 2009)3, но поради факта, че не разполагам с цялото издание (а само с текста на службата за 29 февруари), го
цитирам само като едиционен факт.
РГАДА 103 – ръкописът се пази в Руския държавен архив за древни
актове, Фонд 381. Представлява Служебен миней за февруари, № 103, ХIХII век, достъпен в електронен вариант на страницата на Руския държавен архив за древни актове4.
РГАДА 104 – ръкописът се пази в Руския държавен архив за древни
актове, Фонд 381. Представлява Служебен миней за февруари, № 104, ХII век5.
За прегледност ще систематизирам четенията в каноновите модели за м. февруари по дати.
3 ФЕВРУАРИ
В Службата за Симеон Богоприимец по ГИМ 164 за 3 февруари канонът е за глас 3 и в него могат да се разчетат поне две имена.
2

Государственный Исторический Музей – Москва, в Синодальное славянское собрание
рукописей - http://catalog.shm.ru/entity/ALBUM/622494765.
3
Изказвам най-сърдечна благодарност на доц. д-р Ценка Досева, която ми даде възможност
да ползвам част от това издание, а именно отнасящата се до 29 февруари!
4
http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=1.
5
Ръкописът е достъпен в електронен вариант на станицата на Руския държавен архив за
древни актове (Государственный Исторический Музей - Москва), в Синодальное Славянское
собрание рукописей -http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=1.
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Първото инициално четене, което може да се забележи, е в рамките
на първите тропари (цитирам по ГИМ 164) от 1, 3, 4 и 5 песeн и има вида
ЯВВЯ, ето началата на тропарите, които го образуват:
1 песен, 1 тропар: Яко закону господь законьныи испълни•
3 песен, 1 тропар: Весели сѧ Сyмеоне• 
4 песен, 1 тропар: Въ цьркъвь принесе богородица•
5 песен, 1 тропар: Яже въ законэ съмотрени¬•
Тази комбинация най-безпроблемно се разчита като авва6 – названието на почитан отец учител. Това понятие изисква след себе си и
име, което може да се разчете от инициалите в обратен ред на цялата 6-та
песен, включително и ирмоса – СЯ В Я – което ни дава името на познатия вече от изследванията на В. Панайотов (Panayotov 2005a, pp. 133-143;
Panayotov, 2017, pp. 199-210) книжовник преводач на химнографски текстове – Сава:
6 песен, 3 тропар: Съ¬диним сѧпо ¬стьству•
6 песен, 2 тропар: Яже по закону выше закона•
6 песен, 1 тропар: Величия твоя дэвице•
6 песен, ирмос:

Яже на коньчи <

Цялостното разчитане на смисловите комбинации от инициалите
в рамките на 1, 3, 4, 5, и 6 песeн ни представя фразов акротекст авва Сава.
Има обаче още възможности за акростихово разчитане в рамките
на останалите песни от канона. В акропространството на 3-тите и 4-тите
тропари от 7, 8 и 9 песeн може да се прочете СИСО – Сисо. Ето инициалите,
с които е изградено името Сисо:
7 песен, 3 тропар: Сyмеwне свѧтыи старьце• или
				

7 песен, 4 тропар: Супругъ яви сѧ богозъванъ•

8 песен, 3 тропар: Извольшааго плътию•
9 песен, 3 тропар: Сьмеwны старць раду¬ть сѧ•
9 песен, 4 тропар: Отъвьрзэте сѧ цьркъви прэдъдвьрия•
Тук прави впечатление, че първата буква С може да се види и във втори вариант. Дублирана е и втората сричка от името, което може да се прочете
и в комбинация със сричково четене в рамките на 9 песен, 3 тропар – Сь. В
този вариант на разчитане (комбинация от инициално и сричково) се получава името СИСь – Сись, което може да се приеме за вариант на Сисо.
6

За правилата, отнасящи се до буквените замени в славянския акростих, едното от които
се отнася до замяна на А с Я и обратно, вж. Panayotov, 2011, p. 33. В следващите четения тези
правила ще се прилагат, без да се обясняват излишно.
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7 песен, 3 тропар: Сyмеwне свѧтыи старьце• или
				

7 песен, 4 тропар: Супругъ яви сѧ богозъванъ•

8 песен, 3 тропар: Извольшааго плътию•
9 песен, 3 тропар: Сьмеwны старць раду¬ть сѧ•
Това потвърждава четенето на името. Налице е практика, която се
оказва нерядка, подписът да се изписва по повече от един различен начин
в рамките на един канонов модел7.
Ето една от възможните комбинации в Службата за Симеон Богоприимец при разчитането на името Сисин8, в които участват и ирмосите
на 8 и 9 песeн, в конкретния случай четенето започва от 9 песен, 3 тропар
– СИСИН:
9 песен, 3 тропар: Сьмеwны старць раду¬ть сѧ•
8 песен, 3 тропар: Извольшааго плътию•
7 песен, 3 тропар: Сyмеwне свѧтыи старьце•
8 песен, ирмос:

Избезначальна <

9 песен, ирмос:

На Синаистяи <

Видимо е, че ирмосът на 9 песен, с който завършва четенето на Сисин, може да се прочете отново и като дублиращ инициалното четене, но
анаграматично, като четенето е концентрично в рамките на Синаистяи –
на Си-на-истяи: при следната последователност: първа сричка, трета сричка (обратно четена и в същото време огледална по отношение на първата сричка Си – ис), втора сричка. Колкото и проблемно да изглежда това
четене, не може да се отрече видимата връзка с предходното разчитане
на С И С И Н . Това само потвърждава подписа на Сисин и показва умението на книжовника да използва възможностите на конкретния текст, да
организира буквите и да подбира думите, в които влага или подчертава
допълнителен смисъл според предпочитанията си.
Следващите разчитания са по-малко сигурни. В рамките на 1-те и
2-те тропари от 8 и 9 песeн може да се предположи съкратеното изписване
на думата презвитер – ПрЗВ чрез комбинацията от инициално и сричково
четене:
8 песен, 1 тропар: Проотъвьрзъшааго бога•
9 песен, 1 тропар: Законъ съвьрши въ заповэди•
9 песен, 2 тропар: Волею обнища богатыи•
7

Виж статията на Д. Иванова и В. Панайотов „Акронимите в ръкопис № 316 ЦИАИ“ (Ivanova,
Panayotov, 2019, pp. 211-212).
8
Този книжовник като преводач на химнографски текстове е открит от Веселин Панайотов
(Panayotov, 2011, pp. 21-24).
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Това четене може да ни даде информация за презвитерски сан на
книжовника Сисин. Друго разчитане на тази поредица ПрЗВ предлага
В. Панайотов – прозъва, при което първата сричка участва пълноценно с
включената гласна о – Про (от 1 тропар на 8 песен – Проотъвьрзъшааго бога•). В
този случай четенето се променя и придобива вида: прозъва Сисин.
В тази акрозона от службата за 3 февруари може да се предположи още едно разчитане. Двата преписа в рамките на коментирания канон
по ГИМ 164 и по РГАДА 104 съвпадат с едно изключение – в началото на
ирмоса към 7 песен по РГАДА 104 е прибавено Яко. Поради тази добавка
вариантът на канона по преписа от ГРАДА 104 (л. 19об) дава възможност
за допълнително четене, но в обратен ред на ПЯ – пя:
7 песен, 1 тропар: По закону и выше закона яко закону законодавьца ...
7 песен, ирмос9:

Яко злато въ гърни <

По-вероятно е обаче 1 тропар от 7 песен да е част от изписването
на ПоП – поп, чрез включването и на 1 тропар от 8 песен, който вече беше
обхванат от друго четене – на презвитер/прозва:
7 песен, 1 тропар: По закону и выше закона яко закону законодавьца ...
8 песен, 1 тропар: Проотъвьрзъшааго бога•
В зоната на 7, 8 и 9 песeн остават обаче два инициала Ц и Д, за които предвид плътното обхващане на останалите инициали в акростихови
четения, следва да се предположи, че също могат да имат някакво смислово разчитане или значение. За тяхното разгадаване проф. В. Панайотов
предлага възприемането им като число – 904. То може да се осмисли като
година, въпреки че практиката за изписване на години в паметниците от
този период засега ни дава примери предимно чрез началния момент от
Сътворението на света, а не от Рождество Христово. Едно от възможните
обяснения за използваното тук датиране с отправен момент Рождество
Христово е ограничението по принцип на акропространството в каноновия модел, което поставя ограничение и на възможностите за изписване.
Тъй като изписването на година според Сътворението на света би изисквало четири инициала, а от Рождество Христово в случая изисква само
два, вероятно затова е предпочетен по-краткият вариант. Разбира се, това
може да се оспори, но могат да се приведат и още обяснения, като например трудността да се измисли подходяща дума в старобългарския превод, която да започва със S (годината би трябвало да има евентуално вида
sЃ.yЃ.¶Ѓв), и да се отбележи евентуално и знакът за хилядните – # .
Така акрозоната на 7, 8 и 9 песен ни дава следния възможен смислов акротекст: „пя в 904 презвитер Сисин“. Всъщност тази година следва
да се отнася и до времето, в което е творил и авва Савва. За книжовника
9

Ирмосът по ГИМ 164 започва така: злато въ гър <
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Сава В. Панайотов е констатирал вече практиката да вписва в акростиховия модел на канона и година (става въпрос за годината 907 в Канона за св.
Ахил Ларински) (Panayotov, 2005a, pp. 135-140). Приемането на разчитането
на инициалите Ц и Д като годината 90410 в канона за Симеон Богоприимец
може да потвърди предположението за периода на творчеството на Сава
– първите години от Х век и по-точно – засвидетелствания засега период 904-907 г. Възможното изписване на годината в акропространството
на канона за 3 февруари, вероятно преведен от авва Сава и от презвитер
Сисин, може да свидетелства за времето, през което са творили двамата
книжовници, вече известни от публикациите на В. Панайотов.
В каноновия модел от Службата за Симеон Богоприимец по ГИМ
164 може да се забележи в рамките на 1 - 5 песен и филигран-фигура, която
представлява кръг или осмоъгълник, изграден от двойки еднакви симетрично разположени по вертикала инициали – О y, Я, Ч, О от ирмосите и
първите три тропара. Вижда се също, че ЯВВЯ – разчетено като авва погоре, е вписано в горната част на фигурата. Другите вписани инициали – Г
и С – се повтарят и извън фигурата на кръга/осмоъгълника в 4 песен, 4 и
5 тропар вероятно преднамерено11, но засега не мога да предложа логично
четене. В рамките на 3 песен при обратно четене по вертикала коментираният инициал Г завършва четенето на думата БОГ, която обаче засега
10

Ако приемем разчитането на инициалите като годината 904, то следва да потърсим и
вероятна допълнителна причина, освен лична, за отбелязването на тази година. Оказва се, че
тази година съвсем не е безпаметна, а е значима в историята на Първото българско царство.
В управлението на цар Симеон I тази година се свързва със събитие, което е увековечено в
датиран надпис – става въпрос за известния Наръшки надпис от Х век (български граничен
надпис на гръцки език), чийто превод гласи:
Лето 6412 [904 г.] от сътворението на света, индиктион 7.
Граница на ромеи и българи
при Симеон, архонт от Бога на българите,
при Теодор Олгу таркан и
при Дристър комита – Вж. Наръшки надпис – http://debozman.blogspot.com/2012_03_01_archive.

html; Виж също и https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%88%
D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.
Този надпис, който днес се съхранява в Археологическия музей в Истанбул, е ценен извор за
българо-византийските взаимоотношения и за границата между България и Византия през Х
век, конкретно за границата, която преминава на 20 километра северно от Солун. (По-подробно
за това виж: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%
BD_I) Важността на събитието е била голяма, защото надписът е намерен в три екземпляра!
Виж за това сведенията на Станислав Вълев в статията му от 21 август 2017 г. – „Интригуващата
история на цар Симеоновите стълбове в близост до Солун от 904 г. – откриване, публикуване,
значение!“ – „Надписът е намерен в три екземпляра – два намерени при с. Наръш, днешна
Неа Филаделфия, която се намира на 22 км. северно от Солун и един в с. Вардаровци, днешно
Аксиохорион, на 32 км. северно от Солун. От трите сведения за надписите, последното не е
сигурно. От тях налице е само един, който се намира в Археологическия музей в Истанбул.“
(Valev, 2017). Виж и Nikolov, 2014, pp. 825-836.
11
За повтарянето на инициалите Г и С във филигран-фигурата и извън нея Николай Николов
предлага разглеждането им във връзка с предходния празник на 2 февруари – Сретение
Господне, с който е обвързано и честването на Симеон Богоприимец на 3 февруари, т. е. Г и С
да се възприемат като инициални означения на празника.
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трудно се обвързва в смислов акротекст с останалите инициали от каноновия модел. Ето тропарите от 3 песен:
3 песен, 4 тропар: Безмужьная чистая.
3 песен, 3 тропар: Оцэщении по закону.
3 песен, 2 тропар: Готови сѧ Сyмеоне.
Ето как изглежда каноновият модел, съдържащ коментираната фигура и предложените дотук четения:
I
песен

III
песен

ирмос

Ф

Оy

Оy

К

Я

З/Я

И

Н

1 тропар

Я

В

В

Я

В

По

П

З

2 тропар

Ч

Г

С

Ч

Я

Ц

Д

В

3 тропар

Ц

О

О

Н

С

С

И

Сь

Б

С

К

4 тропар

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

С

ХI
песен

О

Г

5 тропар
Богор. тр.

IV
песен

И

Б

Ц

О

Р

Я

В

Д

Логично е инициалите С да преобладават в канона поради името
на светеца – Симеон, но в конкретния случай в целия канонов модел само
два инициала С – от 7 песен, 3 тропар и от 9 песен, 3 тропар, са начални
букви от предаването на името на св. Симеон Богоприимец. Точно тези
инициали са включени и в изграждането на името на книжовника Сисин/
Сисо.
4 ФЕВРУАРИ
В Службата за свети Исидор на 4 февруари по ГИМ 164 в канона на
глас 6 се разчита в рамките на 1-те и 2-те тропари от 7 и 8 песен в комбинация
от инициално и анаграматично изписване името на НАУмъ – Наум. Ето
как изглеждат началата на тропарите, оформящи името и позицията им в
каноновия модел:
7 песен, 1 тропар: На тверди12 вэры положитѧ•
8 песен, 1 тропар: Яко словесьную жьртву вьсе жити¬ сво¬•
8 песен, 2 тропар: Умъножа¬ши богатьство и посъмьрти си•

12

Трите последни букви от тверди са почти заличени в ГИМ 164 и се възстановяват по РГАДА
104.
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I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

ХI
песен

ирмос

Я

Н

Х

Б

Ж

Х

И

Б

1 тропар

С

Р

Н

М

С

Н

Я

Я

2 тропар

Т

М

П

Б

Б

С

Оyмъ

В

3 тропар

К

В

Б

Х

Оy

О

Богор. тр.

И

З

Я

В

К

Т

Н

Н

Подписът на Наум се потвърждава и в по-късния препис на службата за св. Исидор по РГАДА 104. Този начин на изписване е отдавна известен (Ivanova, 2012, pp. 57-64; Panayotov 2016, pp. 243-253; Gercheva, 2017,
pp. 220-222; Stoyanova, 2018, pp. 270-271) и представеният тук подпис само
потвърждава практиката за подписване на Кирило-Методиевия ученик
Наум и увеличава обема на творчеството му.
В рамките на 9 песен и богородичния тропар от 8 песен при обратно четене по вертикала се чете поредицата ТОВЯ или ТОВЯК, която може
да се осмисли като еврейските имена Това или Товик, но засега тези четения по-трудно могат да се обвържат с имена на вероятни книжовници
преводачи на християнски химнографски текстове. Може би трябва да се
мисли за четене, започващо от богородичния тропар на 8 песен, което
има вида КЯВОТ и което може да се прочете като кивот.
11 ФЕВРУАРИ
В службата за 11 февруари по ГИМ 164, в канона на глас 8 за св.
Власий, епископ Севастийски, може да се предложи разчитане на почти
всички инициали в каноновия модел. В рамките на 1, 3 и 4 песен чрез
обикновено вертикално четене на инициалите се разчита следното:
ПњНИњ ЯТИТА (пеене на Атит):
1 песен, 1 тропар: Пэсньми свэтоносьное и чьстьно¬ ...
1 песен, 2 тропар: њдино въ трьхъ образэхъ исповэдая божьство•
1 песен, 3 тропар: Нощь безбожьную блистании свѧщенааго проповэдания
3 песен, 1 тропар: Иже тьрнии подавлюще сѧ•
3 песен, 2 тропар: њже къ божьствьнууму•
3 песен, 3 тропар: Яко свѧтитель•
3 песен, Богор. тр.: Тѧ молимъ•
4 песен, 1 тропар: Имэя душю бесплътьныимь свэтозари¬мь•
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4 песен, 2 тропар: Таибьникъ свºщеникъ и мученикъ•
4 песен 3 тропар: Агньца словесьныя паслъ ¬си преподобьне•
Името Атита е известно от Библията (Ездра 5:28) и според Речника
на библейските имена Атита означава ровещ или разкриващ (Rechnik na
bibleyskite imena).
Другият вариант на разчитане, при който не участва богородичният тропар от 3 песен и четенето става в обратен ред в рамките на следния
обхват (4 песен, 3 тропар; 4 песен, 2 тропар; 4 песен, 1 тропар и 3 песен, 3
тропар) до думата пение, предлага друго име – женско – АТИЯ (Атия)13, което на територията на съвременна България е и топоним на полуостров,
западно от Созопол. Трудно е да се предположи дали това четене трябва
да се свърже с топонима, или да се приеме като лично женско име. Преобладаващите случаи на акростиховите четения обаче предлагат имена
на книжовници, затова засега приемам хипотетичното четене на Атия за
лично женско име на вероятна книжовничка.
Следващо смислово разчитане в Канона за Власий, епископ Севастийски, се образува от първите тропари на 6, 7 и 8 песен при комбинирано
сричково и инициално четене – СъПЯ (изпя):
6 песен, 1 тропар: Съпострадати ликъ•
7 песен, 1 тропар: Просвэщения божьствьнааго испълнь•
8 песен, 1 тропар: Яко овьнъ вольно•
Инициалите на 8 и 9 песен в същия канон дават възможност за различни комбинации, изразяващи име и глагола пя, представени във вида:
ПЯ КНСТЯН.
Глаголът пя се открива в два идентични варианта – и в 8, и в 9 песен в
рамките на ирмосите и на първите тропари:
8 песен, ирмос:

Покрывая и в <

8 песен, 1 тропар: Яко овьнъ вольно•
или
9 песен, ирмос: Проявленаго <
9 песен, 1 тропар: Яко прэвысокою лэствицею•
Комбинацията КНСТЯН може да се представи като съкратено изписване на името Константин. Ето началата на тропарите, образуващи
четенето:
8 песен, 2 тропар: Каплºми кръвии твоихъ•
13

Според Владимир Георгиев името има тракийски произход и означава цвете (Georgiev, 1957,
p. 68).
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8 песен, 3 тропар: Не отъвьржемъ сѧ господа•
8 песен, богор. тр.: Свѧщено тѧ провъзвэстиша•
9 песен, 2 тропар: Тѧ свэтозарьнааго сълньцѧ•
9 песен, 3 тропар: Яко дьньная свэтьлая звэзда•
9 песен, богор. тр.: Носиши на руку христа•
Поредността на тропарите също изглежда преднамерена поради
повтарянето на модела и в 8 песен, и в 9 песен: 2 тропар, 3 тропар, богородичен тропар. Тази комбинация от тропарите в 8 и 9 песен може да даде
различни варианти според обема и посоката на четене, но най-логично
и обхващащо най-много инициали ми изглежда предположението за съкратен подпис на Константин.
Възможно е и прочитането на името Атанас – ЯТЯН-на-С с включен
богородичен тропар на 8 песен в края (като поддържащ се явява предлогът на в богородичния тропар от 9 песен):
9 песен, 1 тропар: Яко прэвысокою лэствицею•
9 песен, 2 тропар: Тѧ свэтозарьнааго сълньцѧ•
9 песен, 3 тропар: Яко дьньная свэтьлая звэзда•
9 песен, богор. тр.: Носиши на руку христа•
8 песен, богор. тр.: Свѧщено тѧ провъзвэстиша•
Възможно е също и прочитането на инвекивен акростих в името
Сатан (СЯТЯН) в рамките на 8 песен, богородичен тропар и цялата 9 песен без ирмоса, който засега е трудно обясним:
8 песен, богор. тр.: Свѧщено тѧ провъзвэстиша•
9 песен, 1 тропар: Яко прэвысокою лэствицею•
9 песен, 2 тропар: Тѧ свэтозарьнааго сълньцѧ•
9 песен, 3 тропар: Яко дьньная свэтьлая звэзда•
9 песен, богор. тр.: Носиши на руку христа•
Наличието обаче на инициалите К и Н в 2 и 3 тропар на 8 и 9 песен
според мен насочват по-скоро към четене, което ни представя името Константин, затова засега приемам като най-вероятен варианта за четене на
това име.
Всъщност този канон може би ни дава имената на двама книжовници – Атита (или химнографката Атия) и Константин.
В други известни минеи, включващи служби на 11 феруари за св.
Власий, е поместен друг канон, както е в Драготиния миней. В изданието
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му Искра Христова-Шомова не използва ГИМ 164 за сравнение в рамките
на Службата за св. Власий (Hristova-Shomova, 2018, p. 331-343) именно защото канонът е друг.
В рамките на каноновия модел дотук бяха разгледани инициалните четения от 1 до 4 песен включително и на 8 и 9 песен, но зоната на 5, 6
и 7 песен предлага още възможности за четене. В тази зона на каноновия
модел се забелязва филигран-фигура във формата на ипсилон – Y, оформен от местоположението на инициала П. Ще предложа вариант на четене
заедно с придружаващите го инициали.
I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

V
I
песен

V I I
песен

VIII
песен

IX
песен

ирмос

П

Оy

И

М

О

Ха

П

П

1 тропар

П

И

И

П

С

П

Я

Я

2 тропар

ś

ś

Т

Н

Оy

К

К

Т

3 тропар

Н

Я

А

Б

П

Н

Н

Я

П

П

Д

С

Н

Г

4 пропар
Богор. тр.

В

Т

С

От възможните четения ще коментирам основно две.
Първото е по-малко вероятно – четенето да има вид на палиндрома ПОСОП, т.е. посоп, което според Речника на Дал (в старобългарските
речници не открих регистрирана такава лексема, което не означава, че
не е съществувала) означава „специален хляб, зърно, жито, с които се е
плащал данък“14.
Друго възможно четене, което според мен е по-вероятно в случая, е
ПОСОХа, което означава жезъл – знак за църковна власт и символ на този,
който управлява манастир15. В Старобългарския речник лексемата посоха
(Starobulgarski rechnik, 2009, p. 1328) е от ж. род и е дадена със значение
„тояга, сопа, прът“, регистрирана в Супрасълския сборник (в Житието
на Кодрат, л. 112, 3-6: ... и ископати ровъ. и вьвэсити и вь нь вь крэтишти. и
битии. посохами. многу же часу мин©въшу... (Zaimov, Kapaldo, 1982, p. 243).
Лексемата е отбелязана в Речника на БАН като изчезнала, но запазена
в диалектите. В по-късните паметници обаче думата се среща като вече
се употребява в контекст, където означава свещенически жезъл – знак за
14

„ссыпка хлеба (посыпать) и подать с него зернов, хлебом же; крестьяне на посопе, на
хлебном оброке. Посопный, к сему относящийся. И посопного хлеба на нас сбирати есьмя не
велели. Посопное село, платящее подати или оброк не деньгами, а хлебом. Попы посопное
собирают, новину, ругу, известную долюхлеба.“ (Dal, 1863-1866).
15
„По́сох, жезл – знак церковной власти епископа и управляющего монастырем. <...> древняя
форма, восходящая к VI веку в виде перекладины с рожками, напоминающим перевернутый
якорь. Теперь такие посохи вручаются наместникам, настоятелям и игумениям монастырей...“
– https://ru.wikipedia.org/wiki/
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църковна власт на епископа и на управляващия манастир, което показва
пренасочена употреба с по-тясно и специализирано значение (Sreznevski,
1989, p. 1252). Явно думата не е изчезнала, а е преминала към специализираната църковна лексика.
Ето инициалите, образуващи четенето, като последният елемент е
сричката Ха, а пълният вид на четенето става ПОСОХа:
6 песен, 3 тропар: Погрузивъше лукавыихъ•
6 песен, 2 тропар: Оyкрэпи сѧ немощьно¬•
6 песен, 1 тропар: Съпострадати ликъ•
6 песен, ирмос:

Оцэсти мѧс <

7 песен, ирмос:

Халадэиская <

Четенето се потвърждава и от следното наблюдение: ако се
свържат всички симетрични повтарящи се инициали ( П, О/Оy и С) в
коментираните 5 -7 песен, което включва и по-голямата част от четенето
на ПОСОХа, ще се получи и филигран-фигура, която вероятно изобразява
именно такъв жезъл.
V песен

VI песен

VII песен

ирмос

М

О

Ха

1 тропар

П

С

П

2 тропар

Н

Оy

К

3 тропар

Б

П

Н

богор. тр.

П

П

Д

Четенето може да се допълни и с инициално и сричково прочитане
на ПоП (поп) в рамките на 3 тропар и богородичния тропар от 6 песен:
6 песен, 3 тропар: Погрузивъше лукавыихъ•
6 песен, богор. тр.: Прэстолъ божии•
Това четене в основата („дръжката“) на филигран-фигурата жезъл
смислово може да се свърже и с инициалното четене от фигурата ПОСОХа
и да се представят като посоха поп, т.е. да се осмислят като връзка между
жезъл и поп.
Разбира се, този символ на епископската власт може да се свърже
контекстово с вероятния подпис на Константин от 8 и 9 песен, при което
ще се получи комбинацията поп Константин. Така може да се обвърже
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и жезълът като идентифицираща принадлежност на Константин и като
символ на църковна власт. Задълбочаването на разсъжденията към конкретизация на това за кой Константин става въпрос, в този случай без
повече допълнителна информация на сегашния етап може да доведе само
до грешни или недоказуеми изводи.
Могат да се посочат и още разчитания в каноновия модел от
Службата за св. Власий, например в рамките на ирмосите от 1 до 7 песен
включително се вижда поредица от инициалите ПОИМ О Ха, като тук
ирмосът от 7 песен се включва в четенето отново сричково (7 песен,
ирмос: Халадэиская<) и се възприема като изписване на името на Христос
под титла ХЃа, т.е. пеем за Христос.
21 ФЕВРУАРИ
В службата за 21 февруари по ГИМ 164 има два канона, първият от
които е за глас 8, посветен е на чудотвореца Тимотей и започва на л. 150. В
каноновия модел се забелязват интересни акростихови формации, които
могат да се осмислят по следния начин: в рамките на 7 песен и богородичния тропар от 6 песен може да се прочете в обратен ред името БОАН – Боян:
7 песен, 2 тропар: Блаженьства божьствьнааго•
7 песен, 1 тропар: Оyгасивъ страстии•
7 песен, ирмос: АнгЃлмь отро <
6 песен, богор. тр.: На рамэхъ херовимьскыихъ•
Другото четене в първия канон за 21 февруари е по-интересно като
начин на изписване. То обхваща 4, 5, 6, 7 и 8 песен и е изградено във филигран-фигура с формата на П със скъсени хасти. Хоризонталната част от
П (изградена от инициалите ТОДОС) се пресича по средата от вертикално
четената чрез инициали дума поп (6 песен), едното П от които е изписано
именно чрез пространственото разположение на инициалите, съставящи
името ТЕОДОСЯ – Теодоси. Така всъщност се получава цялостен филигран-подпис във вид на глаголическото А – Ŕ.
I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
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Т

У
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Д
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Това са началата на тропарите, образуващи името ТЕОДОСЯ (Теодоси):
4 песен, 1 тропар: Ты молитвами си утвьрженъ присно•
4 песен, 2 тропар: Еже къ намъ христова съмотрения•
5 песен, 1 тропар: Оyмъмь очищенъмь•
6 песен, 1 тропар: Добрэ сво¬ съблюдая•
7 песен, 1 тропар: Оyгасивъ страстии•
8 песен, 1 тропар: Страстоубииць бысть•
8 песен, 2 тропар: Яко кадило преподобьне•
Ето и тропарите от 6 песен, образуващи думата поп:
6 песен, 2 тропар: Пристанищю разумьнууму•
6 песен, ирмос:

Оцэсти мѧ сЃпс<

или 6 песен, 3 тропар: Оyдалилъ ¬си пэсньно филигран-фигура П, образувано от подписа на Теодоси.
Всъщност думата поп може да се потвърди и чрез още един вариант
на четене, образувано от инициалите на 2 и 3 тропар от 6 песен и 2 тропар
от 5 песен:
6 песен, 2 тропар: Пристанищю разумьнууму•
6 песен, 3 тропар: Оyдалилъ ¬си пэсньно•
5 песен, 2 тропар: Плъть въздьржани¬мь•
Прочитането на филигран-подписа може да се допълни, ако глаголическото А (Ŕ) се прочете не само като фигура, но и във варианта с наименованието на буквата Азъ. Така филигран-подписът на Теодоси може да се
разгърне като: „Аз поп Теодоси“.
В зоната на 4-8 песен от каноновия модел, в рамките на коментирания вече филигран-подпис на Теодоси, може да се види и допълнителна вписана фигура на равностранен триъгълник. Тази триъгълна фигура
има за център инициала П на 2 тропар от 6 песен, от който започва четенето на поп; трите ъгъла на триъгълника се бележат от инициалите Оy/О,
двата от които участват в изписването на името Теодоси, а третият инициал е изграждащият думата поп. Символиката на триъгълника е достатъчно ясна в християнски аспект – Светата Троица.

Още по-впечатляващо е централното вписване на триъгълника в
коментираното глаголическо А.
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Разбира се, интерпретациите за фигурата могат да се обогатят.
Безспорно е обаче, че до нас достига още едно вероятно име на
книжовник, работил върху превода на минея за м. февруари – поп Теодоси, който вероятно е имал специално отношение към глаголическата азбука, и се е инициирал като знаещ тази азбука.
В този канон се открива свидетелство за съвместна дейност на
химнографите Боян и Теодоси. Боян е вече известен от изследванията на
В. Панайотов, но Теодоси се появява като име на вероятен химнограф от
ранната старобългарска епоха за първи път и засега не е потвърден.
23 ФЕВРУАРИ
В канона за глас 2 от Службата за великомъченик епископ Поликарп
(и по трите запазени най-стари славянски ръкописа – ГИМ 164, РГАДА 103 и
РГАДА 104) се разчита гръцкото име ЗОТОС (Зотос) в рамките само на първите тропари от 5, 6, 7, 8 и 9 песен.
Ето началата на първите тропари, образуващи четенето по ръкопис
РГАДА 103:
5 песен, 1 тропар: Зарею дхЃовьною просвэщаемъ•
6 песен, 1 тропар: ОyмрЃтвивъ сѧ бЃогласе•
7 песен, 1 тропар: Твръдыи съмыслъмь•
8 песен, 1 тропар: ОсвэтиB¡ блЃгочьстивьно•
9 песен, 1 тропар: Свэтоносиваѧ твоѧочЃе•
Трябва да се изключи вероятността за случайна комбинация на
инициалите при прочитането на името Зотос, защото в канона за глас 2 от
Службата за св. Ксенопонт и великомъченик Полит на 30 януари, л. 248об
– ГИМ, № 163, се разчита същото име Зотос, но изписано чрез съчетание
на инициален и сричков акростих в рамките на третите тропари на 3, 4 и
5 песен и богородичния тропар от пета песен - ЗОТоСъ:
3 песен, 3 тропар:

Законъмь въспитанъ владычьньмь•

4 песен, 3 тропар: Отъ бездьны преподобьнии•
5 песен, 3 тропар: Тобою промышля•
5 песен, богор. тр.: Сына безлэтьна•
Вероятно името Зотос може да се приеме за гръцки вариант на името Зот по аналогия с гръцките варианти на Наум – Наумос (Ivanova, 2012,
p. 59) и на Климент – Климос/Климентос (Panayotov, 2005b, pp. 314-326).
Кой е Зотос? Историята засега не дава специални сведения за личност с такова име от българския книжовен живот, но може да се предпо-
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ложи (предвид времето на превеждане на службите – най-вероятно в България през Х век), че той e част от преводачите на Симеоновия книжовен
кръг. Ако се съди по името, е възможно да е и грък, който работи заедно
с българските книжовници. Така към кръга от интернационалните представители (Panayotov, 2018, pp. 217-241) може да се добави и името на книжовника с гръцко име Зотос. Това предположение се основава на факта,
че в канона за 30 януари по ГИМ 163 заедно с името на Зотос се четат и
вероятно имената на Борис и на сина му Симеон 16, което ни дава по-точна
ориентация за времето, за превода и за дейността на Зотос.
Към сведенията за Зотос следващите разчитания по ГИМ 164 могат
да дадат допълнителна информация.
При четене в 8 песен могат да се видят в два варианта чрез инициалното и сричково изписване ЗОВОВъ (Зовов) или С/ЗОТОВъ (З(С)отов)
(вероятно трябва да се възприема като бащино име, като прякор или като
притежателно прилагателно) по следните два начина:
Първият вариант на четене се образува по обратен ред в рамките
на 8 песен, заедно с ирмоса, започвайки от 4 тропар – ЗОВОВъ:
8 песен, 4 тропар: За христа заколенъ•
8 песен, 3 тропар: Оyтврьржая сѧ крьстъмь•
8 песен, 2 тропар: Въ старости прэглубоцэ уношьско¬ мужьство ...
8 песен, 1 тропар: Освэтивъ благочьстивьно•
8 песен, ирмос:

Въ пещь огнь <

Вторият вариант на четене се образува чрез първите тропари от 5 и 6
песен и ирмосите на 6, 7 и 8 песен – ЗОТОВъ:
5 песен, 1 тропар: Зарею духовьною•
6 песен, 1 тропар: Оyмьртвивъ сѧбогогласе вьсему миру•
7 песен, 1 тропар: Твьрдъмь помыслъмь.
7 песен, ирмос:

О тэлэ златэ•

6 песен, ирмос:

Въ бездьнэг<

					

или 8 песен, ирмос: Въ пещь огнь <

Огледално може да се види почти същата комбинация от инициали,
но с отчитане на принципите на заместване на букви (Panayotov, 2011, pp. 2637) – СОТОВъ:
9 песен, 1 тропар: Свэтоносивая ти отьче•
8 песен, 1 тропар: Освэтивъ блЃагочьстивьно•
16

Този канон ще бъде предмет на друго изследване.

88

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

7 песен, 1 тропар: Твьрдъмь помыслъмь.
7 песен, ирмос:

О тэлэ златэ•

8 песен, ирмос:

Въ пещь огнь <

Интересна е филигран-фигурата, която се образува от свързването
на симетрично ориентираните инициали В, О/У и С спрямо центъра на
името Зотос – Т, свързаните инициали представят следната фигура 17 – ,
която прилича на глаголическо М – Ì.
Към тези разчитания е възможно да се прибави още едно в рамките на 3, 4 и богородичен тропари на 9 песен, което се чете в два близки
анаграматични варианта – ПрэВЯ (пръв, първи) или ПрэВьньць (първенец).
Разчитането тук на э като ь/ъ става по правилото за заместването на еровите гласни, които в някои случаи се изпускат (Panayotov, 2011, p. 34). Тук
може или да се предположи ерът за изпуснат, или да се приеме, че е предаден чрез графично подобния знак на ятовата гласна – Э:
Първият вариант е комбинация от сричково (или и инициално) четене – ПрэВЯ (пръв, първи):
9 песен, 3 тропар:

Прэсвѧтыя троица•

9 песен, 4 тропар:

Вэньць носѧщѧ тѧотьче•

или 9 песен, богор. тр.: Яко богородицю тѧдэво•
Вторият вариант е комбинация от сричково и анаграматично четене
и има вида ПрэВэньць (първенец):
9 песен, 3 тропар: Прэсвѧтыя троица•
9 песен, 4 тропар: Вэньць носѧщѧ тѧотьче•
Това разчитане ни дава допълнителна информация, че Зотос се
идентифицира като първенец в някакъв аспект – дали в книжовните занимания, в църковното дело, в политиката, или в някое друго дело, не
може засега да се уточни, но е явно специалното отношение към него.
Възможно е и името на Зотос да е само увековечено в акростиха, без да е
имал някакво конкретно участие в превода на този канон или връзката с
отбелязването на името му е различна от предположените. Споменаването му до вероятните подписи на Борис и Симеон в канона за 30 януари по
ГИМ 163 води до предположението за неговата (на Зотос) обвързаност и в
книжовен, и в политически аспект.
Ето и модела на канона, който представя пространственото разположение на филигран-фигурата и на четенията в канона по ГИМ 164:

17

Тази фигура ми е подсказана от Веселин Панайотов при консултация.
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I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

IX
песен

Ирмос

Г

У

У

С

В

О

В

И

1 тропар

Х

М

М

З

У

Т

О

С

2 тропар

П

Н

В

С

Б

Б

В

С

3 тропар

З

В

Л

Б

Н

Н

У

П

З

В

С

Я

С

4 тропар
богор.
тропар

Б

М

П

В

Г

Т

Интересно е да се помисли върху факта, че филигран-фигурата на
глаголическо М се предшества в каноновия модел от два инициала М на
първите тропари в 3 и 4 песен. Тази посока на разсъждения и наблюдение
отвежда към факта, че в 3 песен първият инициал М от първи тропар може
да се обвърже в своеобразно изписване на подпис (инициален и сричков)
на Наум при обратна посока на четене НаМу – НаУМ – ето тропарите,
изграждащи подписа:
3 песен, 2 тропар: Направивъ прилэжьно богоблажене•
3 песен, ирмос:

Утвьрди насъ<

3 песен, 1 тропар: Маслица пэсньно рещи•
Тъй като този канон ни представя името на Зотос вероятно заедно
с Наум, може би Зотос е още един предполагаем химнограф или личност
от епохата на Кирило-Методиевите ученици.
Каноновият модел предлага и други възможни четения в останалото акропространство, но те засега са по-проблематични.
27 ФЕВРУАРИ
Канонът за глас 6 от Службата за Прокопий Декаполит/Изповедник по ГИМ 164 предлага интересни четения. Инициалите на третите
тропари от 3 и 4 песен, в съчетание с инициалите от 5 песен предлагат
името на известния вече книжовник Боян в словосъчетание с глагола пя
– ПЯ БОЯН:
3 песен, 3 тропар, л. 201: Пострада преподобьне сугубо•
4 песен, 3 тропар, л. 202: Яко мученикъ божьствьнъ истиньныи•
5 песен, л. 202-202об
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Бжи¬мь свэт<

5 песен, 1 тропар: Освѧщена пощеньно исъконьчавъша сѧ•
5 песен, 2 тропар: Явэ претварѧя и вьсе устраяяна лучьше¬•
5 песен, 3 тропар: На плещи възьмъ крьстьное оружье•
По преписа на службата за 27 февруари в ръкопис от РГАДА 103, (л.
46-48), в същия канон на глас 6 се запазват същите акростихови четения:
в рамките на 5 песен е запазено четенето на Боян ( БОťН), което се предхожда от глагола пя ( Пť), изписан чрез инициалите на третите тропари
на 3 и 4 песен (идентични са четенията и по РГАДА, 104).
Може да се обобщи, че в най-древните преписи на Службата за
Прокопий Декаполит от минея за февруари – РГАДА 103, XI – XII век, РГАДА 104 от XII век и ГИМ 164 от XII век, в рамките на канона за 6 глас в
песните 3, 4 и 5 се чете ПЯ БОЯН – пя Боян. Името на този старобългарски химнограф е известно от изследванията на Веселин Панайотов
(Panayotov, 2004, pp. 201-210; Panayotov, 2013, pp. 37-38; Panayotov, 2017, pp.
209-210). Към преводаческото творчеството на Боян може да се прибави и
Служба за Прокопий Декаполит.
ГИМ 164 обаче в рамките на 7, 8 и 9 песен предлага и още едно
четене поради факта, че в 8 песен 2 и 3 тропар са с разменени места. Комбинацията от първите тропари на 7, 8 и 9 песен дава четенето поп – ПОП,
а цялата 8 песен, заедно с ирмоса образува името ИОВИ – Иови. Интересното е, че тези две четения имат общ инициал О, в който се пресичат и
образуват филигран-фигура на кръст. Това са началата, образуващи словосъчетанието поп Иови:
7 песен, 1 тропар, л. 203об: Прэсвэтьло жити¬ тво¬•
8 песен, 1 тропар, л. 204:

Оyмывъ сѧ ти ныи прэже съмьрти явль сѧ•

9 песен, 1 тропар, л. 204об:

Пострадати законьно ясно•

8 песен, ирмос, л. 204:

Ис пламене сЃты <

8 песен, 1 тропар: 		

Оyмывъ сѧ ти ныи прэже съмьрти явль сѧ•

8 песен, 2 тропар: 		

Въоруживъ сѧсилою божьствьнааго духа•

8 песен, 3 тропар: 		

Испълненъ яви сѧ зарѧ вэрьныя•

Ето филигран-фигурата във формата на кръст, образуван от прочетените инициали в рамките на 7, 8 и 9 песен:
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7 песен 8 песен 9 песен
Ирмос
1 тропар

И
П

О

2 тропар

В

3 тропар

И

П

Канонът на 6 глас в Службата за Прокопий Декаполит/Проповедник ни дава две имена на книжовниците Боян и поп Иови.
Още една комбинация от инициалите на 7, 8 и 9 песен може да
предложи смислено разчитане на акроподпис, който ни засвидетелства
трети вероятен книжовник с името Сципио. Това име е предложено от
проф. В. Панайотов18 при коментар на проблемната за четене зона от канона. Редът от инициали, изписващ името Сципио ( СЦИПИО), е следният:
9 песен, 2 тропар: Судии правьдьнуму свэтьло предъстоиши•
7 песен, 2 тропар: Цэломудрия чистотою богогласе•
8 песен, 3 тропар: Испълненъ яви сѧ зарѧ вэрьныя•
7 песен, 1 тропар: Прэсвэтьло жити¬ тво¬•
или 			
8 песен, ирмос:

9 песен, 1 тропар: Пострадати законьно ясно•
Ис пламене стЃы<

8 песен, 1 тропар: Оyмывъ сѧ тиныи прэже съмьрти явль сѧ•
Името Сципио обгражда изписаното име на Иови и пресича изписването на ПОП като образува кръст, чийто пресечен център е отново инициалът О в 1 тропар на 8 песен. Имената на Иови и на Сципио имат и общи
инициали И. Ето как се разполагат пространствено инициалите:
7 песен 8 песен 9 песен
ирмос

И

1 тропар

П

О

П

2 тропар

Ц

В

С

3 тропар

И

Ето как изглежда каноновият модел от Службата за Прокопий Декаполит/Изповедник по ГИМ 164:
18

Името е разчетено и в статията на Десислава Иванова и Веселин Панайотов „Химнографската
памет (ЦИАИ – ръкопис № 316)“ от настоящия сборник.

92

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

V
I
песен

V I I
песен

VIII
песен

IX
песен

ирмос

Я

Н

Х

Б

Ж

Х

И

Б

1 тропар

Б

Т

Н

О

П

П

Оy

П

2 тропар

С

С

З

Я

Т

Ц

В

С

3 тропар

П

П

Я

Н

В

Н

И

З

Богор. тр.

В

П

К

П

Н

В

Оy

Т

Всъщност имаме два интерферирани подписа на Иови и на Сципио
около ПОП, което обвързва и двете имена със сана на свещеника. Разчитането на поп Сципио и в Канона за мъчениците Терентий, Помпий и другите с тях от Служебен миней за м. април – ЦИАИ № 316 дава по-голяма
увереност на настоящото четене. Така екипът, работил върху превода на
канона от Службата за Прокопий Декаполит, включва вероятно трима
книжовници – Боян, Иови и Сципио.
29 ФЕВРУАРИ
Последната служба от ГИМ 164 за 29 февруари е за св. мъченик Теостирикт и всъщност предлага един от интересните за разчитане акростихове.
Службата е издадена по ГИМ 164 на старобългарски и паралелно
на старогръцки език, придружени с разночетения, с коментар и превод
на немски език от Дагмар Кристианс (Rothe, Christians, 2009)19. За гръцките съответствия се посочва, че службата за Теостирикт е поместена на
28 февруари в ръкопис Da (Februarmenäum, Crypt. D. a. XXI), а в ръкописите Sinai 597 (Menäum für Januar und Februar, Sinaiticus graecus nr. 597) и
Sinai 602 (Februarmenäum, ГИМ, Син. Греч. № 181) е поместена под дата
17 февруари (Rothe, Christians, 2009, Teil 3: 20. bis 29). В гръцкия текст на
канона от Службата за Теостирикт е отбелязано наличието на фразов
акростих, четен по вертикала, който обхваща инициалите на тропарите
от всички песни (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): Wdaîß Qeostërikton ©mnô tòn mégan
(Rothe, Christians, 2009, p. 629). Този акростих не съдържа в себе си името
на автора на канона, а указва предназначението на песнопенията за св.
Теостирикт. Друг отличаващ факт е наличието на запазена втора песен
в структурата на канона единствено в тази служба от целия миней за м.
февруари по ГИМ 164, а и по останалите работни ръкописи – РГАДА 103 и
РГАДА 104, което по принцип се възприема като белег за древност.
19

За съжаление, към момента разполагам само с копие от изданието на листите за 29 февруари.
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Интересен за нас е обаче преводният вариант на канона на старобългарски език, и по-точно решението на старобългарските преводачи
относно предаването на акростиха – те не запазват оригиналния, а вписват своите имена. Трудността20 на тази задача показва още веднъж таланта на старобългарските преводачи.
Личността на Теостирикт се оказа интересна и забулена в липса на
данни и обърквания с други съименници. Досега не открих житиен текст
за него, има само служба, която се среща на различни дати: 29 февруари (в
ранните славянски ръкописи и в гръцки), 17 февруари (в гръцки), а също и
на 28 февруари. Някои източници (Molitvoslov na russkom yazyke) дават информация, че Теостирикт е ученик на свети Никита Изповедник и както
учителят, така и ученикът са пострадали в епохата на иконоборството, защитавайки почитането на светите икони. В богослужебните книги, както
гръцки, така и славянски, името на Теостирикт се изписва преди канона,
който се чете или пее на вечерня във вторник на 8-ми глас. Съществува
устна традиция, че самият монах Теостирикт е страдал от униние, което
го измъчвало много пъти. Затова написаният от него Молебен канон към
св. Богородица помага на онези, които скърбят, угрижени са и са унили от
различни обстоятелства. Четенето на канона помага бързо и лесно да се
излезе от греховното състояние. Други източници (Drevo, 2016) посочват
паметта му на 10 ноември и на 17 февруари (Drevo, 2016), както и на 28 февруари. По време на иконоборството Теостирикт се подвизавал в манастира на Символ в Мала Азия под Олимп и бил защитник на светите икони.
Използван с прякора Символичен (ὁν Συμβόλοις или τν τοῖς Συμβόλοις), топонимът, наред с други неща, може да означава „общи усилия, целият свят,
цялото братство“ и да бъде „второто“ име на манастира или дори група от
манастири. Подобно тълкуване може да подскаже, че това е същият светец като Теостирикт, игумен на манастира Пеликит в Трилия, близо до
Олимп, чиято памет се чества на 29 февруари21. Други синаксари уточняват, че Теостирикт е монах или игумен на манастира във Витиня – Символ
(Sinaksar, 2016).
В Българския православен каталог (Pravoslavieto.com) паметта на
свети мъченик Теостирикт, игумен Пеликитски (VIII в.) се посочва на 29
февруари заедно с паметта на св. преподобни Йоан, наречен Варсанофий
(V в.). За Теостирикт има сведение, че е пострадал за иконопочитанието
при Константин Копроним, като са изгорили носа и ръцете му с катран, и
че е бил участник в страданията на св. Стефан Нови († 767).
Тези сведения за личността на св. Теостирикт са важни в случая,
защото могат да обяснят и донякъде да мотивират превеждането на канона за него на старобългарски език най-вероятно от Кирило-Методиевите
20

За спецификата при преводите на химнографски текстове и за трудностите и ограниченията,
които старобългарските книжовници трябва да преодоляват, вж. Panayotov, 2009, pр. 4-5.
21
За грешното смесване на светците вж. Sinaksar, 2016.
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ученици, а вероятно и с поръката на св. Методий. (Методий вероятно е
бил в манастира в Мала Азия, а Кирил е делегиран идеологически защитник на иконопочитанието – последовател на мъченика за иконите св.
Теостирикт.)
Първоначално ще коментирам Службата за св. мъченик Теостирикт (29 февруари) от Служебен миней за февруари по препис от РГАДА
103, XI-XII век. Тъй като в ГИМ 164 има объркване в поредността на конкретните листи в началото на канона – първа песен от ирмоса до 2 тропар
включително, ще се работи основно с преписа по РГАДА 103. Подписите,
които могат да се разчетата в канона за глас 2 по РГАДА 103, са няколко,
но ще започна с безспорното четене на думата песен. Тя се чете в акростишното пространство на 7 песен (1, 2 и 3 тропар) и 8 песен (1 и 2 тропар)
– началните инициали образуват думата ПќСњН:
7 песен, 1 тропар: Побэдивыи страсти възиграниѧ мудре•
7 песен, 2 тропар: ťко дэлатель сы• невеществьнаго рая•
7 песен, 3 тропар: Страсти хвЃы подражавъ мудре• (с може да се прочете и в
рамките на ирмоса на 8 песен – съшьдъшаго>$)
8 песен, 1 тропар: њго же рече древле зачьнъ•
8 песен, 2 тропар: Недугующа дЃЃшею• ѧко врачь сы отрT΅амь ‹еостирикте•
Друг вариант на четене е само в рамките на 1 и 2 тропар от 7 и 8 песен,
които дават реда ПќњН. Може да се предположи като думата ПќНIЕ – пение:
7 песен, 1 тропар: Побэдивыи страсти възиграниѧ мудре•
7 песен, 2 тропар: ťко дэлатель сы• невеществьнаго рая•
8 песен, 1 тропар: њго же рече древле зачьнъ•
8 песен, 2 тропар: Недугующа дЃЃшею• ѧ
 ко врачь сы отрT΅амь ‹еостирикте•
Този вариант на четене по-нататък се включва по-безпроблемно (без
обща зона на пресичане) във фразов акростих, който се посочва накрая.
В зоната на третите тропари на 7, 8 и 9 песен и 4 тропар от 9 песен
може да се разчете името Симон (СиМОНъ). Особеното в образуването на
името е, че първата сричка от името – Си – е изписана анаграматично чрез
началния инициал на третия тропар от 7 песен – С – и последната буква от
същата дума – и – Страсти; последната сричка от името – Нъ – се чете сричково. Ето тропарите, които предават името:
7 песен, 3 тропар: Страсти хвЃы подражавъ мудре•
8 песен, 3 тропар: МчO΅скы съподобль сѧ•
9 песен, 3 тропар: Отъврьгъ свсесуеты житиискѧ•
9 песен, 4 тропар: Нынэ § славы въ славу• пришьдъ•
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Логичният въпрос е кой би могъл да се идентифицира като Симон.
Ако приемем, че Симон и Симеон са варианти на едно и също име, то найблизкият отговор е в списъка от Книгата на побратимените монаси от Райхенау (или Поменик от Райхенау), който се пази в Централната библиотека
в Цюрих. Както е известно, в този списък са имената на Методий и на неговите ученици: Игнатий, Лъв, Йоаким, Лазар и Симеон. Другата асоциация е,
разбира се, с името на Борисовия син – цар Симеон Велики.
Акростишното поле на Канона за Теостирикт по РГАДА 103 предлага още възможности за разчитане на акроподписи в рамките на 1, 2 и 3
песен. В рамките на 1-2 песен се разчита (четенето ми бе подсказано от В.
Панайотов) името Ирник 22 (ќРНИК, ЯРНИК (РГАДА 104), което според законите за замяната на буквите може да се представи като IРНИК):
1 песен, 1 тропар: ťко на высотэ бжсЃтвьныихъ добродэтели ...
1 песен, 2 тропар: Раздэливъ море стрT΅аи• жьзломь вэрьнъ имь•
1 песен, 3 тропар: Неусыпающиимъ ума окомь• тьмьнаго кънѧзѧ•
1 песен, 4 тропар: Иковли истинэ рьвьнуş•
2 песен, 1 тропар: КрT΅ъ на раму си• оЃче възьмъ•
В рамките на 2 и 3 песен, 2 и 3 тропар дават името Наум (На1М).
2 песен, 3 тропар: На недвижимэмь вэрьнэмь камене•
3 песен, 2 тропар: 1гасилище23 стT¡рамъ• туча прЃдбне•
3 песен, 3 тропар: Млэкомь въспэтэнъ• мудре вэрьныимъ•
Този начин на акростишното изписване на името на Наум е вече
известен (Ivanova, 2012, pp. 57-64; Stoyanova, 2018, pp. 270-271.) и на практика потвърждава похвата на Наум да се подписва чрез комбинация от
инициален и сричков акростих.
При така посочените възможни четения в пространството на канона от Службата за Теостирикт остава зоната на 4 и 5 песен. Предвид
плътното заемане на останалото акростихово пространство с вписани
имена и думи е логично да се очаква смислено четене и в останалата зона.
Един вариант на анаграматично четене може да образува фразов акростих с името на Наум. Четенето в случая по РГАДА 103 придобива следния
вид – На1М ВоИн Мир:
4 песен, 2 тропар: Воду точа бЃоприѧтьне• очищаищю сьрдьцѧ• ...
4 песен, 3 тропар: Иоанову пустыню• ИлиJ¡ну жизнь• бЃоносе• ...
5 песен, 1 тропар: Мирьскую красоту• и миродьржьца оставль прпбD¡не•
22

Вж. Panayotov, 2018, pp. 218-219; Panayotov, 2011, 26-37.
По препис 104 от РГАДА, Миней за февруари, XII век, инициалът на 3 песен, 2 тропар е Г
(Гасилище), както и в преписа от Син 164.
23

96

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

Ето и пространственото разположение на четенето в 3, 4 и 5 песен:
II песен III песен VI песен V песен
1 тропар

Мир

2 тропар
3 тропар

На

1

Во

М

Ин

Разчитането на воин като вариант ми бе предложено от В. Панайотов по време на обсъждане на проблемните зони в каноновия модел.
Друго възможно четене на акротекст в рамките на инициалите от
началата на тропарите в 4 и 5 песен може да се представи в следния вид –
БВИМБВ:
4 песен, 1 тропар: БЃовэщаныи ѧ
 зыкъ твои• ...
4 песен, 2 тропар: Воду точа бЃоприѧтьне• ...
4 песен, 3 тропар: Иоанову пустыню• ИлиJ¡ну жизнь• бЃоносе• ...
5 песен, 1 тропар: Мирьскую красоту• и миродьржьца оставль прпбD¡не•
5 песен, 2 тропар: БжЃиею вэрою• умъ утврьдивъ• ...
5 песен, 3 тропар: Всь удиви сѧ бЃу• ...
Тази поредица БВИМБВ може да предизвика различни четения, но
при всички положения трябва да се изключи случайността в подредбата,
защото е факт, че инициалите от първи и втори тропар от 4 песен се повтарят във втори и трети тропар от 5 песен – Б и В, и освен това ограждат
инициалите И и М от последния 3 тропар на 4 песен и първия тропар от 5
песен. Още по-интересното е, че инициалите И и М са дублирани в началата на вторите синтагми от съдържащите ги тропари, което няма как да
се приеме за случайност. Това поставя проблема как да се развържат тези
инициали И и М в рамките на останалите – БВИМБВ.
Възможно четене на тази поредица може да се предложи чрез комбинирането на инициално и анаграматично четене, което придобива
следния вид:
БЃВИМ БжЃиею Всь.
Тук БВИМ е съкратено изписано, а четенето може да се предаде
като ‘да благославяме Божественото цяло/всички’ или друго синонимно
четене. Може да се приеме сегментация на думите, при която М се откроява като единичен инициал вероятно на личност с име, започващо с М, а
останалите комбинации се разчитат като ‘благослови М благослов’ – БВИ
М БВ. Разира се, тук предложените варианти на разчитане остават в сферата на предположенията и засега няма основания да се подкрепи някое
от тях с по-голяма сигурност, а са възможни и други.
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В рамките на 9 песен по ГИМ 164 (този препис е най-пълен като
състав на тропарите) инициалите К и Н в 1 и 2 тропар (в разночетене 1
тропар от 9 песен в този препис започва не с предлога Въ, а с предлога Къ
– често срещана замяна в различните преписи) могат да се разчетат чрез
комбиниране на сричково и инициално четене като КъНОН.
9 песен, 1 тропар: Къ тишинэ вышьнии.
9 песен, 2 тропар: На землю пришьствовавъ.
9 песен, 3 тропар: Отъвьргъ сѧ вьсея•
9 песен, 4 тропар: Нынэ отъ славы въ славу•
Така четенето от 9 песен може да се обвърже във фразов акростих в
рамките на 7, 8 и 9 песен – ПќНIЕ КъНОН СиМОН. Всъщност изписванията
на Симон и Кънон се пресичат (интерферирани според въведената терминология от В. Панайотов) в използването на общ завършек ОН – това
се обяснява по принцип безпроблемно с ограниченото акротекстовото
пространство на канона.
В схематичен вид четенето по ГИМ 164 изглежда така:
VII песен VIII песен IX песен
1 тропар

П

њ

Къ

2 тропар

Я

Н

Н

3 тропар

Си

М

О

4 тропар

Н

В 6 песен24 от същия канон чрез обратно четене може да се види изписването на ПРВО (първо), с участието на ирмосите на 6 и 7 песен:
6 песен, 2 тропар: Паче всѧкого дрэвьнѧго озлоблениѧ•
6 песен, 1 тропар: Разумьнаго бЃо¹ханиş кадило•
24

В 6-та песен немското издание на ГИМ 164 обаче не отбелязва наличието на допълнителния
тропар след първия, който е явна компилация между началната половина на последния
тропар от 6-та песен и втората половина от първия тропар от същата 6-та песен. Прилагам
тук текста на допълнителния тропар в ГИМ 164, който няма гръцко съответствие, но е
комбинация от двата съществуващи в 6-та песен и на практика допълва броя на тропарите
спрямо останалите песни в канона - ГИМ 164, л. 215об:
Паче вьсşкого дрэвьнѧаго озълобления• иже Христа ради претьрпэвъ подъялъ ¬си” вонѧ животьны бывъ• чьтущиимъ тѧ любъвию блажене >$
Този пропуск в изданието няма решаващо значение
за предложените тук четения на акростишното
пространство. Прилагам снимка на въпросната
страница от ръкописа:
ГИМ, Миней за февруари, № 164, л. 215об – 216 (http://catalog.shm.ru/entity/ALBUM/622494765)
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6 песен, ирмос: Въ бездьн <
7 песен, ирмос: О тэлэ зла <
Това разчитане образува фразов акростих с предложеното четене за
7, 8 и 9 песен от канона (по препис ГИМ 164), което може да се представи
като: ‚Първо пеене на Симон‘. В това разчитане обаче е проблемно включването на КъНОН.
При идентифицирането на Симон като име няма съмнение, но
при определянето на думата КъНОН могат да се предположат поне два
варианта: в единия може да се приеме, че се назовава самата жанрова
форма в службата, при другата интерпретация КъНОН може да се обвърже с личното име Конон, което е известно мъжко лично име, например
св. мъченик Конон Исаврийски. Може да се предположи, че книжовник с
името КъНОН (Конон) се е подписал заедно със СиМОН (Симон/Симеон).
И двата подписа си приличат по стила на съставяне – първата гласна
или липсва, или е изразена чрез поддържаща буква. Подобен подпис
може да се предположи и в канона на глас 2 за 25 февруари – в рамките
на 8 и 9 песен: КаНОН от същия ръкопис – ГИМ 164. Това може да предопредели хипотезата за ново име в старобългарската химнография –
името на книжовника Конон (изписано като Канон/Кънон). Наблюдава
се и още едно съвпадение между двата канона, съдържащи вероятния
подписа на Конон – и двата канона са за глас 2, което хипотетично може
да насочи към определена ангажираност на книжовника с превода на
канони за 2 глас.
Разчитането в схематичен вид по ГИМ 164 изглежда така:
VII песен VII песен VIII песен IX песен
Ирмос

В

О

1 тропар

Р

П

2 тропар

П

3 тропар
4 тропар

њ

Къ

Я

Н

Н

Си

М

О
Н

Така почти цялото пространство на Канона за Теостирикт по
ръкопис РГАДА 103 е изпълнено с имената на вероятните преводачи на
старобългарски език – Ирник, Симон, Наум и Конон (инициалите след
слежа са разликите по ръкопис 164 ГИМ).
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I
песен

II
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

IX
песен

Ирмос

В

В

У

У

С

В

О

С

И

1 тропар

ť

К

Б

Б

М

Р

П

њ

В/Къ

2 тропар

Р

Б

1/Г

Во

Б

П

ť

Не

Н

3 тропар

Н

На

М

И

В

Ø/П

Си

М

О

4 тропар

И

Богор.
тропар

Б

Н
Б

Т

М

Х

Н

Н

О

П

Този случай, когато в един канон се подписват няколко преводачи, не е прецедент, а по-скоро практика. Хронологическите граници на
творчството на Наум и на Ирник са вече посочени в изследванията на
В. Панайотов. За името на Симон също могат да се посочат вече открити
подписи. Интересното е тук вероятното уточнение към Симон, че това е
първият му песенен труд, както вероятно и на Конон, чийто вероятен подпис е интерфериран с този на Симон. Към тези факти трябва да отбележим и още няколко: личността на Теостирикт и желанието тези четирима
книжовници да се подпишат в канона за него – това може да се обвърже
с живота, убежденията и творчеството на Теостирикт – Молебния канон
за Богородица, който се пее при случаи на преодоляване на униние сред
монашеските общества... Освен това Теостирикт е пострадал в защита на
иконопочитанието, което също може да се свърже с подписите на книжовниците, които по този начин вероятно декларират своите възгледи по
отношението на почитането на иконите. Като се има предвид Пространното житие на Кирил, няма как да не се направи връзка и с представения
там спор на Константин – Кирил Философ с последния представител на
противниците на иконопочитанието. Тези обстоятелства водят до извода
за обвързването на Симон и Ирник, а вероятно и на Конон, с Кирило-Методиевите ученици, съратници и последователи, а наличието на подписа
на Наум заедно с тях донякъде потвърждава това.
Предложените акростихови прочити на част от каноните в службите за м. февруари по ГИМ 164, РГАДА 103 и РГАДА 104 дават възможност
за някои първоначални изводи.
Поне в половината от представените канони е засвидетелствано
съавторство или колективна преводаческа работа. От разгледаните акростихове в каноновите модели на част от службите за м. февруари се
открояват акроподписите на известните химнографи Наум, Сава, Боян.
Има и нови имена, които предстои да се потвърдят от други паметници като химнографи от епохата на Първото българско царство – това са
имената на Иови, Зотос, Теодоси, Атита/Атия, Конон. Има и подписи на
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химнографи, които потвърждават откритията на В. Панайотов – Ирник,
Симон, Сципио, Сисин/Сисо. Присъства, макар и с непълно четене, възможен прочит на името Константин.
Интересен е и фактът, че част от подписите са филигранни или
са съпроводени от филигран-фигура, която или е тематично обвързана с
акростиха, или свидетелства за пристрастието на химнографите в определена насока. Всичко това разкрива практика на колективната работа,
която вероятно трябва да свидетелства и за дейността на развита в преводаческото изкуство на химнографски текстове школа, а разнообразният
маниер на подписване представя индивидуалния почерк на книжовници
с изградени поетически умения.
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КЪМ ДЕБАТА ЗА ПАМЕТТА В ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ И В
ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА: ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ
Венета Янкова
THE DEBATE ABOUT MEMORY IN THE POSTMODERN
WORLD AND IN THE GLOBAL AGE: HISTORICAL MEMORY
Veneta Yankova, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The study of memory is relevant to contemporary humanities because of the
impact on many contemporary social, cultural and political phenomena and processes.
The article presents some leading ideas at the border between the 20th and the 21st century,
which enrich the epistemic concept of memory. The past is not discussed teleologically
as a temporal continuity which is unidirectional, as a linear sequence of past - present future, but as functioning in different temporal modes. Memory has become a fundamental
concept for the supporters of the new cultural history.
Key words: memory studies, historical memory

Изминалото столетие открива за хуманитаристиката познавателния потенциал на концепта памет като социокултурен феномен 1. В началото на XXI в. са очертани няколко основни парадигми в изследването на
концепта: „места на памет”, парадигма, свързана с идеите на П. Нора; „работа на паметта”, модел, развиващ тезите на П. Рикьор; „социални рамки
на паметта”, модел, продължаващ разсъжденията на М. Халбвакс (Lavabre,
2007). Анализът на съвременното състояние на проучванията по проблематиката насочва към процесите на институционализация и връзката им
с понятия като „историческа политика” и „политики на миналото”; начините, чрез които паметта става „социална рамка” и продуцира знание;
паметта като познавателен ресурс за дадена общност и др. (Gensburger,
2011; Tamm, 2013). Все повече се утвърждава убеждението, че изследването
на паметта (и в по-конкретен смисъл на историческата памет!) е особено
актуално за хуманитаристиката поради влиянието върху редица съвременни социални, културни и политически явления и процеси2. От друга
страна, динамичните процеси в глобализиращия се свят пораждат нови
явления и изискват съответна научна рефлексия. Ето защо това изложение се насочва към обобщаващо представяне на някои водещи идеи в науката за паметта, формирани в края на XX и началото на XXI в., които
обогатяват епистемата на концепта памет.
1

Изложението развива идеи, представени в: Yankova, 2014.
Неслучайно при определянето на характеристиките на етническата общност и на нацията
Антъни Смит се позовава на различни модалности на миналото: мит за общи предци,
споделяна историческа памет и традиции, връзка с историческа територия или „родина” и
др. (Smith, 1999, pp. 12-13, 16-17).
2
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На границата между две хилядолетия в науката се изгражда междудисциплинарна област с историко-културологично-антропологически
характер, чийто предмет позволява наблюдение и анализ на съвкупност
от явления в човешката култура, тяхната взаимна връзка, както и процесите на съхраняване, предаване и актуализация на образи и представи за
миналото според спецификата на съответната култура. По-късно популярност придобива назоваването й като memory studies (изследвания на
паметта; наука за паметта). Нейни представители създават обобщаващи
изследвания върху историята на културната памет в Европа, а като особен обект при анализа на историческите представи се включват и опозиции като памет – забрава, памет – социална травма и пр. (Lowenthal, 2002;
Assmann, Conrad, 2010; Assmann, 2011; Pasamar, 2013). Миналото се мисли
не телеологично като времева непрекъснатост и еднопосочност, в линейната последователност на минало – настояще – бъдеще, а като функциониращо в различни времеви режими. Такива са историческите моменти
на криза и разрив с миналото, които според П. Нора създават усещане за
“разкъсване” на паметта, или пък доминацията на „сегашно, сегашност”
според теорията за презентизма на Фр. Артог (Hartog, 2004, 2007). Френският учен развива идеите на П. Рикьор и на М. Хайдегер за историчността, т. е. условието нещо да бъде историческо. Концепцията му за „режими на историчност” (régimes d’historicité) се гради на разбирането, че
възприятията за време се различават исторически и пространствено, т.
е. те зависят от съответната епоха и от съответното място. „Режимите на
историчност”, т. е. разнообразните форми на съгласуваност между миналото, бъдещето и настоящето на дадено място през определен период от
време, са удачен инструмент за сравняване на различни типове история и
различни начини на отношение към времето (Hartog, 2007).
Памет се превръща в основополагащ концепт за привържениците
т. нар. нова културна история (new cultural history). Техните заявления за
„нова история”, „нови историци”, „нова културна история” и пр. са свидетелство за необходимостта от методологическа промяна в науката за миналото (Confino, 1997; Megill, 1998). Понятието памет според тях е особено
ефективно за разбиране на взаимоотношенията между културата, обществото и политиката, между социалния опит и неговите репрезентации.
Те акцентуват върху потребността изследванията за паметта да анализират представите за миналото с особено внимание върху предаването,
разпространението и смисъла на тези представи. При изследването на
историята на паметта според „новите историци” би трябвало да се разграничи разбирането за памет като евристично средство и като част от „менталните знания и умения” на обществото или на епохата, т. е. писането на
история на паметта имплицитно изисква познаване на „менталния хоризонт на епохата”. Но наред с това „новите историци” се обявяват за предпазване на историческите изследвания от „размиване” на научните стандарти и настояват за по-голямо внимание към историческия контекст на
изследваните явления, за „историзирането на паметта” (Confino, 1997).
Според един от най-ярките съвременни изразители на тези идеи
Питър Бърк „новата история”, схващана като социална и като „структур-
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на история”, се изгражда върху принципите на културния релативизъм3.
Важен фокус в изследването на социалните историци е процесът на взаимодействие между „големите събития” и тенденции, от една страна, а от
друга, на „структурите на ежедневието”4 (Burke, 2001, pp. 12-19). Специален акцент те поставят върху историята на народната култура и света на
обикновените хора – „социално невидимите хора” – и на техния конкретен опит в ситуации на социална промяна, образно наричана история
отдолу (history from below) (Sharpe, 2001). Движението „история отдолу” за
разлика от професионалната история дава възможност много по-пълно
да бъде отразено отношението на обикновения човек към неговото собствено минало (“a new determination to take ordinary people’s view of their
own past”) (Burke, 2001, p. 6). Също така се преосмисля разбирането за исторически архив и за исторически източник, като се включват визуални, устни (устна история), статистически и пр. свидетелства за миналото
(Burke, 2001, pp. 12-18). Като обговаря метафората за „гласа на Историята”,
П. Бърк утвърждава „многогласието” (heteroglossia), разбирано като съучастие на „разнообразни и противопоставящи се гласове”, като съществено за „новата история“ (Burke, 2001, p. 6). Важен изследователски акцент
се поставя върху социалната история на припомнянето, която търси отговори на следните основни въпроси: какви са начините на пренасяне на
общностните памети и как тези начини се променят през времето; какви
са употребите на миналото и как тези употреби се променят? Съответно
какви са употребите на забравата? (Burke, 1997, p. 46). И макар да заявяват
фрагментаризирането на историята като научна дисциплина, „новите историци” постановяват необходимостта от интердисциплинарност в проучванията на миналото.
Като развива идеите на М. Халбвакс, А. Функенстейн (Amos
Funkenstein), Й. Йерушалми (Yosef Yerushalmi) и П. Нора, Сюзън Крейн
прецизира понятията колективна памет и историческа памет (Crane,
1997). Тя обосновава тяхната близка същност като минало и наративи,
репрезентиращи това минало, които са ориентирани към настоящето и
изразяват усещане за продължителност в настоящето („продължаващото настояще на миналото”). Колективната памет и историческата памет
според Крейн са две различни функции на две форми на историческо
самосъзнание, при което колективната памет се отнася към житейския
опит, а историческата памет – към неговото запазване и неговата обективация. Съществено е също, че историческата памет винаги се появява във
формата на исторически наратив, докато колективната памет е по-скоро
рамка, в която историческото припомняне се среща (Crane, 1997, p. 1373).
В традицията на Халбвакс и Йерушалми разграничаването между двете
концептуализации се свързва и с критерий като „времева протяжност”:
колективната памет е продължителна, непрекъсната и вечно съществуваща, докато историческото припомняне е „акт на възстановяване” на заб3

Типът
историзъм
на
различните общества и прогласеният релативизъм в
антропологическите изследвания са обосновани в есето на Клод Леви-Строс „Раса и история”
(Lévi-Strauss, 1995, pp. 441-497).
4
Питър Бърк развива идеите на Ф. Бродел за „история на структурите” и за протяжността/
дългото траене (la longue durée).
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равеното и едновременно с това – основа на цялото знание и претенция
за „истинско познание” (true learning) (Crane, 1997, pp. 1380-1381). В духа на
класиците на науката за паметта и в този случай колективната памет и
историческата памет се разграничават: колективната памет се характеризира със своя рамкиращ, всеобхватен характер, продължителност и протяжност във времето, отнесеност към жизнения и несъвършен житейски
опит. От друга страна, историческата памет е ориентирана към съхраняване и обективизация на житейския опит, основа за истинност и цялостност на познанието за миналото. Крейн подчертава, че теоретическо разграничаване се намира и в решението какво се съхранява: историческата
памет може да съхрани това, което е забравено от индивидите, опазвайки
колективните представи на паметта; колективната памет запазва паметта за живия опит, като подкрепя и възстановява непълнотите в другите
спомени, но тя не може да възстанови изгубеното от историческата памет
(Crane, 1997, p. 1383). Наред с това историческата памет и колективната памет са взаимно обусловени: историческата памет е представена в настоящето и формира колективната памет и едновременно с това е и оформяна
от нея (Crane, 1997, p. 1381).
Друга изследователска тенденция разгръща т. нар. изкуство на паметта, което се отнася до индивида и до разработваните от него техники за трениране на паметта – мнемоника, мнемотехника. Според идеите
на Патрик Хатън (Patrick Hutton) историята би трябвало да се разглежда
като „изкуство на паметта”, тъй като тя е резултат от взаимодействието на
два нейни момента – повторението и спомена (Hutton, 1993; Hutton, 2004).
Традиционният репрезентативен подход към миналото според Хатън го
лишава от живите преживявания, които паметта пренася и осмисля в настоящето. Хатън предлага схематична история на паметта в човешката
култура, според която на различните начини на културна комуникация
съответстват различни исторически представи за паметта. Така например устната култура възпроизвежда „живата памет”; ръкописната култура
възстановява „изгубената мъдрост”; книгопечатането реконструира далечното минало, а съвременната медиакратическа култура5 деконструира формите, от които са съставени образите от миналото.
Такава схема не само накратко описва историята на паметта, но и дава
възможност да се види как от самото начало историческото знание се
поражда от паметта, която на свой ред се скрива зад абстракциите на
историците. Изследването на историята на паметта изисква насочване
към историографската връзка между памет и история, тъй като паметта
е неотделима от историческото знание изобщо. Задачата на историците
е – да се изясни как се е променяла тази връзка (Hutton, 2004, p. 62).

Такъв подход апелира към изследване на паметта и историята в
динамиката на техните взаимодействия във времето и в тяхната отнесеност към по-общата представа за историческо познание.
В европейската историография се утвърждава ново научно направление, изразявано чрез термина историческа култура (historical culture),
5

Медиакра́тия (mass media + κράτος ) - влияние, власт на средствата за масова информация.
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чийто предмет се свързва с изучаването на историята на представите за
миналото. Това е нов начин за изследване на формите и посоките на взаимодействие на човешките групи със своето собствено минало. Целта е да
се разшири обсегът на академичната историография и да се обхванат повече процеси и пластове на историческото съзнание, като се обърне внимание на съзидателната и популяризаторската роля на човешкия фактор
– индивидуален или групов. Това предполага анализ на общите процеси
в духовния живот на обществото, на менталностите, на явления от интелектуалната сфера. Характерен изследователски топик за това направление са историческите митове, менталните стереотипи, историческата памет – разбирана най-вече като съвкупност от представи за историческото
минало и начините за тяхното осмисляне чрез средствата на официалната историография (Cohen, 1986; Assmann, 1999; Assmann, 2001; Repina, 2006;
Tishkov, 2011).
Специална проблематизация в изследванията на паметта се
свързва с т. нар. травматичен исторически опит6, първоначално отнасян към паметта за Втората световна война и най-вече към спомените
на нейните жертви (Crane, 1997, p. 1380; Кozelek, 2004; Assmann, 2006;
Assmann, 2014). В отзвук от събитията след падането на емблематичната
Берлинска стена и необходимостта от преосмисляне на паметта за Холокоста се формулират различни модели за преодоляване на травматичното минало. Като анализира поствоенната ситуация в Германия, Алайда
Асман въвежда понятието еrinnerungskultur (култура на паметта), като го
отнася към нова политическа култура в контекста на световните и европейските реалности на границата между хилядолетията и му придава
етично измерение (Assmann, 2006; Assmann, 2014, pp. 157-170). Тя обобщава идеите си с думите:
Европа като транснационална рамка на паметта, рамка, която не се абстрахира от това, което ни разделя, а, тъкмо напротив, го включва в себе
си и ги преработва от две различни страни. В една такава европейска
общност на спомена разделящите спомени могат да бъдат трансформирани във форми на взаимно признаване и това да допринесе за укрепването на съзнанието за общите ни задължения и отговорности (Assmann,
2004, p. 187).

От съществено значение за memory studies са и някои теоретически постановки в трудовете на А. Асман. Според тях основните измерения на паметта (индивидуална, социална, политическа/национална и
културна) съгласно факторите за тяхното формиране (носител, среда и
опора) изграждат специфични пространства, които динамизират „работата на паметта” (по израза на Рикьор). Носители на културната памет
са символите и знаците, а на социалната – социалната група. Границите
между трите основни измерения на паметта са „плаващи”; в процесите на
свободна идентификация индивидът придобива както персонална, така
и социална, и културна идентичност (Assmann, 2010; Assmann, 2014, p. 19).
6

Понятие, въведено от холандския учен Фр. Анкерсмит, който различава два вида травма
(Аnkersmit, 2007).
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През последната четвърт на XX в. усилващите се процеси на глобализация и разпадането на социалистическия блок пораждат взрив от
спомени на т. нар. „хора без история” (обикновени хора, жертви, аутсайдери, маргинализирани типове, жени, деца и пр.). Наред с това все повече
се осъзнава важността на проблема за въздействието на историческата
памет и върху самите изследователи. Към дискусията за ролята на академичната историография като участник в социалното конструиране на
паметта се включва изследването на Цветан Тодоров върху спомените
от нацистката окупация на Франция (Todorov, 1995). В резултат от задълбочени проучвания с различна по-тясна изследователска специализация
в научния дискурс се утвърждава разбирането, че антагонизмът памет
– история е историчен, а взети поотделно, паметта и историята не могат
да притежават монопол над абсолютната истина за миналото. Ето защо за
изграждане на по-пълноценна представа за миналото историографията
би трябвало да се допълва чрез мемориална перспектива (Todorov, 1995, p.
8-9; Assmann, 2014, pp. 26-30). Тук трябва да се добави развитието на продуктивно изследователско поле: специфичното място на литературата в
културите на паметта (Boycheva, 2018; Ravlova, 2018).
Настъплението на глобализацията и на дигиталните технологии
налага свой отпечатък върху социалните измерения и проявленията на
паметта и върху техния отзвук в интерпретациите от memory studies. Заговаря се за „глобализация на паметта”, “транснационална памет”, „транслокална памет”, многопосочна памет (multidirectional memory), памет в
движение (memory on the move) (Assman, Conrad, 2010; Assmann, 2004, p.
182). При това създателят на теорията за културната памет Ян Асман прокламира нейната “ерозия” и обявява „глобална памет” за „парадоксално
понятие” (Assmann, 2010; Assmann, 2000). Според Алайда Асман новите
преносители на памет, т. нар. памет-медии7 като дигиталното писмо, се
определят като “по-малко исторични”, лишени от рефлексивност (“оценностяващо спомняне”), което довежда до смущаващ и проблематизиращ
“разрив в информационния континуум” (Assmann, 2000).
Сред анализаторите се утвърждава схващането за важността на
паметта за т. нар. „космополитно гражданство”, разбирано като детериториализирано, необвързано с конкретни територии и държавни рамки
гражданство, и за формулиране на понятието космополитна/и памет/и
(cosmopolitan memories) (Misztal, 2003; Misztal, 2005; Misztal, 2010, p. 36).
Такава памет е насочена към постнационална солидарност и човешки
права, тя защитава особено културните права на етническите малцинства и на други маргинализирани общности. От друга страна, глобалната
памет е ориентирана към разпространението на глобални ценности, тя
съдържа потенциал за опознаване историята на другия, тя дава възможности за преодоляване на конфликти от миналото, за генериране на помирение и за оформяне на споделена памет (Misztal, 2010, p. 36).
7

Според А. Асман традиционни памет-медии са писмеността, образите, човешкото тяло. В
по-ново време те се доразвиват и модифицират от книгопечатането, фотографията, видеото,
звукозаписа, дигиталното писмо (Аssmann, 2000).
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Изследователите поставят важен акцент не само върху съдържанието и формата на комеморативните практики в съвременния свят, но и
върху начините на актуализация на миналото и политиките на паметта
– „пътя, по който миналото е извиквано и употребявано” (Misztal, 2005, p.
1336). От позициите на теориите на комуникацията А. Дънк опровергава
прогласената „дигитална амнезия”, т. е. загубата на колективната памет в
дигиталната епоха, като отстоява идеята, че медията е тази, която следва
процесите на паметта (Donk, 2009). Дигиталните медии, и по-специално интернет, създават условия за индивидуализация и едновременно с
това за плурализация на припомнянето. Важни са техните функции за
трансмисия, циркулация, комуникация и като хранилище/архив на информацията. И тъй като дигитализацията на паметта е социално детерминиран и социално управляван процес, интернет се превръща в място,
където индивидуалните памети могат да изградят колективни такива.
Също така памети и гледни точки, традиционно изключвани от официалния мемориален дискурс, като например тези на малцинствата (етнически, религиозни, сексуални и пр.), във виртуалния свят могат улеснено
да станат видими и публични. Съществено е обобщението на Дънк, че
в дигиталната епоха колективните памети плурализират официалния
монопол на знанието за миналото, както и прогнозата, че дигиталните
средства и в бъдеще ще обогатяват предаването на колективните памети,
които ще се проявяват под специфични форми според качествата на всяка
медия (Donk, 2009, p. 14). Все в този контекст се дискутират и проблемите
за историческото познание в и чрез дигиталната сфера. Компютърната
революция според някои анализатори се осъзнава като инструмент за
преизграждане на обществото, а „виртуалната личност” – като ресурс за
само-рефлексия и за само-трансформация (Turkle, 1996, p. 24). Ето защо
плурализацията и демократизацията на паметта отразяват солиден познавателен потенциал, което се превръща в убедителна предпоставка да
се заговори за „виртуалната памет” като саморефлексия на знанието за
миналото. В контекста на дебата за паметта в дигиталната епоха възникват и принципни въпроси за мястото, проявленията и метаморфозите на
историческото знание.
Цялостният епистемологичен и методологически поврат в науката за миналото през епохата, определяна от „режими на условна истина”, води до формулиране на концепция за историята като медия-история (Poster, 2003, p. 30; Europe and media, 2013). Тя започва да се възприема
като посредник, който преоформя обектите на анализ и обхвата на източниците на информация за миналото. Промяната на монопола върху
знанието за миналото преосмисля и статуса на историческата наука като
инстанция на абсолютната истина, ролята на професионалния историк,
понятието архив придобива нов смисъл (Poster, 2003). Все по-активно се
утвърждава т. нар. визуална историография, чиито създатели са не само
професионалисти, но и дилетанти (Balbi, 2011; Cohen, 1985, pp. 101-102). Интернет и новите технологии пораждат разбиране за дигитално наследство (digital heritage) (Cameron, Kenderdine, 2007; Balbi, 2011). Промените в
културната среда довеждат до възникване на постфолклорни културни
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форми в интернет, които активизират традициите на устното разказване
и фолклорните представи за миналото (Poster, 2003, p. 22; Cohen, 1985, pp.
101-104).
Причините за нарастването на ролята на концепта памет в хуманитарния дискурс се коренят в кризата на модернизма и динамизирането
на социалните промени. В епохата на глобалната модерност, белязана с
множество кризи (на историзма, на идентичностите и пр.) паметта, по
думите на П. Нора, се оказва естествена „терапевтична алтернатива на
историческия дискурс” и „обещание за непрекъснатост” (Lee Klein, 2000,
p. 145; Nora, 2004, p. 28). Показателни в този план са разсъжденията на антрополога Марк Оже и връзката, която той прави между съвременност и
история, включвайки друг важен концепт – другостта. Той разграничава
различни проявления на отношенията към миналото, сред които „историография” и „историчност”, „историческо съзнание”, „етноистория”8 – последната разбирана като специфичен вид история на изследваните хора и
общности, „тяхната концепция за тяхната собствена история” (Augé, 1999,
p. 8). Като пише за „акселерация на историята” и за „смаляване на света”
в днешната постмодерна ситуация, Оже вижда историята като гарант за
устойчивост и трайност: „Точно колкото нашата модерност неконтролируемо поражда другостта, така също и неконтролируемо създава непосредствено минало-история-събитие като изискване за стабилизиране
на историята и обединение на света” (Augé, 1999, p. 14).
В зората на XXI в. понятия като колективна памет и културна памет отдавна са преодолели ограниченията на първоначалната си теоретична основа и въпреки някои несъгласия и критики се превръщат в подходящ теоретичен инструментариум за анализ на множество социални
явления и на отношението настояще – минало и най-вече – свързани с
разбирането за общия преживян, оценностен и актуализиран от групата опит (Nora, 1997; Confino, 1997; Kansteiner, 2001; Dichev, 2002; Коzelek,
2004, p. 44; Lavabre, 2004; Аssmann, 2010, pp. 39-40 ). При това изследването на историческата памет би трябвало да се мисли и като своеобразна
форма на научна рефлексия за самото историческо познание, както и за
въздействието на съвременните процеси върху него. Все повече се налага
убеждението, че сложният и многоаспектен феномен историческа памет
е познаваем единствено при взаимните усилия на сродни хуманитарни
науки (история, етнология, историческа антропология, социология, фолклористика). Такава епистемологическа перспектива заявява концепта
историческа памет като трансдисциплинарна и метаисторическа категория (по Hartog 2007, p. 28).
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Abstract: This paper analyzes the models that media apply to represent collective memory
and historical discourse in the public sphere. The focus is on the relation between media
populism and the discourses of the past. The paper comments on the defining role of media
logic in the mediation of collective memory and historical knowledge. It also presents
major theoretical sources and their respective interpretation of the category ‘memory’ and
its correlation to history. Furthermore, it reviews the aspects through which media theory
interprets the thematization of collective memory by news outlets.
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В края на миналия век и началото на настоящия сме свидетели на
„бум на паметта“:
Началото на съвременния бум (Huyssen, 2003; Winter, 2006; Hoskins,
O’Loughlin, 2010) е белязано за много от масовия достъп и наличие
на видео касети, от премиерните минисерии по NBC през 1978 за
Холокоста (Shandler, 1999) и публикуването на английския превод през
1980 на библията на колективната памет – “Колективната памет“ на
Морис Халбвакс. Оттогава: бум, бум, бум! Независимо какъв е начинът,
възхваляван и осмиван, обратът към и срещу миналото е непоклатим,
казва А. Хоскинс (Hoskins 2014).

Явлението до такава степен завладява човечеството, че П. Нора
говори за епохата ни като за обсебена от „фетишизъм на спомнянето”.
Култът към миналото не идва на празно място. От една страна, 20ият век е белязан с твърде много травматични събития и особено в
периода на посткомунизма активно заработва отприщеният процес на
еманципираната памет. От друга страна, социалните промени през 90-те
водят до появата на новия популизъм. Започва период на трансформации,
при който големи групи от хора не могат да намерят мястото си и остават
изолирани – икономиката е взривена, социалната и политическата сфера
– също. Човекът се чувства изключен от социалните процеси и се опитва
да се съхрани чрез вкопчване в познатото, предлагано от връщането към
“славното минало”. Започват припознавания на стари идентификационни
практики – национализъм, изолация, отхвърляне на различието, акцент
върху собственото превъзходство. Новите нагласи на хората намират
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политически израз в появата на нови партийни и непартийни формации,
изповядващи лидерския тип неопопулизъм, който се насочва към
националистическата идеология и реторика, антиглобализма, директната
демокрация, социалния протест срещу елитите, етноцентризма, като
използва по непознат досега начин най-популярната медия – телевизията,
и потенциала на социалните медии. Симбиозата между политика и
медии в медиизирания свят става все по-плътна и двете сфери не могат
да съществуват една без друга. Популистките движения и партии само
печелят от интензивното обвързване на двата дискурса. Още по-съществен
се оказва фактът, че и те, и медийните организации съществуват и оцеляват
върху основите на популизма. Започва да се говори за нов политически
жанр – телепопулизъм, който много по-конкретно изразява симбиозата
между политика и телевизия, действаща като основно средство за
налагането на популистите в публичното пространство (Peri, 2004, р. 6).
Под натиска на публиката действа не само журналистиката, но и науката,
и политиката. Да дадем на хората това, което искат, се превръща в лозунг,
направляващ поведението на политици, академици, журналисти и пр.
публични съсловия, на които до този момент се разчита да се грижат
за благото на демоса. Политиците обещават всичко, като му намират
изключително елементарни решения, тип ще прогоним мигрантите
и пенсиите ще се увеличат; ще сринем Европейския съюз и доматите
и млякото ще си ги продаваме на каквито искаме цени; ще построим
Белене, за да имаме евтин ток; ще “евтанизираме” ромите и ще настане
благоденствие по българско и т.н. Учените започват да откриват артефакт
след артефакт, доказващ изключителността на нашето vs тяхното, тип
Божидар Димитров; строят се, граничещи с фикцията, политически и
социални разкази, тип Михаил Константинов, Георги Марков, Борислав
Цеков и др. Журналистите дават възможност това да насища публичното
пространство, като също намират прост отговор – обективност, т.е.
редуциране на гледните точки, обикновено до две. Истината, фактите,
рационалността не са на мода. Те отстъпват пред полуистини, оценъчни
коментари, емоционални изповеди, ирационално поведение.
Другият фактор, който провокира взрива на спомнянето, се свързва
с навлизането на новите технологии за комуникация и оттам с появата на
възможността за повсеместното медииране на общество, в което живеем:
Както и да характеризираме сегашното задълбочаване в и употребата на
репрезентации на минали конфликти – псевдоносталгия, меланхолия
или като стабилизираща опора в лицето на нови страхове и несигурности
– твърдя, че, поне в развиващия се свят, медиатизацията е значим
катализатор на нова структура на спомнянето (Hoskins 2014).

Моделите на общото ни живеене се оспорват, нови обаче не се
предлагат и в този хаос от съмнения и въпроси се заражда небивал обрат
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към миналото. Идеята за Златния век винаги носи опора за преживяването
на изпълненото с обърканост, незнание, несигурност настояще. И
нищо необичайно няма в подобна носталгия. Но тя наподобява опит
да се ревитализира силно редуциран вариант на миналото, сведено
само до “митоисторията”. Историческото знание остава в сянката на
колективната памет. Наблюдава се отказ от интеракция и допълване
между двата дискурса, конструиращи миналото. Всеки от тях по принцип
носи различно познание, всеки живее в различно социално време, всеки
има възможността както да оспорва, така и да допълва, да оправдава, да
коригира, да надгражда другия. Диалогът между тях, а не конкуренцията
удържа общността в съвремието и чертае перспектива към бъдещето.
Двете специфични форми на знание за миналото, носени от паметта
и науката, не само имат своето място, но са и задължителни, тъй като
те организират по различен начин различните представи за време и
общност, съжителстващи в настоящето. Популистките тенденции обаче
мобилизират миналото основно в митическия му аспект. Започва период
на активно възпроизвеждане на възрожденски патос и средновековно
величие. Академичното знание отстъпва пред митологическото.
Политици и медии, но и учени, прегърнали популизма, с лека ръка
отварят широко вратата на псевдонауката, параисторията, на украсените
разкази за славно минало, на “баналния национализъм”. Посочените
феномени не са безобидни, защото те се включват в комуникативната
памет на съвременниците, медиизират се интензивно и се превръщат в
потенциални компоненти на колективното спомняне, което в перспектива
ще бъде конструирано от паразнание или незнание, от фалшифицирано
минало и фалшиви идентичности.
В настоящото проучване се тръгва от позицията, че миналото
се конструира от множество дискурси (политически, социологически,
философски, естетически и пр.), но основни актьори в неговото поле
са колективната памет и историята – два дискурса, които най-плътно
са свързани с миналото и правят опит да го конструират в зависимост
от целите, които преследват. Всеки един от тях се опитва да наложи
своята концепция за минало, но и общностната памет, и академическата
история са повлечени от популистката вълна, заливаща социалното
пространство. Затова изследването си поставя за цел да коментира
един аспект от употребите на миналото – инструментализирането
му според потребностите на медийния популизъм, като се анализира
връзката между медийна логика и отразяване на колективната памет
и на историческия дискурс в контекста на различните причини,
привилегироващи определени медийни политики по отношение на
двете области. Медиите не могат да се разглеждат само като посредник
за пренасяне на смислите, разпространявани от тях. Те са мястото,
където се формира и знанието, носено от научния дискурс, и знанието
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на колективната памет. Журналистиката е въвлечена активно в борбата
за налагане на единия или другия смисъл. Трябва да се подчертае,
че вглеждането в журналистическите публикации категорично носи
усещането за привилегироване на разказите за миналото, спомняно от
колективната памет, и игнориране на историческите наративи. Също
така новинарските организации интензивно “прекрояват” двете сфери,
подчинявайки ги на популистките си практики.
За решаване на конкретните си задачи работата е организирана
по следния начин. Представят се основни теоретични източници,
интерпретиращи категорията памет и съотнасянето ѝ с историята.
Разглеждат се аспектите, в които медийната теория тълкува
тематизирането на колективната памет от новинарските институции.
Анализират се употребите на миналото с оглед на популистките медийни
тенденции.
Културна памет, колективна памет, комуникативна памет,
отношението памет и история
Изобретяването на термина колективна памет се свързва
с френския социолог Морис Халбвакс. За него паметта е социален
феномен, който се корени не в спомените на отделния индивид, а във
възможността колективът (група, нация, етнос, семейство, населено
място и пр.) да споделя спомените си, да ги комуникира в групата и да
им осигурява дълготрайност, като ги съхранява и пренася от поколение
в поколение чрез символно възпроизводство. Няколко са съществените
характеристики, които ученият приписва на колективното спомняне. То
винаги е обвързано с определено време и място, както и с определена
общност. Паметта насочва към преживяното време, към миналото, което
трябва периодически да се възпроизвежда, за да превръща спомнянето
в елемент от дневния ред на носителите му. Също така то има нужда и
от пространства, с които да се свързва. Паметта на групата изпълнява
функцията на сплотяващ и идентифициращ фактор за дадената общност.
Тя не е обща като историята, а специфична, оразличаваща от други групи.
Също така тя осигурява и устойчивостта на носителите си през времето,
съществуването отвъд съвремието. Халбвакс твърди, че колективната
памет има реконструиращ характер, т.е. тя задържа само онова, което
общността иска да възпроизведе от дадена епоха, а не по принцип миналото
в неговата всеобхватност. Освен това колективната памет включва само
онези събития, които са ѝ необходими с оглед на настоящето. Фактически
съвремието задава рамките на спомнянето. Колективната памет носи
миналото, но с оглед на задачите, които решава в настоящето.
За френския социолог памет и история са противоположни
феномени. Паметта се основава на прилики и приемственост, докато
историята улавя разликите и изследва нарушенията, отклоненията

118

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

в приемствеността. Паметта принадлежи на групата и се обвързва с
уникалността й, докато историята е универсална, тя вижда множеството
общности, съпоставя ги, противопоставя ги, описва ги от гледна точка
на рационалността. За историята отделните групи са равнопоставени в
значимостта си, няма привилегировани. Носителите на колективната
памет я съпреживяват, те са вътре в общността и емоционалността
е задължителна. Историкът е отстранен, неизкушен, обективен,
несъпричастен. Той не оценява, а обяснява и описва. Там, където свършва
паметта, започва историята (Halbwachs, 1992).
Придобилият популярност особено в немскоезичния свят термин
културна памет и теоретизирането му дължим на съпрузите Алайда и
Ян Асман. Ян Асман, следвайки Халбвакс, възприема термина колективна
памет, но го деконструира и въвежда двете понятия – комуникативна и
културна памет:
Комуникативната памет обхваща спомените, които са свързани
с недалечното минало. Това е паметта, която човек разделя със
съвременниците си. Типичен случай е паметта на поколенията. Тя се
придобива исторически от групата. Тази памет възниква във времето и
изчезва заедно с него, по-точно със своите носители (Assmann, 2007, p.
50).

За Асман културната памет:
е насочена към фиксирани моменти от миналото. В нея миналото също
не може да се съхрани като такова. Миналото тук по-скоро се сгъстява
до символични форми, към които се прикрепя паметта. Историите
за патриарсите, изход, странстването по пустинята, заселването в
обетованата земя, изгнаничеството – това са все фигури на паметта,
които се възкресяват в чинното следване на празниците и осветляват
тази или онази съвременна ситуация (Assmann, 2007: 52-53).

Немският египтолог, анализирайки категорията, откроява редица
нейни специфики. Културната памет притежава идентифициращи
функции. Тя служи за обединяването на групата и за изграждане на
нейното своеобразие. Позовавайки се на Халбвакс, Асман определя като
втора характеристика реконструирането на миналото, което означава,
че тя се съотнася винаги с някаква настояща гледна точка. Културната
памет съществува в два модуса - като архив, като потенциален смисъл,
запечатан в натрупаните текстове, картини, модели на поведение
и, второ, в „модуса на актуалността“, като обективиращ смисъл на
някогашно минало (Assmann, 1988). Алайда Асман също говори за тези
два модуса и ги обозначава като канон и архив. Канонът се свързва с
функционалния елемент на културната памет, който преднамерено
е избиран и поддържан като особено важен за общността, а архивът
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е компонентът, свързан със събирането на информация, очакваща в
готовност включването си в обращение (Assmann, 2006). Трета черта културната памет се въплътява в определени „културни форми (текстове,
обичаи, паметници) или институционална комуникация (рецитации,
празненства, изложения)“, фиксира се за определен носител, напр.
картина, ритуал, чрез което се гарантира континуитет на смисъла,
организираност на паметта чрез институционално осигуряване на
спомнянето и създаване на специални носители на паметта, напр.
каноническите текстове. Друга характеристика е свързана с факта, че
културната памет има нормативна функция и гарантира за групата
определени ценности и релевантни тенденции, обвързани с нейната
идентификация. Освен това културната памет е рефлексия на самата себе
си, на самопредставата на групата, на картината на света, конструирана
от общността. Особено значими маркери за културната памет са и
следните. Културната памет поради подвластността си на манипулации
задължително влиза в легитимиращия репертоар на властта. Чрез
нея тя си придава самоценност и извън настоящето и се „увековечава
проспективно“. Културната памет се поверява на специализиран кръг
от носители – учители, писатели, художници, свещеници, които носят
отговорност за съхраняването, разпространението и предаването ѝ
на бъдещите генерации. Смисълът, който ѝ се приписва, надхвърля
повседневността, той се разпростира извън конкретното тук и сега,
затова най-важното изискване към носителите на културната памет е
дословното спазване на „ритуала“, т.е. съхраняването и предаването на
точно определени смисли. Причастността към културната памет освен
че е поверена в ръцете на специалисти, се нуждае и от специална грижа.
Комуникативната памет се разпространява от само себе си, докато
културната – не. Тя трябва да се фиксира в определени форми, които да
я защитават, опазват и възпроизвеждат – текстове, паметници, ритуали,
музика и пр. За да може паметта да обединява, тя трябва да съдържа три
момента – съхраняване, потребност, съобщение или поетическа форма,
ритуална инсценировка, колективно участие.
Асман не споделя позитивисткия възглед на Халбвакс към връзката
памет – история. Той се придържа към следната позиция:
Всяка историография принадлежи на своето време и на своите
поръчители. Затова днес не бихме настоявали на различието между
памет и история (в смисъл историография), както го прави Халбвакс, поскоро сме склонни да смятаме историографията за особен род социална
памет ... (Assmann, 2007, р. 46).

Според него културната памет не използва фактическата история, а
само пресъздадената в спомените история. В културната памет историята
се преобразува в мит. Именно тази трансформация прави културната
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памет „формираща и нормативна сила“. Властимащите не обичат
историята, фактичността ѝ им пречи. Тя може да бъде изкривявана, но
не и в степента, в която това се случва с културната памет. Историята се
интериоризира в наратив, който действа като културна памет (Assmann,
2007, р. 52-53). Знание и памет не са едно и също. Докато знанието
има универсалистка перспектива, тенденция към генерализация и
стандартизация, то паметта е локална, егоцентрична и специфична за
групата и нейните ценности (Assmann, 2008, р. 113).
Теоретизирането на колективната памет се продължава от П.
Нора, който определено обогатява разбирането на концепта колективна
памет. Ще разгледам три момента от неговите разработки (Nora, 2004;
Nora, 1996; Nora, 2005; Nora, 2007). Първо, отношението памет и история:
„Памет и история съвсем не са синонимни, но днес изглежда, че са във
фундаментална опозиция“. Пиер Нора обявява края на „историята памет“
и акцентира върху промененото отношение между история и памет.
Под натиска на множество колективни памети, които претендират за
видимост и признаване, историците започват да губят монопола си на
единствените разказвачи на миналото, макар че „именно историците са
дали формулата на големите колективни митологии“. Демократизирането
на историята, разбирано като еманципация на етноси и групи в
обществото, води до появата в публичното пространство на нараторите
на груповите памети, които започват да налагат своите версии за
миналото. Според Нора паметта е субективна дейност, „емоционално
преживяване, свързано с реални или въображаеми спомени и допускащо
всевъзможни манипулации, изменения, измествания, забравяния“
(Nora, 2004, р. 75). Историята, от своя страна, е интелектуална операция,
която се опитва да реконструира миналото в неговата противоречивост,
проблематичност, непълнота (Nora, 2004, р. 20). Паметта се съотнася
със сакралното, конкретното, абсолютното; историята – с прозаичното,
с относителното. Паметта сакрализира миналото, докато историята го
делегитимизира и разомагьосва. Разделянето на историята от паметта
оказва съществено въздействие върху историческата наука - историята се
пропива с многообразие и второ, историческият дискурс се превръща в
поле на оспорвани идеологически практики.
Вторият момент от неговите разсъждения може да се формулира
по следния начин: „живеем във време на световен възход на паметта“,
но не на нацията памет, а на децентрализирана, множествена памет.
С промяната в мисленето за националната държава като монолитно
цяло, разказващо големия разказ за общата памет на държавата нация,
се разпада и представата за паметта като минало, обединяващо всички
памети. Паметта е плуралистична и нейните източници са множество
групи в рамките на обществото. Генерирането на памет не може да
бъде ограничено до една-единствена институция. Местата на памет са
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множество и всяко има своето основание на съществуване. Анализът на
колективните памети трябва според Нора да се превърне в главната
задача на съвременната история:
Става дума да се тръгне по местата, в точния смисъл на думата, където
едно общество, каквото и да е то, нация, семейство, етнос, партия,
дава на доброволно съхранение своите спомени или ги преоткрива
като една необходима част от своята личност: топографски места, като
архивите, библиотеките и музеите; паметни места като гробищата и
архитектурните паметници; символни места, като възпоминанията,
поклонничествата, годишнините или емблемите; функционални места,
като учебниците, автобиографиите или асоциациите: тези материали
имат своята история (Nora, 2004, р.79; вж. още Nora, 1996; Nora, 2005; Nora,
2007).

Третият момент, който ще отбележа, ясно се илюстрира със
следния цитат на Нора:
Живеем в момент на опасно радикализиране на паметта и на нейната
користна, злоупотребяваща и порочна употреба ... Работата започна
да се развива зле, когато историята, която не принадлежи никому
и работата ѝ се състои в това да превърне миналото в дело на всички
ни, изведнъж се оказа писана под давлението на групови памети,
заинтересувани да наложат над останалите техния частен прочит.
Тогава се започна промяна от съвсем друго естество, едно преобръщане
със съвсем друго значение. Мина се от една скромна памет, която иска
само да бъде най-накрая призната, зачетена, интегрирана в големия
свод на колективната и националната история, към памет, по същество
обвиняваща и разрушаваща тази история. Която налага на общата
интерпретация изкривена и частична визия. Памет, нетърпелива да
види официализирана и защитена от крепостта на републиканския
закон своята собствена версия. И готова, в името на смесицата от
страдание и истина, да наложи своите искания без оглед на средствата:
чрез политически групирания, предизборен шантаж и – ако се налага
– лични и физически заплахи. А и всъщност дали вече става дума за
памет? (Nora, 2007).

Отношението памет – история, започнато от М. Халбвакс и
непрестанно теоретизирано след него в изследванията на множество
автори, може да се обобщи в няколко изказвания. Според Марита
Стуркен колективната памет би трябвало да се разглежда като „поле
на кулутурно договаряне, в което различни истории се състезават за
място в историята“ (Sturken, 1997, p. 1). За Петер Новик колективната
памет опростява историческите факти, като ги редуцира до „митически
архетипи“; поема морални ангажименти, свързани с колектива, и отказва
да толерира двуаспектността при интерпретацията на хора и събития;
отхвърля историчността на събитията, акцентирайки върху устойчивото
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им присъствие и релевантност в сегашността (Novick, 1999).
Колективната памет се вписва в редицата на големите
наративи, които действат на базата на мита – емоционално, кохезивно,
сакрализиращо. Тя действа омагоьосващо, настоява за съпреживяване.
Науката десакрализира. Историкът, добросъвестният, деконструира
митовете, привилегирова фактите. За него историята не е тоталността,
която успява да обясни съществуването на общността и да гарантира
нейната цялост чрез готови, непроменящи се парадигми, а носи друг тип
социално познание, основано на логоса, на съмнението и непрекъснатото
питане, на динамиката и търсенето. С тази позиция историята разрушава
националното, разбирано като уникалност и последна инстанция,
придаваща смисъл на съществуването, затова и опозицията срещу нея се
активизира, карайки я да отстъпва пред социалната памет.
Медии и колективна памет
Медиите са особено значими за конструирането и съхраняването
на колективната памет. Особено електронните медии стават много поважен източник от типичните за модерността – църква, образование,
книга, вестник – не само защото обхващат широката аудитория, но и
защото имат възможност да представят паметта по много по-завладяващи
и разнообразни начини. Образователната система до голяма степен е
обвързана с фактологическата страна на спомнянето, докато телевизията,
радиото, интернет издигат емоционалното съпреживяване, което е
основна характеристика на културната памет, на по-висока степен и
сплотяват въобразеното множество около посланията си. Връзката с
миналото се изживява в пълнота, равнозначна на присъствие в него.
Освен това книгата, паметникът, музеят не успяват да създават усещането
за единност в преживяването, за обединяване на всички в една обща
емоция така, както го прави телевизията например. Журналистическото
отразяване на миналото има въздействие върху начините, по които
общността се съотнася с миналото. Журналистите извикват за аудиторията
си миналото чрез специални рубрики от типа „на тази дата...“; „в памет
на“ и пр. Понякога медиите имат невероятен принос за спомнянето на
дадено събитие и детайли около случването му. Новинарските наративи
конструират принадлежността ни към единна общност, споделяща обща
памет; дебатират тенденции, настояващи за ревизия на миналото и
историите, с които ще го приемаме такова, каквото е; градят рамки за
интерпретации на миналото като релевантно за сегашността и бъдещето.
Документалният стил на журналистическата работа придава на
новинарските текстове уникален авторитет при разказване на историята
на миналото.
Медиите притежават свойството да възпитават, да съхраняват,
да поддържат културната памет не само във фикционални текстове
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или документални филми и публицистични предавания, но и чрез
новинарския поток и именно фактът, че журналистическите продукти не
се третират като фикционални текстове, а като фактуална информация
за даден период от време, те могат да бъдат причислени към това, което
А. Асман нарича архив (Assmann, 2008), могат да се разглеждат като
документи с потенциални възможности да се впишат в културната
памет на общността или въобще като източник с действителна паметова
ценност за поколенията (вж. напр. измежду многото Zelizer, 2008; GardeHansen, 2011; Taylor, 2003 и пр.). В същото време се прокрадва и песимизмът
доколко електронните медии например, за разлика от статичните, могат
да бъдат хранилище за паметта: „Непрекъснато сме заобиколени от
образи (телевизия, видео, филми), но когато става дума за спомняне, на
фотографията принадлежи дълбоката захапка. Паметта замразява своите
основни части в единствен образ“ (Sontag, 2003, p. 2). Скептицизмът не е
оправдан, защото наистина огромен брой публикации с проучвания върху
колективната (културната, социалната) памет – статии, монографии,
книги, сборници, издания от конференции, филми, подкасти и т.н. –
възникват в изследователското поле на медиите и журналистиката. Трябва
да се подчертае обаче, че интересът към паметта, започнал през последните
десетилетия на XX в., се доминира от дискурси като историческия,
политическия, социологическия, литературоведския и пр., участието на
журналистическия е доста по-скромно. Теоретизирането върху връзката
журналистика – колективна памет е практика, която се манифестира поскоро чрез отделни проучвания. През новия век ситуацията се променя и
регулярно започват да се появяват задълбочени теоретични изследвания
и също може да се говори за насищане с публикации, третиращи въпроси,
обвързани с проблема за паметта в журналистическите практики, и пообщо в медийните. През 2014 г. излиза от печат книгата „Журналистика и
памет“ под редакцията на Б. Зелизер и К. Тененбойм-Вайнблат, където в
предговора се систематизират пропуските и се открояват целите, които
по принцип характеризират работата на журналистиката по отношение
на колективната памет. От изследователите на медиите се очаква да
анализират „начините, по които журналистиката и споделената памет
взаимно се подкрепят, подкопават, компенсират и предизвикват една
друга“ (Zelizer, Tenenboim-Weinblatt, 2014, рp. 1-2). В същото издание се
опитват да отговорят на питания от типа: по какво връзката журналистика – памет се отличава от отношението образование – памет или
политика – памет; по какво журналистиката прилича или не на другите
институции, анализиращи социалната памет; как журналистиката
„участва във формирането на нашата версия за миналото“; възможно ли
е въобще теоритизиране за паметта без журналистика и какво говори
за журналистиката отсъствието ѝ от изследователския проект; как
журналистиката „чрез широк спектър от своите конвенции и практики“
се обръща към миналото и „какво ни предлага това за нашето разбиране
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на колективната памет“ (Zelizer, Tenenboim-Weinblatt, 2014, рp. 1-2).
В рамките на тази проблематика може да се разглежда и пообхватният въпрос: защо журналистите се обръщат към миналото. Ланг и
Ланг твърдят, че журналистите отправят поглед към миналото по четири
причини – да определят границите на дадена епоха, да го използват като
критерий за определено твърдение, за аналогия и за обясняване или
поука, която то може да даде (Lang, Lang, 1989, p. 127). В по-нататъшни
разработки, разбира се, функциите на журналистиката в работата на
колективната памет се разширяват и обхващат множество практики.
Тематизирането на паметта и журналистиката в изследванията
обхваща множество проблеми. Голяма част от изследванията на паметта
в журналистическия дискурс са посветени на журналистическото
участие в процеса на създаване на споделена памет (Daniel, Katz, 1992; Edy,
1999; Lang and Lang, 1989; Zandberg, Meyers and Neiger, 2012; Zelizer, 1992;
Kitch, 2008; Garde-Hansen, 2011) или въобще на масовата комуникация
като възможност да се конституира обща памет (Edgerton, Rollins, 2001;
Kammen, 1978; Meyers, Zandberg and Neiger, 2009). Медиите организират и
ритуализират колективното време (Carey, 1989): обръщат се към митове и
исторически аналогии (Berkowitz, 2011; Edy, 1999, 2011; Lang and Lang, 1989;
Damjanova, 2009), към чествания и възпоменания (Kitch, 2002; Meyers, 2002;
Robinson, 2009), към отразяване на годишнини на събития, знаменитости,
журналисти (Daniel, Katz, 1992; Carlson, 2007; Kitch, 2000; Gavriely-Nuri,
Lachover, 2012; Peri, 1999). Отразяването на подобни феномени не е
самоцелен акт, а преднамерено действие, чиято цел е именно акцентът
върху конструирането на колективната памет, на формите на забрава,
на колективни идентичности, които са от първостепенна значимост за
общото живеене.
Не се пропуска и конфликтът между минало и масови медии.
Като контрааргумент срещу възможността на новинарските текстове
да изграждат връзка с миналото се използва тяхната нелинейност във
времето. Например В. Бенет твърди, че новините са фрагментирани
и това създава усещането за липса на собствена история, на общо
минало (Bennett, 1988). Също така проблемът се разглежда в контекста
на отношението темпоралност и медии, като се акцентира върху
възможността за прекъсване на връзката с миналото:
Колективната памет изкривява времето, медиите отиват по-далече,
като изграждат рамка на паметта, която не е задължително основана
на прогресивната история на социалната група. Медиираната памет не
е само изкривяване на миналото, но и прекъсване на връзката с него
до такава степен, че се изковава непроследимо минало. Колапсът на
паметта, който аз използвам като метафора за рухването на сигурността
на миналото чрез медиите, които парадоксално могат да създават и
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пресъздават миналото чрез тяхното управление на визуалните образи,
които са едновременно част от пейзажа на модерния живот и истинската
същност на човешката памет. Тъй като индивидът остава истинският,
автентичният или оригиналният носител на паметта, не може да има
съмнение, че спомнянето е процес, който днес прогресивно е ощетяван
от медиите (Hoskins, 2004).

Медиите предлагат различни начини и възможности за участие
на аудиторията в процеса на спомняне (вж. напр. Schmidt, 1991). Проучва
се отношението между медии, памет и конфликт, където медиите се разглеждат като адекватна технология за показване на конфликта или като
мястото, където се конструрира паметта чрез медииране на конфликта
(вж. напр. Kitch, 2008).
Комодификацията на миналото също не е пропусната. Социалната
памет може да се предлага като стока на аудиторията и съответно
да обслужва както медийните организации, така и други сфери на
обществото, напр. властта или туризма. Множество медии, особено
телевизията, имат възможността да включват паметта в практиките на
комодификация. Но миналото може да се „продава“ и по други причини
– политически, емоционални, прагматически, мобилизиращи, морални
и пр., като във всички тези случаи медиите определено опосредстват
процеса (Bartoletti, 2009; Sturken, 2008; Zelizer, Tenenboim-Weinblatt,
2014). Множество публикации са посветени на конституирането на
колективната памет и политиката на спомняне, като техен фокус са
въпросите кой решава какво да се спомня в публичния дискурс. „Кой
иска кой да си спомня какво и защо“ (Confino, 1997; вж. и Damjanova,
2009). В предговора на изданието „Движенията за граждански права в
американската памет“ редакторите заявяват:
Представянето на миналото може да се мобилизира, за да обслужва
партизански цели. То може да се комерсиализира за целите на туризма;
може да формира усещането на нацията за идентичност, да изгражда
хегемония или да служи в подкрепа на политически интереси на
държавата; може определено да въздейства върху начините, по които
хората разбират своя свят (Romano, Raiford, 2006: xxi).

Социалната памет се контролира, регулира и интерпретира
според институционалните норми както на властовите организации,
така и на новинарските институции. Спомнянето се дефинира и подлага
на редица практики, които са резултат от идеологизиране, договаряне,
компромис, натиск, изкривяване, интерпретиране, морални измерения
и пр. процедури, в които журналистическото участие при отразяването
и организирането на медиирането на събития има съществен принос
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(вж. напр. Erll, 2008; Sturken, 1997; Kitch, 2011; Schudson 1992; Daniel, Katz,
1992 и мн. др.).
Ролята на журналистите като легитимни творци на наративи,
пренасящи миналото за следващите поколения, също вълнува научната
общност. Като обобщаващ поглед към въпроса могат да се използват
разсъжденията на Б. Зелизър. Използвайки журналистически материали,
свързани с убийството на Кенеди, ученият разсъждава върху въпроса
доколко новинарите имат право да бъдат разказвачи и хранители на
колективната памет. Тя наблюдава основно реторическите механизми,
които те използват в текстовете си, и стига до извода, че в тях те
разкриват себе си като авторитетни говорители и интерпретатори на
значими за обществената памет събития. Отразяването на събитията не
е единствената задача на гилдията, но също така тя трябва да се заяви
пред света като културен авторитет, натоварен да документира и предава
колективната памет. Изследователката акцентира и върху факта, че
съсловието представя себе си като хранилище на колективната памет
чрез възможността да фиксира в документи случилото се и да продуцира
„дискурс за технологиите, които формират колективната памет“ (Zelizer,
1992, р. 456; вж. и Schudson, 1992; Kitch, 2014; Carlson, Berkowitz, 2014).
Журналистиката може да се разглежда като широк наративен
репертоар, чрез който си спомняме, за да придаваме смисъл на настоящето,
чрез който търсим нещо назад във времето, което да ни помогне да
разберем какво ни се случва. „Без това ние сме загубени, загубени сме във
времето, ние сме загубени само с настоящето и бъдещето, което е много,
много плашещо (Blight, 2012). М. Шадсън проследява историите, свързани
с Уотъргейт, и проучва как колективната памет разкрива „начините,
по които груповото, институционалното и културното спомняне на
миналото формира човешките действия в настоящето“ (Schudson, 1992, р.
3). Историческите аналогии правят „миналото релевантно за настоящето,
като използват миналото събитие като средство за анализ и прогноза
за изход от сегашната ситуация. Настоящата дилема се възприема като
подобна на минала криза (и обратно, настоящето ни дава знание за
миналото) и миналото се разглежда като „урок на историята“ (Edy, 1999).
В журналистическите продукти се обвързват минало, настояще,
бъдеще. К. Тененбойм-Вайнблат предлага интересна гледна точка
за изследване на журналистическата работа при отразяване на
колективната памет. Тя се концентрира не само върху ретроспективната
колективна памет, както обикновено се процедира, но променя фокуса
и разглежда медиите като „агенти на проспективна памет“. ТененбоймВайнблат коментира различни медийни практики, които разкриват как
колективната проспективна памет се формира и договаря, и по този начин
разкрива „двойната логика на медиираната памет“ – да се преразказва
миналото и в същото време да се изгражда опора за бъдещи събития.
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Именно проспективната памет различава „журналистиката от другите
агенти на колективна памет (от музите до телевизионната драма)“.
Медиите могат да служат като агенти на колективната проспективна
памет, която също е селективна, конструирана, оспорвана и социално
договорена (Tenenboim-Weinblatt, 2013).
В екстремно медиирания свят, в който живеем, се променят медиите,
които фиксират и пренасят културната памет, а оттам и начините, по които
функционира колективното спомняне. Електронните медии се превръщат
в безспорен фаворит при изменението на представянето на колективната
памет, затова и Дж. Юри говори за „електронификация“ на паметта (Urry,
1996, р. 63). Телевизията е смятана за медиума, който подкопава паметта, тя
е синоним на забравяне и амнезия. Другият поглед към нея (същото може
да се каже и за радиото и интернет) говори за различен тип феномени,
свързващи по парадоксален начин минало и сегашност. За описанието на
тази непозната досега ситуация А. Хоскинс използва термина нова памет,
т.е. процес, при който телевизията „има функцията на едновременно
поддържаща и разрушаваща паметта ... оформя и същевременно разрушава
паметта чрез непрекъснато и всеобхватно визуализиране на света в
настоящето“. Той говори и за колапс на паметта: „Рухването“ на паметта
използвам като метафора за унищожаването на сигурността на миналото
от медии, които могат парадоксално да създават и пресъздават очевидно
определено минало чрез използването на визуални изображения,
които са едновременно част от съвременния живот и самата същност
на човешката памет“ (Hoskins, 2004). С позиционирането на социалната
памет в други места, където паметта работи, а именно елктронните
средства на масовата комуникация, спомнянето е подложено не само на
непрекъснати промени, но и заплашено от необичайното си напускане
на традиционните медиуми (книга, вестник, ритуал, паметник и пр.),
в които се фиксира. Защитеността му от съмнителни репрезентации и
интерпретации значително намалява и заплахата от фалшификации и
изкривявания нараства (Hoskins, 2004).
Внимание заслужават и проблемите, появили се с новите начини
на медииране, каквито предлагат дигиталните технологии. Темата
се дискутира в различни аспекти: отношението технологии и памет,
технологии и забравяне, плурализация на паметта и пр. (вж. напр. Erll,
2008, p. 392; Erll, 2009, p. 4). И може да се обобщи в следните изявления:
Дигиталните медии позволяват множество начини за спомняне в
различни социални констелации, с различни публики и между различни
общности <...> Специфичната разлика (между мрежата и другите медии
– бел. авт.) е в отвореността и публичния характер, който се придава
на колективния акт на спомняне отвъд обстоятелствата и привичните
места. Така мрежата има потенциала да създава нови модели на работа
на паметта, като слива характеристики на комуникативна и културна
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памет. Мрежата не е само архив от лексикализиран материал, но и
плетора от потенциални диалогови модели. В дискурсната си интеракция
текстовете могат да станат активни елементи под формата на мрежово
глобално спомняне. Тези текстове са не само част от съхранена памет, но
и от функционираща, защото те се свързват и се спомнят с други текстове
под формата на жива интертекстуалност“ (Pentzold, Sommer, 2011).

Много често дигитализацията на медиите е обвинявана за
евентуалното изчезване на паметта. Но съвременните изследвания
на медийната система и възможностите ѝ да функционира като място
на социалната памет не предполагат такава генерализация. С появата
на дигиталните медии започва преразглеждане на терминологичния
апарат, с който се описва културната памет; започва и изследването на
електронните медии като носители не само на комуникативна, но и на
културна памет; появяват се нови модели за анализ на интегрирането между
памет и медии; настоява се, че „координатите на времето за социалните
процеси, свързани с паметта, са променени“ (Zierold, 2008, р. 401; Welzer,
2008). Новите медии предлагат нови форми на памет, провокирани от
новите културни модели на употреба на медиите, напр. съучастието,
релеватните спомени за аудиторията, а не за менстрийм медиите. Правят
се и редица проучвания за отношението между технологии и колективна
памет (Erll, 2009; Sick, Ochsner, 2004 и др.), между социални медии и
памет; наблюдава се нарастваща тенденция в търсенето на нови начини
за интегриране на медийни изследвания с изследванията за социалната
памет, като се акцентира върху факта, че паметта се конструира в акта на
комуникация (Zierold, 2008). Нова актуалност придобива и отношението
памет – забрава в рамките на колективните възпоменания. Новите
медийни технологии се свързват със свободата на разпространяване на
информация и знание, но „дигиталната култура носи със себе си голям
парадокс, тъй като допринася както за забравянето, така и за спомнянето“
(Garde-Hansen, 2011, p. 70; вж. още Garde-Hansen, Hoskins, Reading, 2009).
Медиен популизъм и памет
По време на преизборната кампания за президент в САЩ бившият
изпълнителен директор на CBS Лесли Мунвс прави следното изказване
за кампанията на Д. Тръмп, носеща милиони приходи на медията от
реклама, което перфектно илюстрира медиапопулизма: „Може да не е
добре за Америка, но е дяволски добре за CBS ... Ужасно е да го кажа, но,
Доналд, продължавай“1. Промяната в медиите с фокус към пазара засилва
неимоверно комерсиализацията им – факт, който стои в основата на
медийния популизъм.
Под медиен популизъм разбираме силно комерсиализирана медийна
1

P. Bond. "Leslie Moonves on Donald Trump: "It May Not Be Good for America, but It's Damn
Good for CBS"". The Hollywood Reporter. February 29, 2016.
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продукция и/или новини, които отстъпват пред общия популярен вкус,
какъвто е случаят с таблоидните медии. Той обхваща комерсиалното
манипулиране на колективните представи (и на обществените въпроси)
и разширяващата се „популяризация“ на медийните практики и
сдържание (Mazzoleni, 2008).

Медиите се борят за зрители и читатели, за да оцелеят, и е логично
да се насочат към интересите на публиката. Макар и присъщ основно на
телевизията, той е eндимичен за всички средства за масова комуникация,
независимо дали са таблоидни, или не. Информационните средства
за масова комуникация се отварят към аудиторията в степен, в която
публиката започва да диктува дневния ред, и това неминуемо предвещава
приоритет на екстремното, драматичното, спекулативното, скандалното.
„А там, където процъфтява медийният популизъм, е перфектната среда
да се намести и политическият популизъм“, заявява Кас Муде (Mudde,
2004), един от известните изследователи на явлението през XX век.
Двата типа популизъм се предполагат един друг и се търсят един друг.
Забавната новинарска стойност, предлагана от политиците популисти в
техния „политически“ спектакъл, примамва медиите, както и обратно –
за да обсебват публичното говорене, популистите се нуждаят от медиите.
Медийната култура, съсредоточена върху осигуряването на реклама,
насърчава популистките тенденции. В епохата на повсеместно медииране
комбинацията между медиен и политически популизъм ражда уродлива
медийна среда, в която всеки актьор – политик, експерт, журналист
и други публични фигури – се концентрира върху възможностите,
осигурявани от медията, да продаде себе си на аудиторията. Телевизията
е най-подходящата за тази цел медия, а тя е и най-употребяваната. Освен
това телевизията изключително силно засяга емоциите, а не толкова
рационалните възможности на зрителя (Messaris 1997, p. xviii). Тази нейна
характеристика се използва от популистите. Те провокират чувствата
(най-вече негативните – страх, несигурност, безпомощност, гняв,
презрение) на публиката, които задействат мощна идентификационна
работа с устойчиви, сигурни, познати модели, придаващи смисъл и
сигурност. Оттук до връщането в познатото, в традиционната общност,
и търсенето на опора в миналото има една крачка. Популистките
тенденции в настоящето склерозират в много голяма степен, защото
връзката с миналото се разглежда не в перспектива, а в регресия. То се
предлага на широката аудитория като затваряне, изолация, търсене на
врагове, отричане на всякакви прогресивни практики в политически,
културен, социален, икономически аспект от политическите популисти
и медиите с готовност отразяват посланията на политиците спекуланти.
Още по-уродливи форми придобива представата за миналото, когато
политици и мейнстрийм медии започват да я търгуват в разбиранията
на уличната идея за патриотизъм и памет, намерила израз в социалните
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мрежи и демонстрирана в крайно повърхностни публични актове
на принадлежност. Новинарска стойност придобиват всякакъв род
елементарни интерпретации на колективното минало – виенето на мъжки
хора, татуирането на национални герои, продажбата на „патриотични“
тениски, развяването на байраци, превръщането на традиционни носии
в униформа за политици и т.н.
Медиапопулизмът диктува логиката на правене на новини.
Порядъкът на медийния дискурс се подчинява на предявяваните
от популистките тенденции принципи и новинарската институция
съобразява продукцията на журналистически текстове не с логиката
на професията, а на комерсиализацията. Обобщено казано, медийният
популизъм дефинира поведението на новинарските компании. Неговата
власт над медийните практики предполага приписването на новинарска
стойност на инфотейнмънт историята и комодификацията на миналото.
Чрез тези трансформации на дискурсите на миналото медиите налагат
една култура на спомняне, която е опасна заради капсулирането на
паметта до готова версия на свят, предложена в публичното поле от
заинтересовани страни, и невъзможността й да отговаря на динамиката
и потребностите на съвремието.
Инфотейнмънт история
Ролята на медийните институции е невероятно голяма при
вземането на решения как и чие минало ще влезе в комуникативния
обмен и евентуално ще бъде трайно фиксирано в рамките на колективната
памет. Новинарските продукти пренасят не само събитията от историята,
те не само запечатват следите на миналото. Журналистите не са просто
разказвачи на истории. Те изграждат определени нагласи, формират гледни
точки, затова във висша степен се оказва значим фактът чия представа
за общностно минало ще бъде включена в медийната комуникация – на
институцията, на журналистите, на журналиста популист, на неутралния
журналист, на журналиста слуга, на политика, на обикновения човек,
на историческата наука, на паметта и т.н., т.е. начинът на отразяване на
миналото зависи както от ролята, изпълнявана от журналиста2, така и
от поведението на медията като корпоративна структура. В българската
реалност решаваща се оказва ролята на медийните институции. Тяхната
логика, разбирана като „дефиниране, селектиране, организиране,
представяне и оценяване на информацията“ (Altheide, Snow, 1979) със
средствата и методите на новинарските организации за конструиране на
2

Според Уивър и Уилхойт могат да се определят следните журналистически роли:
предоставяне на факти и бързо достигане до аудиторията; интерпретатор/разследващ –
разследване на истината зад фактите; мобилизатор популист – да включи публиката чрез
забавни истории, които дават глас на аудиторията и поставят дневния ред; опонент – скепсис
по отношение на елитите и интересите им (Weaver, Wilhoit, 1996).

Снежана Великова - Медийни употреби на миналото

131

реалност, определя как и какво ще бъде новина. Продукцията на новини
се подчинява на набор от принципи, които ръководят журналистите при
конструирането на техните знакови образования – определени начини на
селектиране на новини, критерии, структуриране на текста, адресиране,
дистрибуция и пр. Медийната институция диктува пътищата, по
които миналото се транслира в публичното пространство, рамкира
репрезентацията на дискурсите на миналото.
На пръв поглед общите моменти в оперирането на медийния и
историческия дискурс – фаворизиране на категорията обективност,
значимост на източниците, надеждност на знанието и т.н. – предполагат
безпроблемно отразяване на научната сфера. Необходимо е да се направи
уточнението, че в постмодерността и двете сфери постепенно отстъпват от
неутралността. Като ценностна категория тя изчезва от професионалния
проект. И науката, и журналистиката започват да обслужват тази или онази
идеологическа система, политическа позиция, корпоративни искания,
популистки настроения и пр. Контекстът на функционирането им налага
отпечатък върху същността им и обобщено казано, те действат в много
голяма степен политически, а не професионално. Популяризацията на
медиите обаче налага ограничаване на публикациите, свързани с наука.
Те намират все по-малко място в масовите медии. Редки са случаите, в
които се представя някаква сериозна научна работа. Академическият
дискурс, ако той въобще присъства в новинарския поток на масовите
медии, е доминиран от инфотейнмънт стила им. Тези общи тенденции
се пренасят и върху игнорирането на историческия дискурс за сметка
на трайно присъстващи в публичността сюжети от колективната
памет. За мениджмънта научният дискурс се отличава с много позанижена новинарска стойност, защото той е организиран по начин,
неатрактивен за отразяване от новинарите. Затова и в много малка част
от публикациите се предоставя възможност на неутралната, неизкушена
от клиентелистки амбиции научна общност да изразява позиции. За
да бъде включено в новинарския обмен, академическото историческо
познание се вгражда в инфотейнмънт модела на медиите. Вписването
на научни изследвания в комуникативната памет на съвременниците
се случва чрез селекция, основана на критерии като атрактивност,
оригиналност, апокалиптичност, сензационност и пр. Типични заглавия
са: През (годината варира – 2014, 2038, 2068 и т.н.) астероид може да удари
земята; До пет години може да пием синтетичен алкохол, който не води
до махмурлук3; Мъжете с гъсти бради имат по-малки тестиси4; Божидар
Димитров: Намерихме доказателство, че ракията е българска напитка5
3

https://www.24chasa.bg/novini/article/7369749.
https://www.24chasa.bg/novini/article/7395214.
5
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/10/10/1173133_bojidar_dimitrov_namerihme_dokazatelstvo_che_rakiiata/.
4

132

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

и т.н. В рамките на развлекателния формат специфичните за научните
текстове маркери изчезват и на аудиторията се представя съдържателно
окастрен текст, който може и да не изпълни предназначението си, т.е.
може да се стигне до неразбиране, до интерпретиране по множество
начини, до мисинтерпретация и пр. И това не е най-същностното, а поскоро аудиторията систематично се ощетява. Вместо знание тя получава
съмнителен конструкт, който е зареден с голяма доза не-знание. Но
пък разчита на достъпност, лесна смилаемост или се поднася под
формата на покъртителна човешка история, която затрогва публиката.
Инфотейнмънт журналистиката се основава на емоции и забавление,
фактите имат второстепенно значение. Според Т. Харфорд няколко
момента предопределят игнорирането на фактите: и най-елементарната
неистина може да надделее над фактите поради това, че е ясна и
разбираема; когато нещо се запечата в главите на хората, те ще продължат
да му вярват особено когато съмнението преобладава; фактите са скучни
- във войната на идеи скучното и отвличането на внимание са мощни
оръжия; ако истината предизвиква собствените ви вярвания, може да е
неприемливо да се съобразите с нея и да я търсите. Той прави следния
извод: „Журналистите не могат да накарат хората да обръщат внимание
на фактите, трябва да се намери начин да се събуди любопитството им“6 .
Именно така постъпва журналистиката. Забавното винаги е любопитно.
Всички онези феномени, свързани трайно с паметта на групата,
които провокират с емоционалния си заряд, с ясното си послание, с
предвидимостта си в смисъла на журналистическия график – празниците
3 март, 19 февруари, 22 септември и т.н., с куриозното влизат в календара
на журналистите и новинарите ги включват в бюлетина си. От друга
страна, оспорването на факт от историята също има висока новинарска
стойност, създавайки любимите за медиите конфликтни ситуации,
широко отбелязвани в новинарското пространство, тип Хр. Ботев, И. Вазов
отпадат от учебниците по литература или разкриването на неизвестни
досега моменти от живота на трайни стожери в българското колективно
спомняне. Знакови за общата българска памет фигури като посочените
имена винаги създават напрежение и отприщват със съзнателното
участие на медиите лавина от реакции и съответно интерес от
аудиторията, който се материализира в ответни рекламодателски жестове.
Журналистите отбелязват също така с небивал ентусиазъм скандални
сюжети около събития или личности, изграждащи социалната памет,
наример споровете, свързани с принадлежността на общи за историята
на България и Македония топоси. Всеки един момент от стойностни
или безпочвени, тенденциозно провокирани или интенционално
разпространявани изказвания по повод на атрактивното събитие намира
място в новинарските издания. Обикновено като експерти се използват
6

Tim Harford. http://timharford.com/?s=facts+are+boring.
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такива фигури, за които се знае, че ще заемат определен тип позиция,
която удовлетворява или аудиторията, или властта, но най-вече медията,
защото със сензационните си, драматични постановки и попваринт на
история специалистите от типа на Б. Димитров печелят публика.
Типичен случай на инфотейнмънт история ни предлага Божидар
Димитров. Неговите атрактивни тълкувания на историята българска и
начин на поднасяне печелят многобройна аудитория:
Всяка операция от този род си има кодово име – „Пустинна буря”
например. Тъй като тази операция е срещу „Халифат” – т.е. всесветска
ислямска държава, време е чрез кодовото име на бъдещата операция да
бъде „Свети цар Тервел Български” – победителят на първия Халифат. За
какво става дума. Цар Тервел Български е християнин и в този случай
побеждава християнската солидарност. Въпреки проблемите си с
Византия, той решава да я спаси, защото си дава сметка, че така спасява
християнството 7; „Петър Богдан има висше образование и директно
работи с изворите, докато отец Паисий няма висше образование и
историята му е плагиатство от Мавро Орбини и Цезар Барони8; Заради
жени губим две морета и падаме под турско робство. Увлечението
на Иван Асен II ни превръща от страна на три морета в страна на
едно. Заради фаталното влюбване на Иван Александър падаме под
петвековното турско робство 9; „Преди 20 години в ЮНЕСКО дори бе
повдигнат от небългарски учени въпросът дали да не бъде обявен за
действащ календар на цялото човечество 10 .

Махленският език на почетния професор, клишетата, стереотипите,
уличните разбирания за множество факти от реалността въодушевяват
публиката:
„шибан народ“, „шибани колеги“, „започваме да го пердашим по
динковски“, „с тези задници аз няма да споря“, „българският цар бил
мъжкар и го напсувал“, „задници“, „запъртъци и нищожества в живота
и науката“; „Александър Македонски е … педераст“; „спартанците …
поголовно са част от „третия пол“, „те много обичат на определено място
там да си го ръгат“; „Нашите професори, водещи офицери, които си бяха
мъже в пълния смисъл на думата, си чукаха! Аз също! Без да се опасявам,
че ще ми направят компрометиращи снимки. Сигурно са направили! И
7

https://www.actualno.com/society/b-dimitrov-bydeshtata-syuzna-operacija-sreshtu-id-da-bydepod-kodovoto-ime-sveti-car-tervel-bylgarski-news_508558.html.
8
http://news.bnt.bg/bg/a/bozhidar-dimitrov-otkrikha-nay-starata-istoriya-na-blgariya-napisanaot-blgarin.
9
Петя Минкова. Заради жени губим две морета и падаме под турско робство. 168 часа,
25.01.2019 г. https://www.168chasa.bg/article/5740717.
10
Димитров, Б. Българите – цивилизатори на славянския свят. София: Борина, 1993.
11
https://www.blitz.bg/obshtestvo/slabo-izvestni-fakti-za-bozhidar-dimitrov-ds-i-seksa-katoagent-vrzkata-yoan-pavel-peripetiite-i-gladnite-godini-snimki_news610777.html.
12
https://gospodari.com/&quot%D0%BC%D1%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-video143978.html.
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как иначе! Тогава „третият пол” поне сред историците не съществуваше,
мисля. И сега го няма. Той беше в други гилдии – актьорската,
кинаджийската“11„Господ Бог е определил! Който има п*шка е мъж, което
бебе има п*те е жена.“12 „Като млад агент от ДС чуках наред!“13 „Планът
за военните действия би разплакал и юнкер-първокурсник от военната
академия на Руанда-Бурунди”14; “Изключваме исляма от списъка на
религиите и започваме да го пердашим по динковски начин”15; – Защо
Истанбулската конвенция бе посрещната на нож от обществото и
всички религии у нас, а част от политическите сили настояват за
ратифицирането й? – Освен ГЕРБ, за щастие, не виждам други партии,
които да подкрепят конвенцията. Дори турците, които са автори на
определен тип сексуалност... да не влизам в подробности – са против.
Всички партии, религии и персонално Божидар Димитров16.

Един цитат от новинарски текст сполучливо синтезира медийната
представа за запознаване на публиката с историческото минало: „Памет
българска“ и след това „История с Божидар Димитров“ събираха рейтинг
като на забавно предаване 17. Акцентът е върху забавно предаване. За да се
осигурят рейтинг и рекламодатели, медийните институции забавляват,
предавайки и продавайки на публиката амалгама от истини, полуистини,
измислици, лъжи, преследвайки собствените си цели, а не потребностите
на обществото. Медийната логика доминира над журналистическата
и отнема най-вече познавателната стойност на новинарския продукт.
Медиите разказват истории за миналото, които българинът иска да
чува. Фактът, че става дума само за една позиция, която не се споделя
от всички историци, че има оспорвани тези, теории, хипотези, че
са налице доказателства за опозитивни тълкувания, за носителя на
българщината, тип шефа на НИМ, както и за медиите, поне в по-голямата
им част, е без значение, защото те искат да представят на аудиторията
ясна и подкрепяща вярванията ѝ картина на света, готов продукт за
бърза консумация, без оглед на качеството на предлаганото знание и
отдалечеността от реалността. В мерките на политиците лансирането на
13

https://www.blitz.bg/obshtestvo/prof-bozhidar-dimitrov-kato-mlad-agent-ot-ds-chukakh-nared_news322196.html.
14
https://www.24chasa.bg/novini/article/4631215.
15
Божидар Димитров: Изключваме исляма от списъка на религиите и започваме да го
пердашим по динковски начин. bTV, 29. 03. 2016. https://btvnovinite.bg/videos/tazi-sutrin/
bozhidar-dimitrov-izkljuchvame-isljama-ot-spisaka-na-religiite-i-zapochvame-da-go-perdashimpo-dinkovski-nachin.html.
16
Божидар Димитров категоричен пред БЛИЦ: Ако отхвърлим Истанбулската конвенция,
ще се издигнем в очите на Европа! https://blitz.bg/obshtestvo/intervyu/bozhidar-dimitrov-kategorichen-pred-blits-ako-otkhvrlim-istanbulskata-konventsiya-shche-se-izdignem-v-ochite-naevropa_news574126.html.
17
Сиана Севова IN MEMORIAM: Божидар Димитров си тръгна с мечтата за Голямата базилика
в Плиска. Монитор, 02 Юли 2018. https://www.monitor.bg/bg/a/view/in-memoriam-bojidardimitrov-si-trygna-s-mechtata-za-goljamata-bazilika-v-pliska-104326.
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популярната история пред академическата е належаща задача, защото
последната може да бъде проверявана на базата на факти, нови и стари,
а пописторията може да бъде лъгана, както прави зам.-министърът на
образованието Петър Николов-Зиков в следното изказване:
Трябват ни разкази. Трябва ни история, населена с хора. Трябват ни
места на памет. Това е много повече литературно или художествено,
отколкото научно усилие. Вижте дебата около възстановяването на
средновековните крепости и църкви! Срещу всяко усилие в тази посока
се надига либерален вой, цялата прогресивна глутница се нахвърля,
за да предотврати възкръсването на миналото, защото то влиза в
противоречие с политическата им идеология, според която нацията ни
е някакъв съвременен конструкт, обществен договор, сключен преди
две десетилетия между синовете на комунистическата номенклатура
и новите елити на прехода. Затова е цялата тази омраза към всеки
паметник и всяко събитие, обърнати към миналото, което незабавно се
провъзгласява за кич и бутафория. Става въпрос за едно почти магическо
заклинание, което панически трябва да делегитимира и отнеме
автентичността на всеки феномен, заплашващ да срине либералния
консенсус. Най-големият враг, разбира се, е Православната църква,
защото при нея автентиката е безспорна. Затова и войната с нея се води
най-яростно18.

В разбиранията на историците обаче фикциите, разнасяни по
медиите, са повече от достатъчни и като съдържание, и като количество,
защото те не са нищо повече от чалга:
Чалгата в наши дни е характерна най-вече за историята. Къде е чалгата
в математиката, във физиката, в химията? Инструментариумът и
езикът на историята изглеждат разбираеми и лесни на лаика. Той е
твърдо убеден в ценностите, получил в школото, и гневно реагира на
опитите да му се каже, че историческото познание се развива и много
съкровени самовъзвеличаващи ни представи трудно могат да намерят
опора в реалността. Колко популярни изложения сте видели на сложни
химически реакции? Но пък е лесно да разбереш и повярваш, че българите
винаги са били център на световната цивилизация.
Бясното развитие на масмедиите осигурява чалгата с подходяща,
добре наторена почва, на която израстват сдъвкани несложни идеи.
Професионалният историк създава теориите си дълго и бавно – съмнява
се в тях. Проверява ги. Съпоставя ги. Отхвърля ги. Не може да бъде и
не е равностоен на бълващия фантастични предположения чалга
историк. Порочен кръг – слабо подготвени журналисти се ориентират
към майсторите на чалгата, защото те им представят историята, каквато
те я искат и във формата, която могат да възприемат. В съзнанието на
18

Петър Николов-Зиков: Трябват ни бащи и предци, които да ни покажат какво сме. https://
topnovini.bg/novini/822207-petar-nikolov-zikov-tryabvat-ni-bashti-i-predtsi-koito-da-ni-pokajatkakvo-sme,12 мар 19.
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редица хора, които вярват на медиите, чалга историци раздават оценки
и присъди. Патриоти ли са чалга историците? Според мен несъмнено.
Лошото е, че често отказват на другите правото да бъдат патриоти. И
какво е да си патриот и да си непатриот? Патриотите славят България
на три морета, България на Иван Асен II – непатриотите не скриват
неприятния факт, че само няколко години след битката при Клокотница
България е само сянка от предишното могъщество19.

Инфотейнмънт историята предлага две перспективи – игнориране на
експертното знание и невежество за сметка на възпроизвеждане на ефимерно
самочувствие, почиващо на невъзвратимо минало. В широк спектър от
публични дискурси – търговия, маркетинг, реклама, PR, политика, медии
и пр. – се използва т.нар. FUD стратегия (страх, несигурност и съмнение).
В основата на техниката стои съмнението и най-вече на аудиторията се
продава съмнение в експертното знание. Продават се емоции – това, което
искат медиите, и това, което искат заинтересовани структури – партии,
корпорации, организации и др. Търгува се и незнание. Докато как или защо
не знаем, често е също толкова значимо, постулира Робърт Проктър и говори
за науката агнотология, занимаваща се със създаването и несъздаването на
незнание (Proctor, 2008). Начините за създаване на незнание са безкрайни и
медийните компании знаят как да ги използват в собствен интерес.
Комодификация на история и памет
Превръщането на историята и колективната памет в стока може
да се разглежда като акт на придобиване както на финансов капитал,
така и на символен. В този смисъл може да се говори за зависими от
политическия и корпоративния клиентелизъм режими на отразяване
на двата дискурса. Природата на клиентелизма „…се изразява в
това, че работодателят дефинира професионалния процес според
клиентелистките си обвързаности. Професионалистите са в подчинена
позиция, те само пренасят посланията на издателя или редакцията, т.е.
удовлетворяват личните амбиции на собственика“ (Velikova, 2015, p. 111).
Медийното продуциране на материали, свързани с историческата наука и
общата памет, ще се подчинява предимно на интересите на институцията
от остоковяването на миналото. Основания за риск от подобно поведение
от страна на новинарските организации демонстрира проведеното за 2017
г. проучване на Фондация медийна демокрация:
Както и през 2016 г., през 2017 г. страната отново отбелязва висок
риск по отношение на пазарния плурализъм. Проблемите, свързани
с концентрацията на собственост – хоризонтална (риск от 96%) и
крос-медийна (88%), както и търговското влияние и влиянието на
собствениците върху редакционното съдържание (92%), остават
значими и без перспектива за устойчиви решения ... Продължаващото
19

Проф. Иван Илчев: Историческа чалга и патриотизъм, http://epicenter.bg/5 декември, 2017.
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упражняване на влияние върху редакционното съдържание от страна на
медийни собственици и други търговски субекти води до трайно високо
ниво на риск. Системните практики на натиск са потвърдени и през 2017
г. от редица изследвания и доклади на наблюдаващи организации20.

В такава ситуация историята попада под много силни рестрикции,
тъй като фактичността, която тя носи, много по-трудно се манипулира,
докато културната памет може да бъде управлявана. Собственикът на
изданието допуска до публичност само онези вярвания, убеждения и
внушения на общността за миналото, които удовлетворяват партизанските му пристрастия, а останалите се изхвърлят, т.е. паметта се редуцира
до представите на определена политическа или комерсиална структура,
въздействаща по един или друг начин върху медийния мениджмънт.
Подобни операции с колективната памет са силно улеснени от нейната
природа:
Докато историята по необходимост се явява във формата на документ, до
безкрайност пренаписван и подлаган на проверка на фона на познати и
нови исторически факти, паметта е обвързана с обществени, ненаучни
цели: тя е тематична възстановка, паметник, музей, сграда, телевизионна
програма, събитие, ден, знаме. Подобни удобни за паметта демонстрации
на миналото са по необходимост частични, кратки, селективни; техните
организатори са принудени рано или късно да изричат полуистини
или дори пълни лъжи – понякога с най-добри намерения, друг път не.
Във всеки случай те не могат да заместят историята. Така например
експозицията в Музея на Холокоста във Вашингтон не отразява и не
обслужва историята. Тя е селективно присвоена памет, поставена в
услуга на похвална обществена цел. Можем да одобрим в абстрактен
смисъл, но не бива да се залъгваме по отношение на последствията.
Без историята паметта е изложена на злоупотреба. Но ако в началото
поставим историята, то тогава паметта получава формат, ориентир,
който да служи за рамка на нейната работа и оценка. Хора, запознати
с историята на двайсети век, могат да посетят Музея на Холокоста; те
могат да размишляват над онова, което им показват, да го подлагат
на оценка в по-широк контекст и да го разглеждат критически. Така
Музеят би преследвал полезна цел, съпоставяйки паметта с фактите,
които отразява, с историята в съзнанието на посетителите. Само че
посетители, запознати единствено с онова, което им показват, биха били
(и обикновено са) в неизгодно положение: без достъп до миналото, на тях
им сервират наготово версия, която те не са в състояние да подложат на
оценка 21.

Еталонни примери в това отношение са активното спомняне
20

О. Спасов, Н. Огнянова, Н. Даскалова. Мониторинг на медийния плурализъм 2017.
Наблюдение на рисковете за медийния плурализъм в ЕС, Македония, Сърбия и Турция.
Национален доклад: България, 2018. http://www.fmd.bg/?p=9635.
21
Т. Джуд, Т. Снайдър. Паметта не бива да измества историята. DW, 20.03.2015. https://p.
dw.com/p/1EuOG.
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на турското робство и пасивното на възродителния процес, белязал
срамната история на комунистическата партия и на цялото ни общество
преди 1989 г.; изтриване, забравяне, омаловажаване или обратно
величаене на комунистическото минало; акцент върху спасяването на
евреите и игнориране на въпроса, свързан с депортацията на евреите
от Беломорска Тракия и Македония; отсъствието на ромския геноцид
през Втората световна война в нацистките лагери от новинарските
рубрики или каквито и да е предавания, занимаващи се с публицистика
и т.н. По отношение на публичното присъствие на колективните
памети на различните етноси, за което отговорност носят и медийните
институции, няма по-ощетен етнос от ромския. Трудно може да се
намери журналистически материал, коментиращ темата. Ромското
присъствие в пространството на медиите по принцип е желано, защото
събужда интереса на аудиторията, но не в случаите, когато се свързва с
положителни новини. Затова медийната политика винаги ще настоява
за фокусиране върху престъпността или екзотичността, а не върху онези
моменти от миналото, които идентифицират ромската общност. Като
конкретен пример може да послужи отразяването на Бари Богородица –
голям празник както за вярващите българи, така и за ромите християни.
Вместо акцент върху важността за създаване на нови семейства и ролята
на жената в тях медиите предпочитат следния начин на отбелязване на
ромския празник: Девствениците на пазара за ромски булки в Бачково
паднаха на 1000 лв22.
Политическият и корпоративният клиентелизъм са феномени,
обстойно анализирани в медийната теория. В контекста на настоящото
изследване обръщането към тях е значимо от гледна точка на това, което
Я. Асман нарича комуникативна памет (Assmann, 2007, 58-59). Асман ѝ
приписва следните характеристики: мястото ѝ е в автобиографичната
памет, в сегашното минало. Формите ѝ на проява се коренят в неофициалната
традиция, жанровете на ежедневната комуникация. Тя не се фиксира за
определени носители, които да я свързват с миналото, а е жива, пренасяна
чрез гласа и има ограничен времеви хоризонт. Културната памет се
трансформира и променя по два начина: чрез преход от комуникативната
памет в културната и чрез пренос от периферията на културната към
центъра ѝ, като се прекрачват границите между телесни и медиирани
носители и между канон и архив, между утвърден факт на колективната
памет и потенциален такъв, който може да се превърне в компонент
на културната памет (Assmann, 2008, pp. 109-118). Комуникативната и
културната памет са взаимообвързани и нещо, което е станало факт в
културната памет, най-напред е съществувало в комуникативната. В
такъв смисъл работата по културната памет изисква и активна работа по
22

Ани Иванова. Девствениците на пазара за ромски булки в Бачково паднаха на 1000 лв.
24 часа, 28.08.2016.
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комуникативна памет, от която културната черпи. Затова не е маловажно
какво ще бъде включено в комуникативната памет от страна на медиите. При клиентелисткия тип журналистика новинарският процес
– продукция, дистрибуция, рецепция – се поставя в зависимост от
интересите на медията, а не на професията и стандартите й, между които
и тези да информира пълноценно, да пренася знание. Приоритетите на
организацията доминират в начините на поднасяне на новини. Всеки
компонент от сътворяването на журналистически знакови образувания е
подвластен на муниципалната представа за журналистически процес. Тук
ще се спра на някои от новинарските практики, които добре илюстрират
процесите на политическа и комерсиална комодификация.
Селекция на новини. Кои събития ще формират комуникативната
памет, а оттам и евентуално културната; какви аспекти на тези събития;
кои фигури ще остават в съзнанието; с какви жестове ще бъдат спомняни –
до голяма степен зависи от медиирането им, доминирано от концепциите
на организацията за новинарска стойност. Включването/изключването
на определени събития в комуникативната памет, представянето им в
определена светлина ще намира отражение в колективното спомняне
в зависимост от предпочитанията на мениджмънта. Дали той ще
представя многообразието от проявления на един или друг факт, дали
въобще ще отразява факти, дали ще декларира категорични оценки, са
питания, върху които право на отговор имат всички онези средства за
информиране. Журналистиката е въвлечена в идеологическа работа за
утвърждаване на смислите, налагани от този или онзи дискурс, като
привелегирова определено значение пред други, давайки му публичност;
игнорира определено значение, като го маргинализира; дискредитира
определено значение, като го отрича или събужда съмнение в него.
Медиите притежават този потенциал, затова цялата тази работа на
новинарските организации по осигуряване на видимост на посланията в
публичното пространство носи колосални последици за структуриране
на комуникативната памет, а оттам и на културната. Следните примери
онагледяват политиката на новинарските институции за избор на
събития, превръщани в новини:
НИМ: Божидар Димитров завинаги ще остане в културната памет на
България; Рашидов за Божидар Димитров: Отиде си една малка планета
от Космоса 23; Фабриката за фалшиви новини на кръга “Капитал” взе
23

https://nova.bg/search/news/2/?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D
1%8B4%D0%B8%D0%C%D0.
24
Блиц, 24 ян. 2017. https://blitz.bg/analizi-i-komentari/fabrikata-za-falshivi-novini-na-krga-kapital-vze-i-radev-na-mushka_news482145.html.
25
PIK, 8.08.2016 г. https://pik.bg/%D0%news569281.html?fb_comment_id=1418525061495978_141
8615814820236.
26
Недялко Недялков. ДА, РУМЕН РАДЕВ ГОТВИ ВОЕННА ДИКТАТУРА. Наближава 19 май...
PIK, 21.04.2019 https://pik.bg/%D0% D0%B9-news835774.html.
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и Радев на мушка!24; ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Става страшно - тълпи от
мигранти заляха Северозападна България 25; ДА, РУМЕН РАДЕВ ГОТВИ
ВОЕННА ДИКТАТУРА. Наближава 19 май...26; Лозан Панов с политическа
атака срещу Темида 27; Полицаят Мирослав Писов, осъден за смъртта на
Чората: Това е политическо решение на групата на Лозан Панов28; Съдия
ли е Лозан Панов?! Документи, с които “Труд” разполага, поставят под
съмнение подписал ли е изобщо председателят на ВКС актовете си за
встъпване в длъжност и валидни ли са хиляди съдебни актове и решения,
които засягат стотици човешки съдби 29 .

В един и същи ден двете най-гледани телевизии излъчват филми,
които наричат разследващи. Филмите са на известни и награждавани
журналисти: Генка Шикерова “ЖИВОТ НА ПОМОЩИ: Цели махали
се местят от България в Германия”30 по Нова ТВ и на Стоян Георгиев по
bTV – „Трафиканти зад преселението на Столипиново в Германия“31.
Внушението и на двата продукта не е точно посоченото в заглавията,
а по-скоро, че ромската общност паразитира на гърба на останалите
етноси не само в България, но и в Европа, по-конкретно в Германия,
като разчита на социалните политики на съответните държави. Не
след дълго социологът Марина Лякова публикува в блога си достатъчно
обосновано опровержение на очевидните неистини, разпространявани
от журналистите. Само една медия – Тоест – в материал със следното
заглавие: „Източването“ на социални помощи в Германия е мит”32 –
публикува аргументите на Лякова, представени в неин научен труд.
Вестник Монитор представя бившия министър-председател Иван
Костов по следния начин:
Бившият премиер Иван Костов, който е сочен за баща на българската
олигархия, си призна, че е получавал сериозни суми от фалираната

27

Монитор, 07 март 2019https://www.monitor.bg/bg/a/view/lozan-panov-s-politicheska-atakasreshtu-temida-159032.
28
24 часа, 20.04.2019. https://www.24chasa.bg/novini/article/7412053.
29
Съдия ли е Лозан Панов?!Труд, 14. 4. 2019. https://trud.bg/съдия-ли-е-лозан-панов/.
30
Нова ТВ, 8.03.2019. https://nova.bg/news/view/2019/03/08/243029/живот-на-помощицели-махали-се-местят-от-българия-в-германия/.
31
bTV репортерите, 9.03.2019. https://www.btv.bg/video/shows/btv-reporterite/videos/btvreporterite-trafikanti-zad-preselenieto-na-stolipinovo-v-germanija.html.
32
Йоанна Елми Марина Лякова: „Източването“ на социални помощи в Германия е мит.
Тоест, 23.03.2019 https://toest.bg/marina-lyakova-iztochvaneto-na-sotsialni-pomoshti-v-germania-e-mit/?f.
33
Костов си призна, че е взимал пари от КТБ. Траншовете не били за наем, а за мониторинг
на бизнеса на Цветан Василев. Агенция Монитор 28 Март 2019. https://www.monitor.bg/
bg/a/view/kostov-si-prizna-che-e-vzimal-pari-to-ktb-161023.
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КТБ. Банката беше буквално оглозгана от едно от любимите отрочета
на Командира – Цветан Василев, който в момента се крие от родното
правосъдие в Сърбия.33

„Ако истината е по средата, просто няма кой да я чуе“, казва Татяна
Ваксберг. И обрисува Костов в противоречивостта му:
Човекът, чието име безпогрешно отключва неподозирано силни емоции
в българското общество, днес издава книга със спомени – собствения
си разказ за всичките факти, които успяха да разделят страната и да
конструират две противоположни реалности. Според едната Иван
Костов е злият демон на българския преход, а според другата той е найголемият държавник в новата история, сатанизиран от многобройните
си врагове, натрупани от смелото му управление.34

Прочитът на атентата в църквата „Св. Неделя“ винаги е разделял
не само политици, граждани, но и медиите, които адвокатстват в една
или друга посока:
Правоверните комунисти неуморно и цинично продължават да
фалшифицират историята! И нека някой да ми каже, че не трябва да се
говори и да се пише за комунистическите престъпления и че трябва да
забравим миналото!35;
В навечерието на 16 април, деня на атентата в храм „Св. Неделя”, излезе
от печат книгата на Велислава Дърева „Атентатът`1925. Денят, в който
се отвориха портите Адови”. Българският фашизъм безмилостно
унищожава преди атентата стотици, а след него хиляди леви и
безпартийни българи.36

Медийната логика диктува заглавието „Опит за легализирането
на гей браковете – Истанбулската конвенция в България“ в сайта
„Гласове“, макар че никъде в Конвенцията не се появява подобен текст.
Самите раздели на документа се анализират в публикацията по следния
начин:
Приемането на Истанбулската конвенция може да доведе до изучаване
на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм
и др. на всички образователни нива – от детската градина до
университетите.
34

Татяна Ваксберг. Иван Костов, най-мразеният и най-обичаният. Свободна Европа, 11 април,
2019. https://www.svobodnaevropa.bg/a/29875268.html.
35
Вили Лилков. Дърева цинично подменя историята за атентата в „Св. Неделя“ Терминал 3, 8
април 2019 г. https://terminal3.bg/dareva-cinichno-podmenja-istorijata-za-atentata-v-sv-nedelja/.
36
Велислава Дърева с нова книга: „Атентатът`1925. Денят, в който се отвориха портите Адови”.
Гласове, 05.04.2019. http://glasove.com/categories/na-nov-glas/news/velislava-dyreva-s-nova-kniga-atentatyt-1925-denyat-v-kojto-se-otvoriha-portite-adovi.
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Традиционните роли на жената и мъжа се приемат като основа на
предразсъдъци и ще бъдат подложени на законен институционален
натиск, ако бъде гласувана Истанбулската конвенция.
Традиционните роли на мъжкия и женския пол ще бъдат подложени на
натиск за поведенчески промени в социалните и културните модели –
натиск, който засега се нарича „насърчаване“.
Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава
статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други
думи, всеки травестит в Иран например може да получи гарантиран
статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради
„особености на пола“.
С други думи, ЛГБТ активистите у нас ще получат още една законна
властова позиция за атака срещу единствените два пола – мъжки и
женски, за атака срещу традиционното семейство и за налагане на
хомосексуалния модел с подкрепа на държавата. Още един Български
Хелзинкски комитет, подкрепен законодателно от държавата, за да
работи срещу гражданите 37.

Това са части от първата новинарска история, разпространяваща,
меко казано, съмнителни разкази за Истанбулската конвенция. Темата
расте лавинообразно в публичната сфера и множество „експерти“ от
типа на политически лидери като К. Нинова, К. Каракачанов, В. Сидеров,
А. Джамбазки и др., на специалисти по всички злободневни проблеми
като Б. Димитров, Г. Марков, противопоставящи се на всяка политика
или практика, различна от популистката тенденция да се рекламира
изопачената представа за „традиционното“, задават начина на говорене
сред аудиторията за документ, абсолютно непознат ѝ. В цитирания
пример публиката разчита на знаещите да ѝ посочат, да ѝ разяснят
какво да помни и да разнася от уста на уста в кафенето, на площада, в
социалната мрежа. Злоупотребата, невежеството, недобросъвестността на
посочените „специалисти“ остават маскирани зад загриженост, наричана
нарушаване на конституцията, подмяна на традиционното семейство, на
традиционните ценности, прекрачване на свещени културни граници,
които не трябва да се опорочават от привнесени либерални практики.
Плъзгането по всеобемащия популистки начин на печелене на доверие
пренебрегва очевидни истини, които се състоят в простите послания,
че никой от говорещите политици няма представа за джендър теорията,
че традиционното, разбирано като окопаване в отрицанието на всяка
промяна, беше, вече го няма и връщането в него е точно толкова възможно,
колкото пишещата машина или каруцата, а и е точно толкова полезно.
Сигурно всеки от аудиторията, претендираща да бъде покварена от
37

Опит за легализирането на гей браковете – Истанбулската конвенция в България. Glasove,
15.12.2017. http://glasove.com/categories/skandalyt/news/istanbulskata-konvenciya.
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Конвенцията, отдавна не живее в традиционно семейство и не служи на
традиционни християнски ценности. Медиираното ни ежедневие създава
неимоверни възможности именно за комуникативни практики, в които
всяка една медия, водена от популистките си принципи, необезпокоявана
залива с измама и лъжи публичното поле, обозначавайки процеса със
свещеното име обективност. Комуникативната памет се обременява с
фикционални наративи и затлачва отсяването на онова, което има стойност
за спомнянето. Също така се появяват опции за подмяна на значимото и
следното заглавие го демонстрира: „Музеят в Созопол вече носи името на
проф. Божидар Димитров. Кръстиха на големия историк и улица“38.
Политическият клиентелизъм, обвързаността с властовия
дискурс дефинират и новинарския обмен. Посочените примери са
емблематични за моделите, по които функционират масовите медии,
и съответно за възможностите за спомняне в настоящето. Те показват
различните версии за факти, събития, личности, транслирани в
публичното пространство според действащите в момента политически
приоритети на медиите. В комуникативния обмен се поместват
противоречиви оценки, мнения, твърдения и кои от тях ще придобият
право на фиксиране в устойчиви смислови структури, пренасяни
от поколение на поколение, не е ясно. Най-вероятно е в паметите
на различните социални групи да останат различните версии за
настоящето. Налагането на този или онзи смисъл като траен, валиден
през времето и пространството, зависи от външни за медиите фактори
– противоборството между властовия и останалите дискурси, които се
опитват да изместят наложените от властовия значения. Факт е обаче, че
медийните институции участват както в процеса на ремедиация, така и
на съ-участие в изграждането на смисли.
Създаване на събития. За да се вмъкнат в комуникативния
кръговрат на масовите медии, много често публичните актьори прибягват
до медиатизацията. Схематично казано, това е конструирането на
събития, специално предназначени за медиите, чрез които ПР екипите
на политически партии и комерсиални компании се опитват да убедят
обществото, че му служат. ПР акциите на съответните агенти са добре
дошли за медиите, тъй като не се налага сами да търсят новини, а те им
идват наготово. Разбира се, конкуренцията да попаднеш в националните
медии, е жестока и затова атрактивността не е случайна. Миналото може
да оживява в зависимост от вижданията на публичните агенти за него.
Обикновено тук се следва логиката на популисткия тип лидери, които
правят събития, за да изобретят себе си като създатели на определени
тенденции. В цитирания случай по-долу „ТВ многомашинникът
38

https://www.monitor.bg/bg/a/view/semejstvo-dade-na-izmamnici-22-000-leva-143368, 3.09.2018.
С. Борисов. ТВ многомашинникът Джамбазки – във всеки дом. http://www.rikoshet.
eu/2019/01/15/%D1%82%D0%B2- %B5/, 15/01/2019.
39
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Джамбазки”, както го нарича една медия39 , предявява претенциите, както
декларират и всички, изявяващи се в публичното патриоти, че именно
той и неговата организация са носители на българското, и то като висока
култура, противопоставена на опошленото:
Ангел Джамбазки организира конкурс за патриотичен рап в София
В деня на Независимостта на България, 22 септември, патриотът Ангел
Джамбазки от ВМРО, заедно с Национално движение „БГ патриот“,
застава зад инициатива в защита на българската музика. Във времена,
в които пошлостта и упадъкът се дават за пример, ние, Патриотите от
ВМРО, подкрепяме безусловното налагане на българския език, култура,
история и ценности в живота на младите хора.“ - аргументираха се в
петък следобед от пресцентъра на ВМРО 40.

Друг виден носител на паметта българска успява да „съчини“
историческо събитие, което, предполагам, намира богат отзвук сред
изкушените да възпроизвеждат виновника за цялото нещастие, струпано
на главите на българина – Турция:
Волен Сидеров иска да се осъди геноцида над българите в Османска-та
империя
„Ние искаме датата 17 май да е дата, на която се отбелязва геноцидът над
българите в Османската империя“, заяви Сидеров и допълни: „Не може
повече да си затваряме очите“ 41

Селекция на източници на знание. Теорията на журналистиката
обстойно коментира източниците на новини и категорично заявява,
че те трябва да отговарят на определени критерии, за да се използват
като проводници на значима информация. Кой говори в медиите, е
толкова значимо питане, колкото и какво се говори. Когато става дума
за знание, очевиден превес имат науката и нейните представители. В
постмодерността обаче тази позиция е силно разклатена и знанието
е плуралистичен продукт, а не само експертен. Специалистите са само
един от източниците му. Медиите разработват устойчив модел при
избора на новинарски източници, който безотказно осигурява публика
и насища с драматизъм и скандалност. Електронните информационни
издания, особено телевизия и радио, обичат дебатите. Обикновено на
арената присъстват двама противници – националист и представител
на малцинство или НПО, членове на две борещи се за власт партии,
русофоб и русофил и т.н. Медиите обозначават това с евфемизми като
40

Ангел Джамбазки организира конкурс за патриотичен рап в София. OFFNews, 21
септември 2018. https://offnews.bg/politika/angel-dzhambazki-organizira-konkurs-za-patriotichen-rap-v-sofia-688532.html.
41
https://pik.bg/%D0%B2% D1%8F-news494881.html.
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баланс, представяне на различни гледни точки, обективност и пр. Всеки
член на аудиторията с минимална медийна грамотност би го определил
като преднамерено търсен сблъсък на непримирими позиции, който
ражда не дебат, а нажежени емоции. Обикновено в губеща позиция е
аудиторията, защото е обстрелвана с незнание и от двете страни, или
поне от едната в зависимост от намеренията на участниците. В тези
сблъсъци на мнения обичайно се използват множество техники за
пропаганда, а не за информиране. Например една от всеизвестните е
т.нар. гиш галоп, особено популярен в настоящето. Името си носи от Дуейн
Гиш, креационист, който се включва активно в дебати и използва тази
стратегия срещу еволюционистите. Тя се изразява в следното. В процеса
на дебатиране опонентът се засипва с бърза серия от сериозни аргументи,
полуистини и откровени неистини и съответно опониращият е поставен в
невъзможността да защити напълно своята позиция, без да губи време за
оборване на измислиците и лъжите. Той е поставен в ситуация да отрича
вече направени твърдения, да привежда факти, за да посочи лъжите, и не
му остава време да формира собствени твърдения за знание, което пък
довежда до съмнения в неговата позиция.
Освен сблъсъка на различни гледни точки медиите, за да не бъдат
обвинени, че не се справят с работата си, използват и друг похват при
подбора на източници – прикриването на политически или комерсиално
изкушения говорител зад маската на експерт. Българските средства за
масова комуникация дълго време бяха фокусирани върху единствения
специалист в областта и на историята, и на културната памет – Божидар
Димитров. Другите експертни присъствия в публичния дискурс като
Драгомир Драганов, Георги Марков, Андрей Пантев, Искра Баева и мн.
др. остават далеч зад него. Той с ентусиазъм разпространява колкото
истини, толкова и определено съмнителни наративи за миналото.
Заблудата, извършвана от медиите, е двойна. От една страна, медиите
имат претенциите да разгласяват не само официалното знание, носено от
академическия дискурс, но и знанието, идещо от различни източници –
писатели, режисьори, музейни работници и др., за да представят пълна
палитра от спомняния за историята ни. В случая с Б. Димитров обаче
експертът е носителят на алтернативното знание. Алтернатива и статукво
се размиват и пораждат зона на фалшифи внушения. А познавателната
функция на медиите отказва да работи и да запознава с действителното
историческо знание.
Комодификация на миналото. Превръщането на паметта в стока
е практика толкова широко разпространена, че едва ли се нуждае от
обстоен коментар. Медиите експлоатират тази стока до краен предел, като
отказват да разпознават исторически факт и митотворчество. Множество
историци, непрофесионалисти, но изкушени от историята хора,
множество политици, множество журналисти подхождат комерсиално
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към знанието за миналото и го вкарват в комуникативния публичен
обмен, като познанието е вторично, а манипулацията се оказва основна
цел. Техният наратив комбинира безспорни истини за миналото, но също
така подправя, възпроизвежда, препотвърждава заблуди за миналото
чрез процеса на съчетаване между мит и история или използвайки
вече готови конструкти, навлезли в общностната памет. Например
темата кога българите са се заселили в Европа е повод за множество
спекулации и пораждането на теории, за които няма нито достатъчно
факти да ги подкрепят, нито надеждни източници, затова преселването
остава спорен момент от историята ни. Но не и за тези, които искат да
продават сензации. Провокативните материали (от тезата, че винаги сме
били в Европа – до тази, че 200 г. преди Аспарух вече е имало българи
на континента) са предпочитани от информационните издания, защото
те генерират печалба. За разлика от историческата наука, която се
нуждае от много по-комплициран начин на представяне в публичното
пространство, митоисторията, въплътена в колективната памет, се
разказва лесно, достъпно, красиво. Митоисторията може да се помести
в място, което Дънкън Бел описва с понятието митскейп (mythscape). За
него това е „дискурсивна сфера, разтеглена времево и пространствено, в
която националната митология се изковава, разпространява, договаря и
реконструира непрекъснато“ (Bell, 2003). Именно там се срещат митология
и памет. Джон Голдторп, в контекста на коментара си за отношението
социология – история, обвързва бягството в митичното с намесата
на археологията и очертава очевидни тенденции, характеризиращи
съвремието ни:
Можем да познаваме миналото си на базата на това, което физически
се е запазило от миналото, т.е. на базата на реликти или това, което по
друг начин може да се опише като остатъци, наноси, следи на миналото.
Тези реликти ... могат да бъдат просто натурални останки като кокали
и екскременти или пък артефакти като сечива, оръжия, постройки или
произведения на изкуството..., комуникация в писмена форма и особено
„документи“ от всякакъв тип. Независимо от естеството си, тези и само
тези реликти са източник на нашето знание за миналото. Твърденията
за нашето минало – исторически факти – произтичат от тези реликти
и не могат да имат никаква друга база. Накратко: няма реликти, няма
история (Goldthorpe, 1991).

В размитото поле на фактите и измислиците действат
комерсиалните разпространители на история. Там те докосват народната
памет, която никога не е удовлетворена от фактологичното. За да усеща
пълнотата на присъствието си сега, тя се нуждае от именно такъв
тотализиращ смисъл, а той се предлага само от митичното. За Д. Бел
митът е:
… разказ, който опростява, драматизира и селективно разказва
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историята на националното минало и мястото му в света, историческата
есхатология: разказ, хвърлящ светлина върху днешните й смисли чрез
реконструиране на миналото. Още повече, че митът ... се съотнася
с различни събития, личности, традиции, артефакти и социални
практики, които (само) дефинират нацията и отношението й към
миналото, сегашното и бъдещето. Митовете са конструирани, формирани
или чрез преднамерена манипулация и интенционални действия, или
чрез определен резонанс с произведенията на литературата и изкуството
(Bell, 2003).

Именно такъв тип означаващи Лакло нарича плаващи. Опростено
казано, обозначават различни неща за различните говорещи (Laclau, 1990).
Митът е този термин, който е плаващо означаващо на тоталност (Laclau,
1990, p. 61). Затова човек се чувства сигурно в него и го предпочита пред
немитичното говорене. Зад кадър обаче остава фактът, че и той, както
всяка една социална същност, се конструира и може да бъде оспорван, да
се поставя в конкуренция с други конструкти.
Медийните компании, тръгвайки от своята логика на продуциране
на новини, приоритизират митовете, знанието за един или друг факт от
миналото се позиционира в сивата зона на митоисторията.
Перфектният продавач на история Б. Димитров действа по
определена схема, много атрактивна за комерсиалните издания:
пророчество – благодеяние:
При едно посещение баба Ванга ми беше казала, че България няма
да се оправи, докато не възстанови Боянската църква, църквата „Св.
Четиридесет мъченици” и Голямата базилика в Плиска. Боянската църква
и църквата „Св. Четиридесет мъченици” вече са реставрирани, остава да
реставрираме Голямата базилика в Плиска. За да бъде възстановена са
необходими 7 – 8 милиона лева и проект. Една година по-късно професорът
обявява ново пророчество, изумително наподобяващо старото, но с нов
строителен обект: „За мен е важно възстановяването на историческата
памет на българите. Ванга го осъзнаваше и веднъж ми каза „България ке
се оправи, като се оправи „Света София“. Голямата базилика се е казвала
така. Пророчицата не е имала предвид някаква мистика, че от небето ще
ни се спусне нов златен век, а това, че българският народ, ако е способен
да се обедини и да възстанови тази църква, ще може да възстанови и себе
си като достойна нация с висок жизнен стандарт, развита икономика и
със силна армия 42 .
42

Йордан Цалов. Ислямът не е религия, но божидарианството е. Божидар Димитров
е върховният жрец на религията, обединяваща всички народни копнежи: суеверия,
ксенофобия, чалга и патриотарство. Терминал 3, 4 април 2016 г. https://terminal3.bg/islyamatne-bil-religiya-no-bozhidarians/.
43
И аз съм изкушена да покажа какво мислят форумците на в. Дневник по повод на
изобретяването на ракията:
С бандерол ли е била ракията или контрабанда от Византия?
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Реликтите (лодка от времето на Ной, мощите на св. Йоан Предтеча,
„вампирът“, парче от съд, на което пише „На празника пих ракиня”,
което е повод да мислим, че ние сме създали ракията 43 и т.н.) са толкова
сензационни, че нито една телевизия, вестник, радиостанция или уебсайт
не биха устояли на изкушението да ги разпространят и да издигнат
националното самочувствие. А и как да се подмине строителството
на толкова църкви, крепости и пр. Пропускат се кичът, милионите
европейски средства и подмяната на историята със сурогати.
Много често информационните издания предлагат непрофесионално знание, маскирано като научно. Новинарските институции
транслират множество филми, коментари, откъси от книги и др.,
чрез които непрофесионалисти разказват, поставят, коментират,
интерпретират факти от историята. Те се появяват в медийното
пространство не защото са някакви задълбочени изследвания, а защото
привличат аудиторията с вечното възпроизвеждане на митологемата за
величието на българите и приноса им за европейската цивилизация.
Един илюстративен пример в това отношение е представянето на откъси
от книгата „Българите“ на режисьора Пламен Петков, направена по
Българска е била ракията, братя! Българска! На дъното на купичката е открит монограм,
изрисуван калиграфски: „Цар К(и) ро“.
На гроба на който пишело : Тук почива Пешо спиртомера , много ракиня изпи и умря сладко
и блаженно лето 1298.
Струва ми се редно сега намереният съд да стане част от натюрморт, нарисуван от новия
Пикасо (б. р. – майтап с изказването на Вежди Рашидов, че премиерът Борисов правел скици
като Пикасо по време на заседания).
От днес вече се чувствам дълбоко свързан с Второто Българско царство, намерих истинските
си корени!
Ама Божо кога е изтрезнял, че да прочете надписа?!
„Намереното неоспоримо доказва, че през XIV век в Търново ракията се е пила.“ Що, преди
това само за разтривки ли се е ползвала?
Скоро очакваме първата гравюра на псувня на майка… от 13 245 г. пр. Хр.
Момент, обърквам се… Таман започнах да се гордея на „изобретяването“ на чушкопека, а сега
идва този гаден номер с ракията…
БЛАГОДАРЯ на Божидар Димитров. Смях се с глас. Ама ако бяхте покопали още малко щяхте
да имате доказателства и за туршията и за кебапчетата, и за кюфтетата…
С такива неточни и псевдонаучни твърдения Божо показва как си е само една слаба ракия…
вервайте ми…
Ракията, киселото мляко, хубавото време – все български изобретения… безспорно
Друго поле за изява за Божо е да докаже как Бойко Борисов си е цял истински пряк наследник
на Хан Аспарух… пра-пра-пра-пра-внук… с родословно дърво и тем подобни…
Да уточним защо – Бойко Борисов всъщност е баща на Господа и дядо на Исус Христос а Цецо
Цветанов – баща на Архангел Михаил. И ний сме дали нещо на света, братия!
Божо да копне у лево и за шопската салатка, че пие ли се гола ракия…
Нещо ме притеснява само, че точно когато са взели да пият ракия, през 14 век, България
пада под османското иго. Дали не беше по-добре да изобретят джина или уискито, мама
му стара.
44
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7352538.
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филма му „Какво не знаем за българите“44. Фактът, че публикацията се
основава на неточности, на произволни и непотвърдени с фактология
интерпретации, че става дума за дискусионни въпроси, а не за крайни
истини, въобще не притеснява изданието45. Подобни тълкувания на
исторически събития са продаваеми.
В някои български медии открито се продава реклама на
аудиторията, прикрита като новинарско съдържание. Такъв еталонен
случай предлага сайтът „Епицентър“, рекламиращ патриотичния
сайт „Сдружение Азбукари“. Съобщавайки, че платформата започва
функционирането си, материалът твърди:
В патриотичната медия за пръв път ще бъдат събрани на едно място
статиите на журналиста, общественик, будител и създател на
„Сдружение Азбукари“ Цвета Кирилова, които тя публикува от години
в социалните мрежи. В тях лицето на европредседателството ни
критикува, вдъхновява и зове българите да се хванат заедно за една побърза и качествена промяна в мисленето и действията, която да доведе
до цялостна промяна на манталитета, самочувствието и развитието
ни 46 .

Цвета Кирилова публикува в социалните мрежи, в случая във
фейсбук профила си, а не се притеснява и да разказва „непознатата
или скривана българска история“ и по различни кабеларки в следния
вариант:
Древните японци да са създали държавата си благодарение на
българите-гети? Опонентите веднага ще кажат: „Ето това вече е
прекалено“. Но много често скептицизмът произтича не от знания, а
именно от невежество. От нежелание да се признае истината и новото.
Да вникнем във самата дума: самурай. Тя има древнобългарски
корен: “сам“ и “рай“. Сам в рая. Наистина, древните самурай са
вярвали, че ако се сражават смело, ще отидат в рая. Има и още подобро обяснение. Самурай на български – “сам“ и “ура“. Човек, който
сам вика Ура. Какво по добро за духа на бушидо като обяснение?...
Всъщност думата самурай на японски нищо не означава! Седят и се
чудят какво значи. Пробвайте, кажете на някой японец – “самурай“
– да видите как ще ви изгледа. Думата на японски е без превод.
... Амиан Марцелин пише, че Аланите били покорили Евразия. Да, обаче
аланите са масагети, т.е. гети, т.е. траки! Връзката я доказва тракийският
меч, намерен в Корея. Наистина гетите са владяли Корея, и оттам, и
Япония. На нашите продажни учени тази елементарна логика им убягна.
Но от истината нямат де да се скрият, тя е като божии меч. Но и това не е
всичко. Да сравним езика:
45

За консултациите в областта на историята искам да благодаря на доц. Стефан Минков.
Доказано: люлка сме на древна цивилизация. Епицентър, 21 май 2018. http://epicenter.
bg/article/Dokazano--lyulka-sme-na-drevna-tsivilizatsiya/154945/10/0.
46
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Японски – български
Усаги – заек
Банчо – ранчо
Биш – билка
Моме – монета
Шунга – женски голи картини, жаргонно „шунда“
Куге – благородник, каган
Мецуке – главен шпионин, “мечка“ в стана на врага.
Днес – днес
Хотеру – хотел
Мидай – вода (т.е. я ми дай вода).
Бииру – бира
Дезату – десерт
Сарада – салата
Сато – захар47, 48 .

Първата книга, която издава Сдружението, се нарича „История на
древните българи“ и там „българинът, който променя историята“, е
изследователят Павел Серафимов, който повече от 30 години се рови
в големите световни книгохранилища и преобръща историята, както
той казва, „с главата нагоре“. Серафимов доказва, че сме наследници
в голям процент на гените на траките и, че България е люлка на найдревната цивилизация. Откритията на изследователя до такава степен
скандализират научни корифеи и крайни патриоти, че е принуден често
да сменя държави и да живее в полунелегалност заради заплахи 49 .

Именно негови са „изследванията“ за гетите и Япония, цитирани
от Ц. Кирилова, и заради които Епицентър убедително ни уверява, че ще
повдигнат „самочувствието ни като нация”.
Продаваеми са и заглавия от типа: Що за птица е бил Исус50, Кой уби
Исус51. Те обикновено завладяват медиите около великденските празници
и предлагат или банални преразкази, или елементарни анализи на
библейски сюжети, но провокират с очакването за някакви любопитни
разкрития. Споменават се тук не само като начин да се изтъргува
съответното издание по празниците, постни откъм новини, но и защото
демонстрират едно типично за медиите поведение как се манипулира
културната памет. Религията е един от основните идентификационни
47

Северните траки-гетите,които основаха Япония. http://saportok.blog.bg/history/2012/12/09/
severnite-traki-getite-koito-osnovaha-iaponiia.1029213?reply=4263576, 09.12.2012.
48
Цитатите от социалните мрежи са без намеса в съдържанието и правописа.
49
Доказано: люлка сме на древна цивилизация. Епицентър, 21 май 2018. http://epicenter.
bg/article/Dokazano--lyulka-sme-na-drevna-tsivilizatsiya/154945/10/0.
50
https://www.24chasa.bg/novini/article/7424770.
51
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7424775.
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критерии за принадлежност към определена общност, но нейната
святост е в пряка зависимост от актуалния контекст. Тя е застрашавана,
когато мигрантите заплашват културата ни, и е обект на ирония, а още
по-лошо на свръхелементарни интерпертации, когато ние я употребяваме
в ежедневието си. Разбира се, за медиите това е свобода на словото. Дали
е така за вярващите, независимо към каква религия принадлежат, които
споделят своя реалност и съответно по свой начин конструират света, е
факт, който не вълнува журналистите в свободни от имигранти времена.
Около определени исторически събития действително се
създава истерия в медиите и те се надпреварват да продават собствен и
рекламиран патриотизъм, чиито проявления синтезира журналистът на
в. „Стършел“ Р. Белчев:
Патриотизмът пропива всички вестници – „Камелия гола за 3 март” –
тържествено обявява „БЪЛГАРИЯ ДНЕС”. Информацията е гарнирана
със снимка на фолк красавицата само по трикольорче…52
„24 ЧАСА” популяризира друга дигитална оливка – „Подписът на Васил
Левски върху флашка”! Официалните лица, дошли в Националната
библиотека да видят оригинала на тефтерчето, щели да получат „флашка
(имитация на дървена) с неговия автограф”. „СТАНДАРТ” – „ДНК
анализ показва, че Васил е бил с кръвна група 0 положителна”! ...
„това е тази група, която може да дава кръв на всички останали, но не
може да получава от тях. Дори в това има символика, която обяснява
отдадеността на Васил Левски на своя народ”.
Българската монетна къща, рекламираща на цяла страница на
„СТАНДАРТ” патриотичната си инициатива: „Направете инвестиция
с национална стойност!” – призовава ни къщата. Как? Ами – като си
купим „Първото изцяло българско кюлче от най-чисто злато”...
наречено „Кюлчето „Васил Левски”!
Как да не препише човек след всичко станало само един ред от тефтерчето
на Апостола:
Народе???? 53

Когато се коментират дискурсите на миналото, разбира се,
трябва да се отбележи, че редица медии разпространяват качествени
журналистически продукти, конструиращи памет и история, и
заразяването с популистки вируси е видимо в много по-ограничени
размери. От такъв тип са обществените информационни издания. Но
говоренето за миналото, особено в комерсиалните компании, оставя
впечатлението за значителни девиации при отразяването на двата
52

Румен Белчев. Патриотизъм за лично ползване 16 март 2015. http://e-vestnik.bg/22502/
patriotizam-za-lichno-polzvane/.
53
Румен Белчев. И ЛЕВСКИ ОЛЯХМЕ!” Стършел”, бр. 3704/28.07.2017 г.
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дискурса. Медиите не могат да пренебрегват собствената си логика
за правене на новини. В медиирания свят, в който живеем, масовите
информационни медии притежават потенциала да бъдат местата, където
общността може да съпреживява единността си в колективната памет, и в
същото време те са в състояние да изпълняват ролята на пространството,
където е възможна връзката с историята като първоизточник на събития,
подхранващи паметта. Културната памет е конструкт, ценностно
натоварен от общността в най-висша степен, защото той придава смисъл
на живеенето ѝ. Историческият дискурс, от друга страна, макар да
отказва да превърне миналото в сакрална същност, с настояването за
обективност се грижи за паметта. Опитва се да определя границите,
в които тя може да се отдалечава от реалността. Историята обаче като
наука все по-рядко успява да се сдобива с място в журналистическата
продукция. Разкритията, изследванията на историците, които съзиждат
основите на общата памет, изчезват от публичното пространство, бегло се
отбелязват в някои научнопопулярни масови издания или заживяват свой
живот и своя логика в специализирани научни публикации. Медиите –
съвременните разпространители на знание, подвластни на популистките
тенденции в съвремието ни, подменят историята с псевдоистория
и успоредно с другите властови играчи предлагат видимост на една
силно манипулирана културна памет, която с невероятно интензивните
възможности за медиатизация, ремедиатизация и разпространение
бързо придобива популярност в символите на профанния национализъм
и на стратегическо разпространение на незнание, укротяващо подтика
за някаква промяна в блаженството на минало величие. Всяка една група
изгражда собствен дискурс около паметта, като целта е да се фиксират
определени смисли, свързани с нея, и да се приемат като даденост. Всяка
една от тях се опитва да овъншни собствените си смисли и съответно
да ги наложи. В такъв аспект всяка фиксация на значение, свързана с
културната памет, е условна, проблематична, оспорвана от различните
общностни дискурси. Различните властови субекти също градят своя
собствена версия на културната памет и целят налагането ѝ в публичното
пространство като валидна и легитимна. Именно историята е тази
сфера, която може да бъде арбитър не само при конструирането на
колективното спомняне, но и при удържането му в някакви устойчиви
рамки, неподвластни на конюнктурата, а налагащи прогресистката идея
за общество, което живее с миналото си, за да гради бъдещето си.
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ВЪРХУ ЖАНРОВОТО ПОНЯТИЕ ИСТОРИОГРАФСКА
МЕТАФИКЦИЯ
Ангел Игов
ON THE GENRE CONCEPT OF HISTORIOGRAPHIC
METAFICTION
Angel Igov, Sofia University, Bulgaria
Abstract: The article develops a critical overview of how Linda Hutcheon described the
genre she herself called ‘historiographic metafiction‘ as fundamental for the poetics of
postmodernism. It then offers directions for further studies in the field of historiographic
metafiction. First, the genre can be analyzed from the point of view of narrative semantics
and the theory of fictional worlds. Second, the genre’s development after Hutcheon’s
publication can be traced. Third, the genre can be discussed in comparison with that of
the traditional historical novel, which has gone on to coexist with it. Fourth, a Bulgarian
contextualization of that genre would be especially interesting: why there is seemingly no
historiographic metafiction in Bulgaria and is that really the case?
Keywords: postmodernism, historical novel, historiographic metafiction, fictional
worlds, discourse, genre, subversion, irony

В своя програмен труд „Поетика на постмодернизма“ (1988) канадската изследователка Линда Хъчън описва и анализира романов жанр,
който нарича историографска метафикция. Корпусът от произведения,
които тя помества под това жанрово определение, са получавали и преди,
получават и след това подобаващо критическо внимание: това са романи
като „Жената на френския лейтенант“ на Джон Фаулз, „Рагтайм“ на Е. Л.
Доктороу, „Среднощни деца“ и „Срам“ на Салман Рушди, „Името на розата“ на Умберто Еко и др. Но действително оригинална и влиятелна идея
на самата Хъчън е да изведе от съвкупността на тези произведения ясно
отличим жанр, през който при това – и тук е средоточието на нейната
амбиция – нагледно може да се опише и демонстрира поетиката на културния феномен, наречен постмодернизъм.
Според гледната точка на Хъчън, заявена в самото начало на труда,
„постмодернизмът е противоречив феномен, който едновременно употребява и злоупотребява (uses and abuses), въвежда и подрива същите тези
понятия, които поставя под съмнение“ (Hutcheon, 1988, p. 3). Това схващане е старателно и многократно (дори доста повторително) аргументирано
в хода на нейното изследване. Същественото в случая е, че Хъчън намира особено ярко и достъпно изражение на тези основополагащи характеристики на постмодернизма именно в корпуса от текстове, които оттук

Ангел Игов - Върху жанровото понятие историографска метафикция

159

нататък ще определя като историографска метафикция. Това са произведения, които „въвеждат и подриват“ исторически събития и персонажи,
като по този начин критически обговарят не само каноничния историографски разказ, но изобщо представата, че такъв разказ би могъл да има
монопол върху познанието за миналото.
Най-общо казано, историографската метафикция проблематизира приеманата за що-годе ясна граница между художествена литература
и историография. Жанрът може демонстративно да променя установения
исторически разказ; да го подрива чрез множествени гледни точки или
чрез гледната точка на недостоверен разказвач; да се усъмнява в онтологичния статус на събития и персонажи, смесвайки факт и фикция; да
иронизира представите за миналото като завършено и подлежащо на
обективно изучаване; да подчертава текстовия и наративния характер на
всяко познание за миналото, а нерядко и директно да теоретизира историографската практика. Разбира се, че тези произведения и техните автори не са обединени от естетическа или политическа програма, макар че
някои от авторите са също така учени в полето на историята, семиотиката,
философията и/или теоретици на постмодернизма. Но такива тенденции
са ясно видими в исторически ангажираната художествена литература
поне от началото на 1960-те насам (и продължават днес, двайсет години
след публикацията на Хъчън). Тези тенденции в художествената литература протичат в паралел със сходни тенденции и в самата историография, в която едно гласовито течение оспорва ред подразбиращи се дотогава положения, осигуряващи сякаш неподлежащ на въпроси привилигерован статус на историографския разказ. Най-известният представител
на това иконоборческо течение е, разбира се, Хейдън Уайт (White, 1973).
Но докато теориите на Хейдън Уайт се сблъскват със сериозни възражения и съпротива 1, романите от историографската метафикция се налагат
сред най-значимите произведения на художествената литература от този
период. Това дава основания на Хъчън да вижда жанра като представителен за поетиката на постмодернизма – но неговото значение съвсем не се
изчерпва само с това. Редно е да се отбележи, че историографската метафикция като цяло не може да бъде използвана като аргумент за тезата на
Хейдън Уайт, че не съществува принципна, фундаментална разлика между история и художествена литература, щом и двата дискурса са дълбоко
наративни и по сходен начин създават словесен образ на „действителността“. Романите, които Хъчън причислява към този жанр, полемично
или иронично проблематизират претенциите на традиционната историография, но нямат амбицията да обединяват тези две дискурсивни поле1

Подробен и критически ангажиран преглед на тези спорове може да се открие в труда
на Албена Хранова „Историография и литература“ (Hranova, 2011). Според Хранова
фактически Хейдън Уайт е не толкова постмодерен рушител на подразбиращия се
историографски дискурс, колкото (непоследователен) структуралист, пренасящ
тропоцентричния структурален модел на Нортръп Фрай от литературната теория в
историографията.
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та. Любомир Долежел разумно и лаконично резюмира разликите между
фикционалните и историческите светове от гледна точка на модалната
логика:
Контрастът в условията за истинност между историческите и фикционалните светове е прагматичен. Това е условие за успешното (уместно)
функциониране на тези текстове като комуникативни актове, предпоставка за достигането на съответните им цели. Фикционалните текстове,
освободени от изискването за стойност по истинност, изграждат суверенни фикционални светове, които удовлетворяват нуждата на човека
от широта на въображението, емоционално вълнение и естетическо удоволствие. Историческите текстове, ограничени от изискването за стойност по истинност (truth-value), изграждат исторически светове, които са
модели на миналото на действителния свят... При критическа проверка
тези светове биват оценявани като повече или по-малко адекватни спрямо действителното минало (Doležel, 1998, p. 792).

Самият термин историографска метафикция е прозрачен, но за
сметка на това тежък и неудобен, особено на български език, където думата фикция няма пряко значение на художествена проза и това поражда
ред проблеми при превода на теоретични понятия, съдържащи елемента fiction. Освен това метафикционалността представлява само една от
водещите характеристики на този жанр и би могло да се спори доколко
е задължителна. Дори сред основните примери на Хъчън е видно, че например в „Жената на френския лейтенант“ метафикционалността е много по-силно и пряко застъпена, отколкото в „Рагтайм“. По тези причини
смятам, че – особено на български език – този жанр би могъл да се нарича
просто постмодерен исторически роман. С това признавам и централното място в поетиката на постмодернизма, което му отрежда Хъчън. Няма
съмнение, че подривността, интертекстуалността, авторефлексивността,
метафикционалността, парадоксалната онотология, ироничното размиване на границите са характерни похвати за постмодерното писане изобщо. С други думи, представителният характер на жанра за постмодерната
литература може да се смята за доказан. Смятам, че Хъчън убедително
доказва и неговия критически, полемичен потенциал, като с това аргументира и своята принципна защита на постмодернизма от упреците в
аполитичност и съглашателство с императивите на консуматорското общество:
Изкуството и теорията, които дотук определях като постмодернистки,
навярно не са толкова революционни, колкото предполага и тяхната
собствена реторика, и тази на поддръжниците им. Те не са обаче и така
носталгично неоконсервативни, каквито ги изкарват опонентите им...
Постмодернизмът е както възхваляван, така и нападан от двата полюса
на политическия спектър, защото вътрешно парадоксалната му структура позволява противоречиви интерпретации: тези форми на естетическа
практика и теория едновременно въвеждат и подриват преобладаващи-
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те норми – артистични и идеологически. Те са едновременно критически и съучастнически, извън и вътре в господстващите дискурси на обществото (Hutcheon, 1988, p. 222).

Жанровата типология на Хъчън се смята за успешна и множество
критици и коментатори си служат в същия смисъл с термина историографска метафикция, а в ред университети тя е изучавана като жанр. В
същото време изследванията, насочени пряко към жанра, не са толкова
много, колкото би могло да се допусне. През годините отделни критици
или рецензенти са добавяли към жанра новоизлезли произведения. Съществуват изследвания върху присъствието му в не-англоезични литератури, например френскоезичната и испаноезичната.2 Но ми се струва,
че това поле предлага още много възможности. По-долу ще се опитам да
очертая някои кръгове от проблеми и възможни подходи.
Първо, не би било излишно да се прецизира обемът на жанровото понятие и да се анализират детайлно ключови романи, спадащи към
него, не толкова с оглед на илюстративната им стойност за поетиката на
постмодернизма, а с респект към собствената им самостойност като художествени произведения. В частност, наративната семантика и теорията
за фикционалните светове могат да са полезни за подобно начинание; от
своя страна, и постмодерният исторически роман отправя предизвикателства към техните иначе проникновени опити да се справят с логическите проблеми около референтите на фикционалните изказвания.3 Така
например, когато Тома Павел пише, че „фикционалните текстове притежават определено дискурсивно единство; за читателите описваните от
тях светове не са непременно разполовени по линията фиктивно/действително“ (Pavel, 1986, p. 16) – изглежда, че историографската метафикция е по-скоро контрапример. Та нали този жанр се занимава именно с
това, да прекрачва в двете посоки линията фиктивно/действително? Рут
Роунен правилно отчита, че историческият роман по принцип усложнява
всеки опит да се очертае подобна граница:
Едно от основните затруднения при дефинирането на литературната
фикционалност е свързано с факта, че някои художествени произведения съдържат едновременно изказвания за въображаеми същества и изказвания за исторически личности (Ronen, 1994, p. 84).

При това, за разлика от традиционния исторически роман, пост2

Самата Линда Хъчън се позовава и на примери извън англоезичната литература, но
дори когато това са особено значими произведения (като „Тенекиеният барабан“ на
Гюнтер Грас или „Сто години самота“ на Габриел Гарсия Маркес), те остават по-скоро
периферни за нейната теза и не са разгледани особено подробно.
3
Линда Хъчън не подминава проблемите на референцията – всъщност цяла една
глава от „Поетика на постмодернизма“ е озаглавена така, но прегледът, който прави на
съответните дискусии в полетата на аналитичната философия и модалната логика, е
доста бегъл. Действително мащабен обзор на тази тема може да се открие у Рут Роунен
(Ronen, 1994).
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модерният роман напълно съзнава и обговаря тази едновременност и
произхождащото от нея „затруднение“. Дори един наивен прочит на „Жената на френския лейтенант“ (Дж. Фаулз), „Земя от водата“ (Г. Суифт) или
„Обладаване“ (А. С. Байът) със сигурност ще бъде най-малкото обезпокоен
от подобни логически смущения. Ако изобщо е възможен наивен прочит
на тези текстове, тъй като, предоставяйки първоначално възможността
за такъв, те много бързо въвличат читателя в сложната си, понякога диалектическа игра с утвърдените разбирания за фиктивно и действително. А значителната им популярност (да не говорим за истински пазарни
феномени като „Името на розата“) сочи, че участието в тази сложна игра
съвсем не е привилегия на академичните интелектуалци. Но пък именно
това свойство на жанра да борави доста свободно с фикционалните съответствия на исторически личности и събития може да хвърли светлина
и върху принципното разграничаване между дискурсивните полета на
историографията и художествената литература (както го набелязва Долежел в цитираната по-горе статия).
Второ, може да се проследи развитието на жанра след публикацията на Хъчън, тъй като той нито е отмрял, нито е останал непроменен.
Може да изглежда, че в сегашния интелектуален и политически климат
ангажиментът да се подлагат на съмнение монолитните разкази изглежда като цяло малко демодиран. Само по себе си това е под въпрос: може
да се възрази, че именно в ситуацията от последните години, която сякаш показва носталгично завръщане към един консерватизъм, уверен в
своите подразбиращи се ценности и йерархии, става още по-важно да се
съмняваме и да подриваме. Но трябва също така да се подчертае, че освен
да се съмнява и да подрива, постмодерният исторически роман очевидно гради богати фикционални светове и предлага свои собствени пътища
към познанието за миналото. Никой от тези романи – поне сред онези със
значителна художествена стойност – не представлява просто упражнение
по деконструкция на историографския разказ или иронична заигравка.
Проблематизирането на историята не е самоцел. Например романът на
А. С. Байът „Обладаване“, публикуван след труда на Хъчън, но често даван като пример за историографска метафикция, може да бъде четен като
своеобразна защита на един подход спрямо историята откъм фикционалното. Става дума за роман, особено амбициозен в постъпателното изграждане на фикционален свят в миналото, който е постепенно разкриван от
гледни точки във втори, съвременен фикционален свят и така приканва
да бъде постоянно съпоставян със света, познат пък от историографския
дискурс. Подобно гледище застъпва и литературният историк Стивън
Конър: „Тук художествената литература е оправдана с основанията, че тя
е един вид възкресяване (conjuration), автентично средство, позволяващо
на миналото да проговори“ (Connor, 1996, p. 149).
Трето, значителното присъствие на постмодерния исторически
роман съвсем не означава, че традиционният исторически роман се е
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дискредитирал и е изчезнал, или пък е бил изтласкан в полето на популярната литература. Напротив, сериозни исторически романи без метафикционален елемент продължават да се пишат. А ако имаме предвид
британската литературна сцена – през последните години те дори изживяват своеобразен ренесанс, както личи например от шумния успех на
Хилари Мантел. Така че би било особено полезно тези два вида исторически роман в съвременната литература да се разглеждат в съпоставка.
Цитираното по-горе изследване на Стивън Конър отчасти прави това – в
съответните времеви рамки, които си поставя.
И четвърто, постмодерният исторически роман може да изглежда
различно от една гледна точка, ангажирана с българския контекст. Съществуват ли историографски метафикции в българската литература? И
ако да, доколко са централни по значение? Смятам, че характеристики,
сходни на тези, които описва Хъчън в книгата си, могат да се открият в
отделни български романи, при това разположени в доста широк времеви
диапазон: от „Случаят Джем“ на Вера Мутафчиева (1967) до „Възвишение“
на Милен Русков (2011) и „Една и съща нощ“ на Христо Карастоянов (2014).
„Случаят“ с Вера Мутафчиева заслужава особено внимание, тъй като, ако
приемем, че там са налице елементи на историографска метафикция,
това би направило нейния роман един от ранните примери за този тип
писане в световен мащаб. Сред посочваните от Хъчън произведения найранното е „Тенекиеният барабан“ (1959), но почти всички принадлежат
на десетилетията след 1969 г. (годината, в която излизат „Кланица 5“ на
Кърт Вонегът и „Жената на френския лейтенант“ на Дж. Фаулз). И все пак
българското литературознание сякаш не се е изкушило да впише Вера
Мутафчиева в такъв контекст. Най-близко до този жест идва Албена Хранова, чийто анализ на творбите на Вера Мутафчиева на практика посочва
черти, които Линда Хъчън навярно веднага би припознала като белези на
описвания от нея самата жанр:
От всички значения на историята, които наследството предоставя, Вера
Мутафчиева приема като окончателно и винаги налично само първото,
Херодотовото – историята като дирене, разследване, разпитване, – и то
пронизва всяка от нейните страници. Такава нагласа изключва каквото
и да е доверие в очевидността на историята като текст и Голям разказ,
винаги присъстващ, независимо дали артикулирано, или фоново. Затова
и разследването, разпитването у Вера Мутафчиева винаги се реализира
сюжетно като съпротива срещу заварения, наследения текст в ролята му
на окончателна истина и оценка. (Hranova, 2011, t. 1, pp. 484-5)

И по-нататък:
И ако у Вера Мутафчиева има един постоянно протичащ сюжет, той е
тъкмо в непрестанното напрежение между литературата и историографията, възникнал в тяхната голяма способност да пишат и излъчват
различни разкази. Тъкмо тази способност за различие е и предпоставка-
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та, от която стават възможни и играта между тях, и размяната им като
жанрови субекти на концептуалната активност, на интерпретацията.
Способността за различие виждаме в нейното писане най-отчетливо на
фона на постоянните тяги, които от междувоенния период насам притискат полетата едно към друго, подриват тяхната автономност и заличават
границите на различието им. А точно това различие е фундаментално за
Вера Мутафчиева: в работенето върху него тя сякаш въвежда един особен, собствен „жанр“, който синтетично наричаме романс на коментара.
(Hranova, 2011, p. 489-90)

В контекста на всичко, казано досега, този прочит на Албена
Хранова спокойно може да представлява аргумент за причисляването на
текстове на Вера Мутафчиева, и в частност на „Случаят Джем“, към историографската метафикция. Както посочих по-горе обаче, става дума поскоро за характеристики на отделни ярки романи, но не и за тенденция в
българската литература – което донякъде обяснява защо литературната
наука и критиката не говорят за историографска метафикция в български
контекст. В такъв случай актуален става въпросът защо този тип усъмняващо се писане, което „едновременно въвежда и подрива“, не е усвоило по-големи територии в съвременната българска литература. Едва ли
можем да обясним подобна липса само със случайни обстоятелства от
типа на литературните моди – макар че ролята на случайността никога
не трябва да се пренебрегва. Всъщност мащабното изследване на Албена
Хранова само дава някои насоки на размисъл в това отношение. Една от
основните теми на Хранова е как в българските условия на огромна, упорито удържана неразчленимост на публичните полета на историография
и литература, литературният дискурс маргинализира историографския;
как у нас историческите митове се раждат преди всичко от художествената литература и успешно заглушават историографския разказ. Така както
интердисциплинарността е възможна само при ясна и структурирана автономност на дисциплините, така и литературното усъмняване в историографските методи и положения може да дойде само когато литературата
и историографията са се еманципирали и една от друга, и от националноидеологическата програма на държавата. Тук особено красноречиво
стоят думите на Николай Хайтов, казани по повод на изразени от професионалните историци недоволства:
И защо е необходимо да се противопоставят дилетантите (писателите)
на историци и археолози, след като е известно, че историческата наука
може да осъществи докрай своите обществени цели само чрез писателите, когато историята се превърне в епос, а историческото знание – в
облагородяващо чувство (cited in Hranova, 2011, t. 1, p. 472).

Разбира се, на подривния, усъмняващ се постмодерен исторически роман нищо подобно не му е „известно“; той никак не приема историческото знание като „облагородяващо чувство“, а го проблематизира
и демонстрира неговата дискурсивна направеност. При нас има един па-
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радокс: доколкото в българската култура се актуализират напреженията
между литература и историография, става дума по-скоро за спорадични
бунтове от страна на историците, както подсказва и автентичният контекст на Хайтовото изказване. Те са онези, които спорадично и несмело се
съпротивляват срещу поглъщането на автономията им. Така че трудно се
намират основания за съществуването на литературен жанр, подриващ
историческия разказ, когато историографията е в слаба позиция спрямо
литературата. Но това само по себе си – както впрочем и останалите засегнати тук проблеми – би трябвало да е предмет на отделно изследване.
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„БЪЛГАРСКИТЕ“ РОМАНИ НА ИЛИЯ ТРOЯНОВ,
ДИМИТЪР ДИНЕВ И СИБИЛЕ ЛЕВИЧАРОВ –
ПОСРЕДНИЦИ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ В ДЕБАТА ЗА
БЛИЗКОТО МИНАЛО НА БЪЛГАРИЯ
Снежана Бойчева
THE “BULGARIAN" NOVELS BY ILIYA TROYANOV, DIMITER
DINEV AND SIBILE LEVICHAROV – MEDIATORS OF
CULTURAL MEMORY IN THE DEBATE ON THE RECENT PAST
OF BULGARIA
Snezhana Boycheva, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The book market in Bulgaria has been deluged with memoirs, memories,
autobiographies and stories about the communist regime ever since 1989. A great number
of the authors belong to the so-called “nomenclatura”, whose stories of the recent past
fill the collective memory of a great part of the society, and this in practice makes this
memory blocked by the usurped versions of the past. That is because the narrative strategy
in this case involves a focused selection or avoidance of the facts through euphemisms. On
the other hand, the memories of the victims of communist regime are available – much
less in number and in certain cases demonizing the system. Among the memories of the
“executioners” and the memories of the victims abides the silence of “the little people” with
their personal memories and individual stories of socialism, based on biographical data
about the individual and the private path of socialization. Iliya Troyanov’s The World is
Big and Salvation Lurks around the Corner, Dimiter Dineff ’s Angel Languages and Sybille
Levitscharoff ’s Apostoloff are novels, attempting to articulate this type of memories. Of
special interest, in literary and oral personal stories, are the intersections between the
“great history” of ideologies and the private versions of the experience in the individual
stories. They provide information about the degree to which the public space has
penetrated into the personal sphere, the everyday life of ordinary people, families, schools,
the relationship between parents and children. They also show in what ways the narrative
about the communist past nowadays influences the individual memory and the shared
collective memory in the direction of idealizing, demonizing or marginalizing the past.
Key words: novels, mediators, cultural memory, recent past of Bulgaria, collective
memory.

В годините след 1989 г. книжният пазар в България е залят с мемоари, спомени, автобиографии и разкази за комунистическия режим. Това
продължава и днес. Авторите в голямата си част принадлежат към т. нар.
номенклатура, те са хора от горните етажи на властта и/или са свързани
с бившата държавна сигурност, поради което предявяват претенцията да
разкриват от първа ръка какви са били механизмите на властта, какво се
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е случвало зад кулисите, какво се крие зад маските на едни или други
политици и зад всички пикантни и скандални истории от тези кръгове. С такива разкази за близкото минало е запълвана колективната памет на голяма част от обществото и това на практика я прави блокирана
от узурпираните варианти за миналото, защото наративната стратегия в
случая включва целенасочена селекция или заобикаляне на фактите чрез
евфемизиране. Този подход Ивайло Знеполски квалифицира като „пране на биографии” (Znepolski, 2001, р. 230). Така, от една страна, са налице
толерирани от медиите авторитарно-носталгични, реставрационни, a в
някои случаи открито апотеозни разкази за близкото минало (появили
се в скъпи, луксозни издания); от друга страна, налице са и спомените на
жертвите на комунизма (често самиздат), много по-малобройни, в определени случаи демонизиращи системата и не в такава степен рекламирани в медиите като първия тип мемоари. Между спомените на палачите
и спомените на жертвите се е настанило „мълчанието на малкия човек”
с неговия личен спомен и индивидуален разказ за социализма, основан
на биографични данни за индивида и на частния път на социализация.
Опит за артикулиране на този тип спомени са произведенията на Илия
Троянов „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, Димитър Динев
„Ангелски езици“ и Сибиле Левичаров „Апостолов“, както и основаният
от писателя Георги Господинов и още трима съмишленици интернет сайт,
събрал над 400 лични истории, част от които са публикувани в книгата
„Аз живях социализма: 171 лични истории” (Gospodinov, 2006). В литературните и в устните лични разкази интерес представляват пресечните
точки между „голямата история” на идеологиите и частните версии на
преживяното в индивидуалните истории. Те дават информация за степента, в която публичното е проникнало в личната сфера, в ежедневието
на обикновения човек, в семейството, в училището, в отношенията между
родители и деца. Те показват също как разказаното днес за комунистическото минало повлиява индивидуалната памет и споделената колективна
памет в посоките на идеализиране, демонизиране или маргинализиране
на това минало.
Индивидуалните истории за живота през социализма в романите
на Троянов, Динев и Левичаров ревизират част от създадената официална колективна памет или я допълват, като разкриват личната, семейната, родовата, груповата гледна точка към близкото минало. Много често
под килима на забравата се замитат именно личните истории, преживени през социализма. И всъщност разговорът за него толкова години след
1989 г. все още не се е състоял – както в проекцията на паметта за него в
настоящето, така и като вид превенция за бъдещото развитие на младите поколения (Eckert, 2008, р. 189). Причината за това Георги Господинов
открива в трудността да се „извадят” тези спомени и да се вкарат в личен
разказ. Твърде дълго и твърде много бяха загърбвани и потискани лично-
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стното и личността: „Социализмът като идеология пронизваше личното
ни всекидневие, променяше човешки съдби, оставяше белези, пречупваше…” (Gospodinov, 2006, р. 12). „От всички държавни тайни при комунистическите режими една от най-строго охраняваните несъмнено беше
тази за същността на всекидневния живот”, пишат френските антрополози Берто и Малишева (cited in Gospodinov, 2006, р. 13). Друга причина да не
излезе наяве неофициалната, непарфюмираната история на социализма
е високомерието на официализираната историография, изхвърлила като
субективни (сякаш някой има лиценз върху обективността), несериозни,
непрестижни, ненадеждни и неподлежащи на класифициране лични истории. Сакрализираната „голяма история” може да приеме малката частна история само ако тя съвпада с нейните канони (Gospodinov, 2006, р. 12).
Важен елемент от процеса на преосмисляне на близкото минало в
романите на Троянов, Динев и Левичаров е въпросът за опозицията спрямо комунистическия режим в различните ѝ форми: активна и пасивна,
дисидентство, вътрешна емиграция, резистенция, езопов език, девиантно поведение (отклоняващо се от идеологическите постулати за морал) и
т. н. За разлика от други посткомунистически страни, където отпорът на
диктатурата още в ранните ѝ стадии е открит и организиран (събитията
в ГДР 1953–1956, Унгарските събития от 1956 г., Пражката пролет от 1968 г.,
полската Солидарност от 80-те години), в България преобладават скритите форми на лична опозиция (ако се изключи движението на горяните
непосредствено след 1944 г.), за които става дума и в разглежданите романи. Протестът се изразява главно в слушане на западни радиостанции и
гледане на югославска телевизия, в разговори на маса, като децата получават изрично предупреждение, че това, което се говори в къщи, трябва
да се премълчава навън (Troyanov, 2007; Dinev, 2006). Едва в рамките на
късния социализъм се наблюдава еманципиране, отначало на отделни
личности, а след това и на групи от обществото. През 1988 г. възникват
първите дисидентски организации като „Независимо дружество за защита на човешките права“ – „първата опозиционна организация в България
от десетилетия” (Тroyanov, 2008, р. 61), „Русенският комитет“, „Екогласност“, „Движение за граждански инициативи“ и др. (Hristova, 2004). Но в
България липсва дисидентско движение, водено от българската интелигенция, каквото се наблюдава през периода в страните от Източна Европа (Höpken, 1989, р. 308). В същото време през целия период на реалния
социализъм в ежедневните си действия и в мисленето си хората намират начин да игнорират хегемониалните претенции на режима към тях
(Brunbauer, 2010, р. 13). Изследваните романи посочват като относително
свободни от контрола на държавата топоси семейството и рода.
Изследователите на комунистическата диктатура в другите посткомунистически страни, където процесът на преосмисляне на миналото започва веднага след промените през 1989 г., призовават за поставяне
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на националните дискурси (без да се отрича тяхната специфика) в европейски контекст като стъпка на прехода от националната към общоевропейската колективна памет (Eckert, 2008, p. 195). Медиум и импулс в тази
посока дават именно романите на Троянов, Динев и Левичаров, съчетаващи с интеркултурния си ракурс (погледа отвън) индивидуалната, груповата, националната и общоевропейската гледна точка на различните
носители на спомените. Посочените автори и техните произведения са
обект на изследване на интеркултурното литературознание и в частност
на интеркултурната германистика. Канонът на интеркултурното литературознание обхваща колониалната и постколониалната литература,
литературни пътеписи, пътеводители, дневници, приключенски романи
и романи, написани в емиграция, утопии и робинзонади, както и мигрантската литература (Gutjahr, 2002, p. 357). Литературата и изкуството
като цяло (също архитектурата, градоустройството, вж. Vinken, 2010) са
част от колективната и културната памет на една общност, „технология”
и „пърформанс” на паметта (Smith, 1996; Plate/Smelik, 2009). Te са медиум
за съхраняване и предаване на алтернативни индивидуални, семейни,
родови, групови, поколенчески култури на паметта. В този смисъл литературата не само участва във формирането на колективната памет, но
чрез елемента фикционалност е в състояние да я променя и да предлага
алтернативи (напр. гледната точка на Другия в мигрантската литература). Литературата не само отразява съществуващи култури на паметта, тя
е конструиращ и реконструиращ фактор при формирането на колективната памет и идентичност (Erll, 2004, p. 122). След разпада на основните
постулати на комунистическата идеология и свързаните с нея дискурси
в трансформиращите се след 1989 г. общества в Източна Европа се появи
необходимостта от:
- преосмисляне на отношението към миналото (културите на паметта, дискурс на своето);
- преосмисляне на отношението към другостта и чуждостта (дискурс на чуждото);
- създаване на произтичащите от дискурса на своето и дискурса на
чуждото идентификационни модели.
На въпроса за връзката между културите на паметта, дискурса за
чуждостта и произтичащия от тях дискурс за идентичността Ян Асман
дава следния отговор: „Обществата имагинират представи за себе си и
континуират през поколенията представи за идентичност, като създават
култура на спомена; и те вършат това – този пункт е от решаващо значение – по съвсем различен начин” (Asman, 2001, p. 17). В хода на историческото си развитие обществата и индивидите създават самообрази (идентичност) в културната памет, които са различни в отделните културни
общности и се преплитат в хода на миграционните и глобализационните
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процеси.
Пътят на формиране на индивидуалната и на колективната културна идентичност в трансформиращите се обществени системи минава
през наратива на различни научни, публицистични, литературнохудожествени и други жанрове. Промените в идентичността засягат области
като политика, манталитет, всекидневна култура. Лакмусът за определяне на идентичността на индивида, групата, обществото, нацията е принадлежността или непринадлежността към световни културни ценности.
Пред постсоциалистическите общества стои предизвикателството за символно преработване на комунистическото минало като „идеологическо деколонизиране” на историята и на историческата памет, което
на практика означава възстановяване, декодиране на маргинализираната, манипулираната, конфискуваната, „откраднатата” история (Nora,
2001/02, р. 26) и нейното плурализиране в алтернативните спомени. Тази
задача си поставя литературата, тематизираща различните култури на
паметта; с такъв характер са и „българските” романи на Троянов, Динев и
Левичаров.
Паметта, респ. отделните спомени са главните герои и в трите романа. Представянето им в литературни произведения и в произведения
на изкуството въобще позволява (поради спецификата на изкуството като
фикция) извеждането на преден план на неконвенционалните тълкувания на миналото, които обикновено не присъстват в институционализираната колективна памет или в контролираната чрез цензура и автоцензура индивидуална и групова памет. В това се състои особеното значение
на литературните текстове на Троянов, Динев и Левичаров като топос за
многозначно, многопластово, алтернативно и нестандартно представяне
на различните култури на паметта в публичното пространство.
Основен принцип в немската литература след 1989 г., към която
принадлежат изследваните произведения, е „принципът на спомена“,
осъществяващ връзката между фикция и реалност, живяна от различни поколения. Този принцип насочва вниманието към една от важните
функции на литературата като „семантичен и преди всичко перформативен архив“ (Gansel, 2010, р. 12). Tрите романа и литературните репортажи на Троянов (Тroyanov, 2008) са литературен опит за преосмисляне
на комунистическото минало на България. Основните въпроси, които те
разискват, са:
- Какви спомени събужда преживяната диктатура след нейното събаряне у общност от хора, имащи различен житейски опит в условията на тази диктатура – извършители на престъпления, жертви,
пасивни наблюдатели, адаптираща се маса?
- Кои са факторите, формиращи колективната памет – държавата,
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правителството, гражданското общество, партиите, медиите, културните институти?
- Каква е ролята на бившите управленски фактори – комунистическата номенклатура?
- Какво е отношението към жертвите на режима – признание, реабилитиране или игнориране?
- Коя част от паметта е важна за запазване на идентичността на
общността и коя част от паметта се отхвърля като ненужна?
- Стимулира ли се, или се табуизира запазването на още пресните
спомени за диктатурата на комунизма?
- Как индивидуалният разказ за миналото се вписва в колективната
памет за него?
Изследваните романи тематизират широката скала от престъпления спрямо човешките права на отделни хора, групи от хора и цели
общности, изброени в Резолюцията на Съвета на Европа за осъждане на
престъпленията на комунистическите режими в Централна и Източна
Европа: екзекуции без съд и присъда, смърт в концентрационни лагери,
гладна смърт, интерниране и депортации, физически и психически терор, преследване по религиозни и културно-етнически причини, липса
на свобода на словото, на свободно изразяване на мнение, на свобода на
пресата, на политически плурализъм. Рецидиви от литературно представените практики на комунистическия режим имат своето продължение
в постсоциалистическа България и намират отражение в анализираните
романи, конкретно в текстовете на Левичаров и Троянов.
Героите на Динев се дистанцират чрез емиграцията от миналото
си, когато са били директни свидетели и реални участници в тази обществена система – те са отраснали в семейства, пряко ангажирани в
механизмите на функциониране на властта (Партия, милиция). Чрез
образите си Динев литературно представя така наречените „спомени от
лични преживявания” (Felderinnerungen) – спомени на очевидци и участници. Главният герой на Троянов косвено участва в събитията от периода на социализма чрез спомените на представителите на рода, останали
в България. Така Троянов и Левичаров по художествен път тематизират
„обсервационната памет” (Beobachter-Erinnerungen), основаваща се главно
на разкази за събития от миналото. Повествователката в романа на Левичаров, от друга страна, е дистанцирана от самото начало от този исторически период на бащината родина, която е чужда на героинята не само
в географския смисъл на думата, но и като светоусещане в ментален и в
културен план.
И в трите романа факторите и импулсите за преосмисляне на лич-
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ната, фамилната, националната история са ситуирани в настоящето на
героите – като обективна ситуация (външни фактори) и като субективно
усещане (вътрешни импулси). Светльо и Искрен в романа на Динев се връщат към миналото от позицията на нерадостната си емигрантска съдба в
настоящето, от чувството за бездомност и житейска безизходица. Героят на Троянов Алекс се връща към България и миналото непосредствено
след катастрофата на родителите си и депресията, в която изпада; много
важен външен фактор в това завръщане към себе си е неговият кръстник
бай Дан. Повествователката в романа на Левичаров се обръща към миналото на бащината родина, участвайки в постпогребалната процесия на
група българи емигранти, сред които е баща ѝ, и това е повод за преосмисляне на ценности и приоритети в личен и в обществен план.
Техниката на разказване и в трите романа е връщането към миналото от гледна точка на настоящето. Героите на Динев Светльо и Искрен разказват семейната сага от позицията на емигранти в настоящето.
В романа на Троянов разказът за живота в комунистическа България е
съчетан в „насрещното движение” с разказа за Алекс и неговия път напред, който включва връщането в България. Подобна наративна техника
на времеви и пространствени цезури използва и Левичаров.
В структурата на трите романа е хвърлен мост между поколенията в констелацията на героите, в сюжетната линия и в крайна сметка в
посланието на литературните текстове. Връзката на бабите и дядовците с
внуците е налице и в трите произведения. Тази връзка Халбвакс обяснява
с липсата на интерес и от двете страни към актуално случващото се, което
от своя страна е приоритет на поколението на родителите. По този начин
се изгражда социален мост на паметта от миналото към бъдещето, игнориращ настоящето (Halbwachs, 1967, р. 48, etc.). И още един мост – между
живи и мъртви – е носител на паметта в изследваните романи. Гробището се превръща в основен топос на комуникация между живи и мъртви:
„Без гробове едно място губеше паметта си, историята си“ (Dinev, 2007, р.
77); „Така живееше Златка в очакване на живите и в разговор с мъртвите.
И каквото чуеше от едните, предаваше го на другите” (Dinev, 2006, р. 91).
Погребалната процесия в романа на Левичаров е стълбът, около който се
формират връзките между минало, настояще и бъдеще. Нещастният случай с родителите на Алекс в романа на Троянов представлява едновременно начало на връщането на героя към миналото и повратен момент в
пътя му напред.
Според Хайнер Мюлер процесът на спомняне се провокира от личен или обществен катаклизъм (Assmann, 2010, р. 18). В конкретните литературни случаи е налице шок от срещата с българската, респ. западноевропейската чуждост в социален план, както и от личните драми на героите – неочакваната смърт на родителите на Алекс и последвалата депресия (Троянов), безизходицата в мигрантските съдби на Светльо и Искрен

Снежана Бойчева - „Българските“ романи на Илия Троянов

173

(Динев), самоубийството на бащата на повествователката (Левичаров).
Изследваните произведения фикционално разкриват два вида памет за комунистическа България. Първият вид е паметта за диктатурата.
В центъра на този вид памет са спомените за властовия и репресивния
апарат – партийната номенклатура на различните нива на управление
и офицерите и сътрудниците на Държавна сигурност (у Динев: Младен
Младенов, Йордан Апостолов). Разказите за партокрацията и тайните
служби концентрират вниманието върху незачитането на правата на личността, нарушаването на нормите на правовата държава, девалвирането
на най-важното човешко право – правото на достоен живот. Социалните,
икономическите и културните постижения на режима, включително социалната сигурност, остават на заден план, тъй като спазването на основните човешки права и нормите на правовата държава са безалтернативен
приоритет в скалата на ценностите. В частност този вид памет обхваща
разкази за или на концлагеристи и затворници (Троянов), за методите
на органите за сигурност при осигуряването на политическата власт на
режима (Динев). Топоси на паметта са лагери, затвори, полицейски управления и служби, партийни структури, официални празници (манифестации), партийни конгреси и др. Основната опозиция образуват извършителите на престъпления и жертвите. Фундамент на наратива представляват страданията на жертвите и различните видове отпор срещу
режима.
Вторият основен вид памет е аранжиращата, която свързва сферата на властта с ежедневието на хората, живели социализма. Това са предимно разкази за приспособяването към правилата на режима (у Динев:
Доротея, Марина, Огнян, Михо), за живота въпреки тези правила, за вътрешната емиграция, за скритата (езоповска) съпротива срещу законите
на диктатурата. Тази памет включва обаче и гордостта от постигнатото в
личен и в обществен план. В този смисъл разказите съвместяват живота
в условията на диктатура и личната биография. Топосите на паметта за
социалистическото ежедневие понякога съвпадат с топосите на паметта
за диктатурата, но тълкуването на събитията е двуизмерно: споменът за
участието в бригадирското движение например извиква както асоциацията за малтретиране от страна на режима, така и асоциацията за хубавите
младежки години, за първата любов, за труда като ценност, за чувството,
че си полезен на общността.
Паметта за периода на социализма в България в изследваните романи се ситуира в диапазона от носталгия по „доброто старо време”, през
спомена за красивите илюзии и чувството на съпричастност към един
идеал, през комичността на определени ситуации и поведения до ужаса от преживени лични и общностни трагедии и пълното отричане на
системата. Изследваните произведения потвърждават континуитета на
наследството на социализма като практики, мислене, манталитет, пове-
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денчески модели и в посткомунистическия период на политически и икономически промени. Изходната точка на спомените за комунистическия
режим в трите произведения е посткомунистическото съвремие. Спомнянето за миналото от гледната точка на съвремието води неизбежно до
известно „деформиране” (Gansel, 2007, р. 7), до „изместване, преоформяне,
изкривяване, преоценка, обновяване” на спомена в момента на спомнянето (Assmann, 2003, р. 29). В този смисъл литературно възстановената историческа действителност в трите романа не може еднозначно да се приеме
като вярна или невярна. Механизмът на спомена и неговото литературно
представяне не позволяват подобни квалификации. Литературните текстове на Троянов, Динев и Левичаров представят със средствата на литературната фикция определени конструирани визии за едно отминало
време през призмата на субективния житейски опит, изхождайки от различните гледни точки на героите в посткомунистическото настояще. Със
средствата на литературата се демонстрира калейдоскоп от идеологически възгледи и тоталитарни практики в социалистическа и постсоциалистическа България. Анализът на личните истории на хора и фамилии,
живели социализма, очертаването на алтернативни култури на паметта
за този период от историята на страната показват, от една страна, колко дълбоко голямата история навлиза в ежедневието и интимната сфера
на отделния човек и неговото семейство, и от друга страна, как личният
спомен и разказ за миналото може да модифицира официализираните
исторически тези и посланията към съвременните поколения. От преименуваните улици до разрушените паметници, от дискредитирането на
писатели и интелектуалци до унижаването на гражданите от страна на
силовите структури, от насилствената урбанизация до партийната чистка в институциите става ясно как се налага колективната памет, която не
познава нюансите и светлосенките в плуралистичните култури на паметта. Легендата за социализма, която изследваните автори опровергават в
рамките на литературната фикция, е легендата за това, че „господстващата класа” е работническата класа и че понятието диктатура на пролетариата е изпълнено със съдържание. Управляващата класа е „новият елит”
в лицето на партокрацията, бюрокрацията и органите за сигурност, които са в услуга на силно централизираната държава и комунистическата
власт. Критичното отношение на авторите към диктатурата в България и
артикулирането на тази тема табу е мотивът, който доминира в представянето на България и на нейното близко минало.
Основният извод, който прозира в литературните послания, е
удължаването на живота на диктатурата в „демократична“ постсоциалистическа България. Като не пренебрегваме факта на установяване на
основни човешки права – правото на свободно изразяване на мнение, на
сдружаване, на свободно пътуване, икономическа инициатива и т.н. – комунизмът остава в „главите на хората“ като начин на мислене и действие.
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Въз основа на отделните образи в трите романа може да се обобщи,
че преработването на спомените за изживените (травматични) събития в
индивидуален и социален план протича в четири етапа.
Шок от преживяната травма. През този етап доминират болката и
афектът; липсва задълбочен размисъл върху случилото се. Етапът е продължителен, липсата на осмисляне и преоценка на миналото се обяснява
с еуфорията на времето непосредствено след промените и с новата надежда за житейски хоризонт, различен от досегашния.
Изтласкване на травмата и последиците от нея от сферата на съзнаваното в измерението на несъзнаваното (Троянов: Белене), което предпоставя физическо и психическо разстройство на личността, респ. на
общността, като същевременно настъпва известно успокоение и равновесие за определен отрязък от време. Този етап на „забрава“ предотвратява
социални катаклизми и лични драми и представлява вид самосъхранение и самоподдържане на живота в настоящето в противовес на миналото
и паметта за него.
Завръщане на паметта за преживяната травма – балансът, настъпил
за известен период, е нарушен от натрапчивото усещане за нараненост и
несправедливост в процеса на дистанциране от конкретното събитие.
Интензифициране на паметта чрез нарушения баланс – извикването на паметта за нанесените травми предизвиква у жертвите артикулиране на болката и търсене на отговорност и справедливост (събитията и
разказите след 1989 г.).
Тези процеси са обект на изследване в констелацията на различните образи в коментираните романи. И в трите романа фикционално се
тематизират основните белези на диктатурата, формулирани от теоретици като Хана Арент, Карл Йоахим Фридрих и Збигнев Бжежински (Vergau,
2000, р. 24, etc.). Комунистическата идеология, подобно на религиозно
вярване, обхваща всички сфери на обществения и личния живот на хората. Централен в изследваните произведения е мотивът за насаждането
на повсеместен страх, започнало след 9 септември 1944 г. с безследно изчезналите, арестуваните, интернираните, със съда, който не се посвени
да се нарече „народен“, с лагерите, с унищожаването на опозицията и отнемането на собствеността (Троянов). Страхът надвисва над изречените
думи, прочетените книги, музиката, която слушаш, песните, които пееш,
танците, които танцуваш, дрехите и прическите, които носиш (Троянов,
Динев). Страхът от „човека зад щанда“ (Троянов) и от „майстора“ (Левичаров) изглежда нелогичен, но е реален. Мотивът за „производството“ на
всеобщ страх, често имагинерен, страх от всички и от всичко, се свързва,
от една страна, със стратегията на оцеляването – социален приоритет и
в постсоциалистическа България. От друга страна, вездесъщият страх е
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подхранван от „търсенето на врага“ във всички социални слоеве – фашисти, кулаци, невъзвращенци, неблагонадеждни или обобщено врагове на народа (Троянов, Динев). И двата феномена действат в рамките на
опозицията власт – народ, укрепват и поддържат системата. Противостоенето на режима се наказва на три нива (Троянов): юридическо („царят
на вилите”), административно (бай Дан), професионално (Огнян). Продължение на мотивите за страха и врага е обезличаването на другостта
и различието в масовите организации, в които е въдворено целокупното
население. Целта е да се създаде чувството за сигурност в границите на
колектива чрез притъпяване на инстинкта и волята за индивидуалност и
свобода, като по този начин се постига неизбежно инфантилизиране на
масите (Троянов, Динев), което в крайна сметка резултира в приемането
на системата като естествен покровител на отделния човек за сметка на
негови основни човешки права. Масовите организации на всички нива
със своята йерархия и дисциплина се превръщат в стройна система за
подготовка на деца и възрастни за живот в тоталитарни условия, което
задължително включва обезличаването – осъзнатата опонираща личност
е най-големият враг на всеки авторитарен режим. Не би следвало да се
отрича качеството на отделни личности през този период, въпреки че
личностното като символ на различието, другостта и индивидуализма
изпада в противоречие с наложения и последователно прилаган принцип на унификация в бита – например безличните панелни квартали с
еднотипен екстериор и интериор (Троянов, Левичаров) – и в мисленето
на хората. Да не си различен, е от изключително значение за системата. Защото това благоприятства битуването на митологемата, че нищо не
зависи от отделния човек, че няма „незаменими хора“, която целенасочено и последователно се утвърждава и налага в общественото съзнание и
действа безотказно и в посткомунистическия период.
В този контекст трябва да се отбележи субституирането на религията посредством политическото попечителство над църквата (Троянов,
Динев, Левичаров), което прави възможно безусловната победа на идеологията над вярата. Темата за вярата е разработена от тримата автори
многостранно – от ролята на църквата за укрепване на националната
идентичност, включително в тоталитарни условия, през униженията,
на които са подложени свещенослужителите от страна на атеистичния
комунистически режим, физическото унищожаване на храмове (Динев),
прогонването на миряните от тях, заклеймяването на религиозните празници като „буржоазни отживелици“ до слабостта и низостта на множество църковни деятели, които превръщат храма в менажерия, обслужваща системата (Троянов, Левичаров). За сметка на унизената вяра процъфтяват суеверието и двуличието на управниците, както и илюзията за Спасителя отвън. Мотивът за приказното насочва към утопиите на режима,
неговите чудеса и абсурди: от приказката за „светлото бъдеще“ (Динев)
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през сагата по получаването на софийско жителство и различни битови
придобивки (Левичаров) до „вълшебния“ свят на спецснабдяването и валутните магазини (Троянов).
Комунистическата партия, „партията майка“, е ръководна сила
(легитимирана от член 1. на Конституцията), основана на принципите на
строгата йерархия и недосегаемостта на номенклатурата като гръбнак на
диктатурата (Младен Младенов, Йордан Апостолов), патерналистично
ръководена от вождa с абсолютна власт, „бащата на нацията“ (Димитров,
Живков). На Партията са подчинени всички държавни и административни органи, включително трите власти – законодателна, изпълнителна и
съдебна, между които разделение всъщност липсва. За разлика от другите страни в Източна Европа в България старите елити от политически
преминават в икономически и финансови (Троянов, „Кучешки времена“),
поради което тяхното влияние върху политиката е видимо и досега. Отличителна черта на старите и новите български елити, въплътена в героите на тримата автори, е коленопреклонността към висшестоящите; обратната ѝ страна е бездушието към слабите и безпомощните. Централизираната политика в икономиката е тотално контролирана от партийните
структури, чиито представители често нямат дори образователния ценз
за съответната стопанска област (Младен Младенов), и от службите (полковник Царев, Йордан Апостолов). Това, което се иска от изпълнителите
на ръководни и контролни функции, е не професионализъм, а политически слугинаж, възнаграден с всички привилегии на властта. Романът на
Динев очертава механизмите на упражняване на властта – център, среден
ешелон, периферия, както и рафинираните методи за изкачване на социалната стълбица, основани на страх, послушание, фалшиво доверие, подмолност и евтини хитринки (Младен Младенов, Йордан Апостолов). В образа на слугата от романа на Троянов е проследено израстването на хора
от безимотните и безпросветните слоеве в ранг на държавни чиновници
и верни крепители на новата власт, идеологически противопоставени на
хората на духа. Работническо-селският произход и бедността се превръщат в решаващи фактори за кариерно развитие за поколения напред, за
разлика от т. нар. буржоазен произход, възпрепятстващ личностното и
професионално израстване, включително на децата и внуците.
Както материалният, така и духовният живот са под задължителната опека на властимащите. Това неминуемо води до неуморни опити за
„надлъгване“, „надхитряне“ на държавата. „Държавно“ и „обществено“ се
превръщат в контрапункт на личната свобода и потребности. Взаимното
развращаване между представителите на властта и „народните маси“ е
проблематизирано от Динев и Троянов с въвеждането на мотива за мнимата преданост на едните към другите (манифестации, пионерски сборове и лагери, универсиади, от една страна, езопов език, вътрешна емиграция, капсулиране на семейството, от друга страна).
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Пропада половинвековният опит да се създаде така нареченият
„нов човек“, човекът с ново социално съзнание, „положителният герой“
– например чрез бригадирското движение или построяването на Димитровград (Динев). Лозунгът свобода, равенство, братство, въплъщаващ
идеята за свобода на избора, задоволяване на потребностите на хората и
социална справедливост, се изражда в икономика на дефицита (стоките
се „пускат“) и равенство по недоимък (уравниловка на доходи и покупателна способност). Определени постижения в социалната и в духовната
сфера на социалистическата държава, заедно с контрапродуктивното
демонизиране на старата система от страна на току-що излюпени демократи (Троянов), водят до едностранното оценяване на социализма и отчасти обясняват носталгията по „доброто старо време“. Тази носталгия по
принцип е съпроводена с амнезия за политиката на опекунство от страна
на режима не само в идеологически, но и в икономически, професионален и духовен план – партията майка предписва кариерното развитие на
индивида (Младен Младенов, Йордан Апостолов) или неговия провал
(Огнян), предопределя и житейския път на човека в личен план (Доротея, Марина).
Опозицията Изток – Запад присъства и в трите изследвани романа с размаха на Запада и тесногръдието, капсулираността на Изтока, с
пропагандното демонизиране на Запада като абсолютното зло и с наивното му идеализиране като рая на земята. Затвореният тип общество в
социалистическия период на България до известна степен обяснява екстремното разминаване между реалности и представи. Троянов тематизира симулирането на отвореност на България към света в епизода, визиращ младежкия фестивал през 1968 г., демонстрирайки манипулативната
сила на пропагандата и тоталния контрол на властите върху обществените процеси.
Монопол на силовите служби. По време на тоталитарния период
службите контролират както личната сфера на „редовите“ членове на обществото, особено семействата на т. нар. невъзвращенци, така и партийния и държавния апарат (Младен Младенов в епизода за завърналата се
от Америка сестра) и проверяват тяхната лоялност към режима. Освен
контролни, те имат и регулиращи функции – разрешават или забраняват
пътуванията зад граница (епизодът с визата на учителката на Искрен;
дори партийният секретар Младенов е длъжен да се консултира с хората от ДС). Това очертава механизма на зависимостите между политика и
служби, който стои в основата на задкулисното упражняване на властта
– репресията и изнудването са основни властови лостове в тоталитарния
период на България. Принципите на работа на силовите служби, въплътени в методите на Йордан Апостолов и Младен Младенов (случаят Роза),
са основани на презумпциите, че всеки е потенциален престъпник, че
всяка информация може да бъде оползотворена и че сигурността стои
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над правото. Образът на милиционера (Йордан Апостолов) е потвърждение на садомазохистичния инстинкт – преклонение пред силните на
деня, жестокост към слабите. Фигурата на Йордан развенчава мита за насилственото налагане на сътрудничеството с ДС, създаден в постсоциалистическа България след отварянето на досиетата: част от нещатните
сътрудници на службите са работили доброволно, по убеждение или с
цел израстване в кариерата (Троянов, „Кучешки времена“); някои са били
вербувани чрез репресии, заплахи и изнудване; трета част от потенциалните сътрудници обаче отказва да бъде вербувана. Отказът от сътрудничество е елемент от алтернативната памет, която разрушава поредния
мит, широко разпространяван в полза на „изпирането на биографиите“
след „промените“ – че е било невъзможно да откажеш да бъдеш сътрудник
на ДС или член на БКП (Троянов: Огнян).
За разлика от другите постсоциалистически страни България фатално закъснява с отстраняването на сътрудниците на ДС от обществено-политическия живот и това маркира дългия и неуспешен преход към
демокрация. От друга страна, в процеса на посттоталитарното развитие
службите се превръщат едва ли не в единствения и главен виновник за
престъпленията на режима (демонизиране на ДС), като се има предвид,
че те са продукт на партийната политика и подопечен съюзник на партията (Йордан Апостолов: „щит и меч на партията“).
Опитите за създаване на подобрена версия на режима са неуспешни, тъй като се касае за промени в рамките на системата, не за промяна
на самата система. Идеалистичната представа на голяма част от живелите в периода на социализма, че той по принцип е добър и социално
ориентиран обществен строй, провалил се в практическото изпълнение
на идеите, води до ретроспективното му възхваляване в сравнение с реалностите на пазарната икономика. В изследваните произведения бутафорната същност на социализма е разобличена чрез метафорите на „подсладяването“, „захаросването“, евфемизирането (Троянов), в анализа на
пропагандни клишета от рода на „братската помощ“ за народа на Чехословакия през 1968 г. и на театрализирането на празничните ритуали – манифестации на единството на властимащи и народ, всъщност разделени
от пропасти (Троянов, Динев). Литературното послание на авторите е за
ролята и вината на голямата верноподаническа маса, направила съществуването на режима дълготрайно: жизнеността на режима се дължи не
само на личността на властника (Димитров, Живков), но и на подвластната му, френетично скандираща или просто индиферентна „публика“,
която става съучастник в поддържането на системата в социалистическа
и постсоциалистическа България (Динев, Троянов). В контекста на пасивната „зяпнала“ публика трябва да се посочи още един ракурс, тематизиран в изследваните произведения – очакване на чудото, на Спасителя,
който трябва да дойде отвън.
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Тясно свързано с евфемизирането на системата е маргинализирането на „уродливи“ според режима явления, застрашаващи нейния имидж: инвалиди, стари хора, извънбрачни деца, психично болни,
проститутки, използвани инкогнито от властимащите и интернирани в
Странджа, в случай че „явлението“ излезе в публичното пространство
(Динев). Освен цинични в чисто човешки план посочените примери са
свидетелство за драстичното разминаване между прокламирания социалистически морал и реалните практики. Релативизирането на моралните категории се оказва поредната привилегия на властта.
Опозицията спрямо режима е (с редки изключения) пасивна и се
изразява основно в нелегално слушане на заглушаваните западни радиостанции, гледане на югославска телевизия, опозиционно говорене вкъщи и в близък приятелски кръг, тайно разпространение на политически
вицове, носене на дълги коси и къси поли, слушане на западна музика,
както и в езоповия език на писатели, театрали, кинодейци. Особено внимание Троянов отделя на социалистическата и постсоциалистическата
интелигенция и непълноценната ѝ роля на духовен авангард (Троянов:
„да погледнем в чекмеджетата“). Като основен и относително свободен
контрапункт на публичното, официозното поведение и на възпитанието на подрастващите се очертава семейството, но винаги като затворено
пространство на свободна мисъл и изказ: „това, което се говори вкъщи,
не се изнася навън“. Не експлозията, а имплозията довежда до крах на
системата – перманентната мобилизация и експанзионистичната политика навътре (Динев: масовите организации) и навън (Троянов: Пражката
пролет) водят логически до самоунищожаването на системата (Троянов:
притчата за слона и мишката).
Инструментализирането на историческото развитие на общността е основа за легитимацията на режима. Особен акцент в романите се
поставя върху антифашисткото възпитание на подрастващите, на които
наред с автентичните истории за партизанското движение се предлагат
героизираните епоси на псевдопартизани осмосептемврийци (Динев:
Светлин) и тяхната версия за историята, многократно разказана в часовете по патриотично възпитание в българското училище. Особено важна
в този смисъл е темата за легитимирането на определени тоталитарни
практики (Троянов: Народен съд, лагерите Скравена и Белене) с противопоставянето на жертвите на комунистическия режим на жертвите на съпротивителното движение. В по-широк аспект този литературно-публицистичен ракурс на Троянов поставя големия въпрос за легитимацията на
политическите сили въобще, която обикновено се свързва с исторически
манипулации от посочения тип и няма нищо общо с идеи за актуалното
настояще и с визия за бъдещото развитие. Този дефицит на идеи е особено видим в постсоциалистическото политическо развитие на България.
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Обсебеността от „вкаменени спомени“ (Троянов, Левичаров) е
следващият мотив, свързан с инструментализирането на историческото минало, тематизиран особено ярко в романа на Левичаров. Гигантизмът на бетонните бастиони („планини от паметници“) се свързва повече
с чувството на страх, безпомощност и безсилие, отколкото с национална гордост и съзнание за историческа приемственост. Дилемата освободител или окупатор се наслагва върху оценките за ролята на Русия в
Освобождението на България и на Червената армия в установяването на
новия режим през 1944 г., като оставя горчивия привкус на „подарената свобода“ (Троянов) и на липсата на суверенитет спрямо Изтока, но и
спрямо Запада.
Компенсаторна реакция на несполуките в настоящето и на липсата на перспектива в бъдеще е перманентното връщане към исторически събития – към величавите разкази за победи, които са повод за
национална гордост, или към разказите за националните травми (чужди владичества), служещи за оправдание на дефицита на воля и визии
(Троянов, Левичаров). Охотното изпадане в ролята на жертва е свързано с преекспонирането на исторически върхове (Левичаров) и с неглижирането на срамни петна от миналото на общността (Троянов, Динев:
възродителният процес).
Поместването на цялото историческо развитие на българската
културна общност под „шапката“ на една идеология (чрез монументите,
ритуалите и символите) е опит за монополизиране както на миналото,
така и на настоящето и бъдещето.
Констелацията на персонажите в трите изследвани романа на Троянов, Динев и Левичаров очертава в макро- и микроплан структурата на
социалистическото общество с неговите институции, общности, отделни групи и индивиди и свързаните с тях обществено-политически, общностни, групови, родови, семейни, включително лични и интимни отношения. Широката палитра на взаимодействия включва главно междуличностните отношения в рода и семейството, в професионалните браншове
и обществените организации, чрез които изкристализират основните
характеристики на социалистическия начин на живот – силна идеологическа обвързаност на частната, а в много случаи и на интимната сфера
с контрола от страна на Партията, държавните институции и масовите
организации. В резултат на това се установява самоконтролът (вътрешната цензура) като основен поведенчески модел, свързан с липсата на
свобода на слово, лично мнение и сдружаване извън номенклатурата на
официализираните форми, чиито проявления са външната и вътрешната
цензура, вътрешната емиграция, бягството зад граница. Възпитанието
на подрастващи и възрастни е възложено в голяма степен на идеологизираните обществени структури, обхващащи тотално цялото общество.
В същото време семейството наред с ролята си на „основна клетка на со-
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циалистическото общество“ остава единствената относително автономна
структура, съхраняваща, много често в противовес с нормите на комунистическата идеология, както основни патриархални и възрожденски
традиции, ценности и ритуали, така и алтернативни модели на поведение и мислене, обикновено скрити между четирите стени, с което поставя
под въпрос, делегитимира, а понякога и застрашава устоите на режима.
Между представителите на официалната власт и номенклатура и носителите на алтернативните (протестни) модели на поведение се е настанила
огромната маса от хора, приспособили се към стандартите на режима.
Перестройка и псевдопромяна. Равносметката на завръщането в
посттоталитарна България е: …комунизмът остави не само следи в манталитета на хората, той ни завеща и господстващата си върхушка. Тази
върхушка от бивши облагодетелствани, били те офицери от държавна
сигурност, директори на заводи или партийни секретари, държат като
заложници икономиката и политическия живот… (Troyanov, 2008, р. 11).
Публицистично обобщение на критичния подход на романите
към комунистическата диктатура се съдържа в литературните репортажи на Илия Троянов „Кучешки времена. Революцията менте 1989”, където основополагаща е тезата, че и след 1989 г. старите структури на тази
власт остават по същество непокътнати в прикритието на политическо и
икономическо задкулисие. Те все още имат последната дума, независимо
коя партия управлява в момента. Марионетният характер на всички български правителства е причината за редките, но бурни протести на българите. Корупцията, криминалността и задкулисието са според Троянов
характеристиките на неслучилия се български преход. Литературните
репортажи обхващат всички области на обществения живот – политика, икономика, финанси. И на българските интелектуалци не е спестена
критиката за липсата на духовен авангард в тяхно лице. С многобройни
примери авторът демонстрира подкупността и сервилността им спрямо
старата власт. Малкото на брой истински дисиденти, концлагеристи и
политически затворници биват изтласкани от сферата на активната политика от подставени лица на псевдоопозицията, рекрутирана от редиците на бившата комунистическа партия и нейния репресивен апарат.
„Напазаруваната” опозиция по-скоро колаборира с наследниците на комунистическата власт, отколкото им противостои. Конкретни примери
онагледяват тезата за подменената опозиция, която имитира гладна стачка, като при залез слънце „стачкуващите” се оттеглят на вечеря в съседен
луксозен ресторант и споделят презрението си към подкрепящата ги тълпа. Жертва на тази политическа и социална подмяна е българското общество. Печели само мафията, която, за разлика от мафията в други страни,
включва част от държавната администрация. Литературните репортажи
на Илия Троянов и художественото претворяване на основните публицистични тези в трите изследвани романа представляват протест срещу
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овчедушието на българите, целенасочена провокация, която да разтърси
социалната летаргия в посткомунистическа България.
Преосмисляне на близкото минало. Комунизмът в България има
по-дълга история от режима, възцарил се в негово име. Той предшества
появата на комунистическия режим и продължава да съществува след
провала му. Доказателство за това е не само широко разпространената
носталгия по социалистическото време; доказателства са също инфраструктурата на българските градове, индустриалните руини, културните
нагласи и социалните практики, въплътени във фикцията на романите.
В България е широко разпространена заблудата, че реконцептуализирането на комунистическото минало би „подкопало“ устоите на крехката
демокрация и на националната идентичност. Като алтернатива на тази
нагласа може да се посочи опитът на Германия с осмислянето (с начало
в художествената литература) на националсоциалистическата диктатура. Той показва, че готовността да си спомним и да поемем собствената
отговорност е единственият път към истински стабилната демократична
политическа култура. Така се развенчава митът „времето лекува”: колективната амнезия не лекува раните, дори след десетилетия тя може да доведе до злокачествени социалноисторически абсцеси. Освен че късно ще
започне, освен че дълго ще трае, преосмислянето на комунистическата
диктатура в България има и друга особеност: у нас е валиден принципът
„убийте вестоносеца” – „законите предвиждат наказателно преследване
само за жертвите, които оповестят имената и деянията на войници, полицаи или доносници” (Troyanov, 2008, р, 42), не и за престъпниците.
През 1989 г. тялото на комунизма в България рухна заедно с Берлинската стена, но духът на комунизма остана, мутирайки в различни
форми. Романите на тримата писатели и литературните репортажи на
Троянов предоставят многобройни подкрепящи тази теза примери. Литературните внушения на Троянов, Динев и Левичаров могат да бъдат
синтезирани в три основни пункта: (1) дефицит на правосъдие за престъпленията на режима, тематизирани в коментираните произведения чрез
лагерите, възродителния процес, приватизираните държавни капитали;
(2) амнезия за истинските жертви и заместването им с бутафорни „демократи“, „новите политици“, яхнали вълната от недоволство и наивен ентусиазъм на масите; (3) липса на активно и критично гражданско общество
както по време на социалистическия режим, така и след него, апатия на
адаптиращата се маса. В този смисъл преосмислянето на комунистическото минало на България и справянето с него включва и рецидивите на
това минало в посткомунистическия период.
Минало и памет. Повече от четири десетилетия социалистическа
държава оставят различни следи в биографиите на личности и общности – репресираните от режима, политически преследваните и техните
близки си спомнят за това време по различен начин в сравнение със со-
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циално привилегированите, постигнали относително висок обществен и
професионален статус. Спомените на огромната маса на приспособилите
се към системата и след промените продължават да се определят от философията на индивидуалното оцеляване и мимикрията в новите условия.
Какво би обединило тези различия в отношението към близкото минало
на България:
- Вместо да се привилегироват едни или други култури на паметта
и по този начин да се възпроизвеждат ограничени представи за
миналото, преосмислянето и преоценката на социалистическия
период изискват равнопоставяне на най-различни, включително
на диаметрално противоположни спомени, за да стане възможен
диалогът между тях.
- Преосмислянето на близкото минало се нуждае от сериозен научен подход и от достъпност на всички резултати от академичните
изследвания, за да се предотврати ненужното емоционализиране
на проблематиката и да се избегне възникването на нови митове.
- В края на дебата за близкото минало доминирането на фактите,
а не на афектите, и равнопоставеността на различните, взаимно
конкуриращи се тълкувания, ще гарантират очертаването на голямата, но в същото време диференцирана картина на близкото
минало. По този начин ще се избегне институционализирането на
една единствена истина, което беше приоритет на режима преди
1989 г.
Въпреки фикционалния си и емотивен характер художествената
литература дава възможност за съпоставяне на различните представи
за миналото, вградени в личните истории на героите. Пъстрата картина, която предлага литературният начин на изследване на исторически
събития, е по-близка до реалността от едностранно постулираните, партийно-политически мотивираните и често манипулираните стари и нови
представи за тях.
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ЮБИЛЕЯТ НА ПИСАТЕЛЯ И КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
Дечка Чавдарова
THE AUTHOR’S JUBILEE AND CULTURAL MEMORY
Dechka Chavdarova, Shumen University, Bulgaria
Връзката на литературата с културната памет има множество измерения: интертекстуалността в широкия смисъл на понятието (присъствието в литературната творба на „следи“ от различни текстове на културата, които писателят пази в своята памет), ролята на литературата да утвърждава в колективната памет концепти/митологеми на националната
култура (герои, събития, „места на паметта“), мястото на самия писател
в културната памет, а в някои случаи – превръщането му в национална
икона.
Юбилеят е специфичен социокултурен механизъм за периодично
възкресяване на спомена за значими за дадена общност личности, сред
които важно място заемат писателите. Напоследък феноменът юбилей
привлича особения интерес на изследователите – литературоведи, социолози, културолози – като се заговори дори за отделна научна област
юбилеознание. Този интерес можем да си обясним с налагането на културната антропология в съвременната хуманитаристика и на социологията
на литературата в литературознанието (тенденция, заложена още в рамките на семиотичната школа). Появиха се дисертации, посветени на юбилея, които поставят акцента върху литературния юбилей: „Юбилеят като
социокултурен феномен“ на А. Г. Евтушенко (Evtushenko, 2012), „Памет,
юбилей, канон“ на Е. Димитров върху българската култура – публикувана
като монография (Dimitrov, 2012). А. Евтушенко разглежда връзката юбилей – празник, значението на юбилея в социокултурното пространство,
функцията му като форма на културната памет, превръщането му в обект
на митологизация и философска рефлексия в руската културна традиция.
Е. Димитров проследява генезиса на юбилея в библейската традиция, в
римската култура и в епохата на Възраждането в Италия, представя своето виждане за същността на юбилея („връщане“ на забравената цикличност на времето, празничност, връзка със сакралното, връзка с властта), разкрива механизмите на юбилея (неговата организация, ролята на
държавата, увенчаването на писателя, манифестациите, налагането на
литературни титулатури). В Русия и в България се осъществиха научни
форуми, на които се продължи дискусията върху същността и ролята на
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юбилея в културата. В Русия в рамките на IX Санкт-Петербургски международен салон на книгата през май 2014 г. се проведе Кръгла маса на тема
„Феноменът на литературния юбилей: pro et contra“, организирана от Катедрата по руска литература при РГГПУ „А. И. Херцен“ и Центъра за четене
при Руската национална библиотека. Събирането на участници от различни
области – литературоведи, библиотекари, музейни работници, учители –
дава възможност юбилеят да се осветли от различни ракурси: ролята му като
форма на културната памет, мястото му в културните практики на музеите и
библиотеките, юбилеите на „гениите на мястото“ и др.1 През същата година,
през ноември (наистина „идеите „витаят във въздуха“!), Катедрата по руска литература при СУ „Св. Климент Охридски“ организира научна конференция, посветена на връзката юбилей – канон (Klasika i kanon…2016).
Един от особено важните проблеми, свързани със спецификата и
функцията на литературния юбилей, е глорификацията на писатели, които са се превърнали в национални икони и следователно имат значима
роля за запазването и конструирането на националната идентичност. В
тези случаи творчеството на писателя функционира не толкова като естетическа ценност, колкото като ценност на националната митология. Не
е случайно, че А. Евтушенко илюстрира своите наблюдения върху същността на юбилея с Гоголевите юбилеи в Русия (макар че за ролята на национална икона Пушкин си съперничи с Гогол), а Е. Димитров – с юбилеите на Вазов у нас. Именно юбилеят на такъв тип писател осъществява в
най-голяма степен функцията, която подчертава А. Евтушенко: „[…] юбилеят представлява такава фаза от колективния живот, в която индивидът
много по-интензивно, отколкото в делничния живот, проявява публично
своето единство с групата и нейните ценности: участва в колективни ритуално-обрядови мероприятия, ставайки причастен към сакралните норми на поведение“ (Evtushenko, 2012). Юбилеят на писателя може да бъде
употребен и от властта за политически цели, при което се актуализират
определени творби, или от дадени творби се извличат едни идеи, като
се игнорират други. Примери за идеологическо „присвояване“ на твореца
привежда П. Дебрецени, който анализира юбилеите на Пушкин в СССР
през 1937 и 1949 г. (Debretseni, 1993). На това явление обръща внимание и
А. Евтушенко в споменатата дисертация: „Юбилеят и извиканите от него
за живот информационни потоци се използват от официалната пропаганда и като събитие, подхранващо културната памет, и като възможност за
фалшификация на историята“ (Evtushenko, 2012). Текстът на самия изследовател крие обаче опасността от подчиняване на юбилея на актуалната
национална идеология: споменава се за ролята му като противодействие
на „преориентацията на руското общество към Запада, на т. нар. „уестърнизация“, на снизяването на общото ниво на културата и подмяната на
идеалите“. В българската култура ролята на държавата в утвърждаването
1

Вж. информация и коментар на докладите у Черняк (Chernyak, 2014).
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на ценността на писателя се проявява при юбилеите на Вазов, които според Е. Димитров формират матрица на юбилея (Dimitrova, 2012, p. 113). Изследователят стига до извода, че за пръв път писател със закон е утвърден
като „народен поет“ (Dimitrova, 2012, p. 109). Още нещо важно – по време
на юбилея на писател, който е национална икона, колективът осмисля
с негова помощ своето настояще, привлича го като свой съвременник и
съмишленик.
Като имаме предвид аксиомата за литературоцентричността на
руската култура, можем да открием в юбилеите на руски писатели през
последните 20 години ярки прояви на ролята на литературния юбилей
да консолидира националната общност, да стимулира митологизацията/
сакрализацията на писателя, да се превърне в обект на политическа употреба: такива са юбилеят на Пушкин през 1999 г., юбилеят на Лермонтов
през 2014 г., юбилеите на Гогол през 1999 и 2016 г. Пушкин е въвлечен във
вечния спор върху дилемата Русия и Европа (с проблематизирането на
въпроси като може ли срещу паметника на Пушкин да съществува ресторант „Макдоналдс“, обичал ли е Пушкин европейската кухня, каква е
актуалността на икономическите идеи на Пушкин). Лермонтов се оказва от една страна „участник“ в руско-украинския спор като опонент на
руската власт, а от друга страна, е използван от тази власт в качеството
си на руски офицер, сражавал се в Кавказ. Юбилеят на Гогол през 2009
г. провокира споровете за принадлежността на писателя към Русия или
Украйна (един от частните случаи в този спор е забраната на филма на В.
Бортко „Тарас Булба“ в Украйна като антиукраински), размишленията за
съвременните аферисти като Гоголеви герои, актуализирането на религиозните идеи на Гогол.
Тези юбилеи са съпътствани от множество научни форуми, които провокират литературоведите не само за нов прочит на творчеството
на споменатите писатели, но и за изследване на механизмите за тяхната
митологизация и сакрализация, засилващи се по време на юбилеите им.
Отбелязването на 200-годишнината от рождението на Пушкин вдъхновява за разкриване на митологизацията/сакрализациията на Пушкин в
руската култура (Krysteva, 2000; Zagidulina, 2001), за осмисляне на ролята на Пушкиновите юбилеи в България като „социално-идеологически
институт на срещата между двете (руската и българската) литератури“
(Manolakev, 1999, р. 422). По повод на юбилея на Лермонтов през 2014 г.
изследователският интерес е привлечен от политическата употреба на
Лермонтов в съвременния руски политически дискурс (Chavdarova, 2016).
Юбилеите на Гогол през 1999 и 2016 г. са съпътствани от научни конференции в Москва, Санкт-Петербург, Рим, Белград, Будапеща, Шумен (издателството на Шуменския университет публикува сборника „Вечният
Гогол“). Наред с подчиняването на Гоголевото творчество на съвременната национална идеология (акцента върху славянофилските идеи, прочита
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в ракурса на Православието, без който според И. Есаулов Гогол не може
да бъде разбран (Esaulov, 2017), изследователското внимание е насочено
(както в случая с Пушкин) към митологизацията на писателя в руската
култура (Krysteva, 2017).
В настоящето издание са представени текстове, посветени на юбилея на Тургенев през 2018 г.: както интерпретации на творчеството на
Тургенев и неговото място в културната памет, така и изследване на юбилеите на Тургенев. Като имаме предвид, че става дума за рецепцията на
чужд писател в българската култура, можем да разсъждаваме както върху
мястото на творчеството на руския писател като универсална ценност в
нашата културна памет, така и по въпроса за осмислянето на Тургенев
като „свой“, близък на българската национална кауза (става дума, разбира се, за образа на българина в романа „В навечерието“/„Накануне“ и за
отклика на жестокостите след потушаването на Априлското въстание в
„Крикет в Уиндзор“).
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НАЗАД КЪМ ЮБИЛЕЯ
(Литературнокритическата антология ,,1818 – 1918.
За Тургенев” на П. Перцов)
Румяна Парашкевова
BACK TO THE JUBILEE
(The anthology of literary criticism 1818 – 1918. On Turgenev
by P. Pertsov)
Rumyana Parashkevova, Sofia University, Bulgaria
Abstract: The paper presents, comments upon and analyses the anthology of literary
criticism ,,1818 – 1918. On Turgenev” by the Russian journalist, critic, aesthete and
philosopher P. P. Pertsov in the context of Turgenev’s jubilee in 1918. An emphasis is placed
on Pertsov’s work as a creator of anthologies with systematic thinking and a sense of the
historical development of literature, which in the late 19th c. popularized the philosophicalmetaphysical approach to literature. In the anthology on Turgenev, he followed the same
metacritical strategy in order to construct the renewed image of the classical writer as a
mental interlocutor of Pertsov’s contemporary.
Key words: Turgenev, Pertsov, anthology, literary criticism, philosophical-metaphysical
approach

,,Може ли да си представите по-страшни контрасти: Тургенев и
съвременната руска литература, годишнината от раждането на Тургенев – и годишнината от така наречения болшевизъм, опозорил родината
на Тургенев пред цялото човечество! Може ли да се говори за Тургенев
при наличието на такива контрасти!” (Bunin, 1918)1 - така започва кратката
статия на Иван Бунин, публикувана в ,,Одесские новости” на 10 ноември
1918 г. по повод 100-годишния юбилей на Тургенев. В разгара на Гражданската война, сред отломките на разпадащия се руски свят, в който вилнее
масово насилие, решеният да емигрира Бунин с гневна горест призовава
Тургеневият юбилей да бъде посрещнат ,,само със срам и мълчание”. За
него налаганият от болшевиките политически режим е дивашко отрицание на стария религиозен, етичен и културен ред, гарантирал цивилизования облик на нацията, принадлежността ѝ към духовно развитите
общества. Затова възхвалата на болшевишката власт от някои руски поети (Блок и неговите ,,сподвижници”) според Бунин свидетелства за чудовищната деградация на руската литература, ,,изубила ум, такт, съвест
и даже елементарна грамотност” (Bunin, 1918) и в този смисъл поругала
1

Прев. м. – Р. П. Всички преводи на цитати от рускоезични източници в статията са мои – Р. П.
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завещаните ѝ от Тургенев високи нравствени и художествени критерии.
Болезнено изживяващ разрива между културното минало и приеманото
за малокултурно сегашно, Бунин превръща творчеството на Тургенев в
ценностен коректив на съвременната му политическа и литературна ситуация. И още нещо, той предсказва намерението на провъзгласилата се
за ,,болшевишка” интелигенция начело с Горки да си присвои класѝка и
кощунствено да го употребява за целите на своята идеологическа пропаганда:
... да празнувам заедно с Троцки, Ленин, Петерс 2 и Горки, който може
би в този момент, правейки се на ,,фанатик”, сред човешки и конски
трупове държи пламенни речи за ползата от просвещението и щедро
дарява с томчета на ,,социализирания” Тургенев победоносния руски
демос, същия този демос, който вече оскверни гроба на Толстой, изпепели дома на Пушкин, опустоши родовото гнездо на Тургенев, а сега с
окървавените си лапи спокойно си свива от страниците на тези томчета цигари, – не, да говоря и да празнувам в тези окаяни дни, това вече
съвсем не е по силите ми (Bunin, 1918).

В риторическия режим на този публицистичен текст заявеният
отказ от говорене за Тургеневия юбилей прераства в многозначен словесен жест – възмущение от моралния провал на част от ,,старата” интелигенция, раболепно поставила се в служба на новата власт; непримиримост със започналия политически погром над традиционните културни
ценности и авторитети; почтително смълчаване пред паметта на ,,великия и прекрасен руски поет” като противодействие на очакваните официозни слова за него; скръбно, но изпълнено с достойнство оттегляне redi
in interiorem hominem. Призивът на Бунин за обмълчаване на паметната
за руската литература дата е проява на политическо красноречие, която едва ли сериозно разчита на публична подкрепа. Той търси най-вече
перформативния ефект, внушаването на ценности и формирането на критична нагласа спрямо социалната и културната политика на болшевиките, тогава вече закриващи елитни периодични издания и поставящи под
контрол средствата за масова информация, книгопечатането и книгоразпространението.
Макар в условията на Гражданската война възможностите за провеждане на тържества и публикуване на литературнокритически текстове да са силно ограничени, юбилеят на Тургенев не остава неотбелязан.
Представители на различни поколения от художествената и академичната интелигенция се включват в честването. В Москва Обществото на любителите на руската словесност организира тридневни литературни четения и създава специална комисия начело с литературния историк Павел
Сакулин, която се наема с издаването на периодичния сборник ,,Тургенев
2

Яков Петерс (1886–1938) – тогава заместник на Дзержински във ВЧК и председател на
Революционния трибунал.
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и неговото време”3. Отпечатано е споменното интервю ,,Четири срещи с
Тургенев” с тачения пушкинист Семьон Венгеров, етнографът и историк
на руската литература Алексей Грузински публикува монографията ,,И. С.
Тургенев. Личност и творчество”, Сакулин – книгата ,,На границата между две култури: И. С. Тургенев”. Току-що завършилият Киевския университет Михаил Алексеев, по-късно известен славист и литературен компаративист, дебютира като изследовател с доклада ,,Тургенев и музиката”. В
Одеса излиза сборникът ,,Венец за Тургенев: 1818 – 1918”, в който със статии участват театроведът Борис Варнеке, Василий Гипиус, тогава член на
Киевското историко-литературно общество, Леонид Гросман, към онзи
момент преподавател по философия на правото в Новоросийския университет, и литературоведът Владимир Фишер. С публикации в периодиката откликват на Тургеневия юбилей писателят Владимир Короленко,
авторитетният литературен историк и лингвист Дмитрий Овсянико-Куликовски, амбициозният биограф на Пушкин и негов текстолог Николай
Лернер, многообещаващият млад литературовед Юрий Николски, бъдещият изследовател на руската средновековна книжнина Николай Гудзий
и мн. др. Отпечатани са писма на Тургенев до поета Николай Некрасов и
кореспонденцията му с актрисата Мария Савина. Театрите в Петроград и
Москва се включват в Тургеневите дни с премиери на ,,Провинциалистката”, ,,Закуска у предводителя”, ,,Вечер в Соренто” и ,,Храненик”, както
и с инсценировки на разкази от ,,Записки на ловеца”. Появява се филмът
,,Нещастната” на режисьора Николай Маликов по едноименния разказ на
писателя от 1868 г., в град Орьол е открита библиотека музей, която носи
неговото име.
Впечатляващата активност, с която през страшната за Русия 1918
година е отбелязан юбилеят на Тургенев4, издава съпротива срещу травматичното усещане за катастрофизъм, предизвикано от критичната ситуация, в която се оказва тогава руското общество. Заплахата от пропадане
в безвремието и безпаметството на политическия хаос, смазващата неопределимост на сегашното и екзистенциалната тревога за бъдещето на
раздираната от противоречия нация засилват потребността от обръщане
към общото културно минало, в случая – към литературното наследство
на юбиляря. Честването на Тургенев е опит за свързването му със съвременността, без значение върху какво от неговото творчество се поставя
диалогичен акцент и дали става въпрос за носталгично отъждествяване с представяната от творбите му дореволюционна култура, какъвто е
изборът на Бунин, или за преосмислянето им в духа на новоналаганата
3

Първият том от поредицата излиза през 1923 г. под редакцията на Н. Бродски.
Частична представа за нея дават издадените от М. Алексеев ,,Материали към Тургеневата
библиография (1918–1919 г.)”, отразяващи 108 публикувани в Южна Русия по повод
100-годишнината от раждането на писателя книги и статии, както и организираните там
тържества, лекции и концерти, посветени на Тургенев в Киев, Полтава, Чернигов, Кременчук,
Житомир, Бердянск, Одеса и Таганрог (Вж. Alekseev, 1923, pp. 317–324).
4
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идеология, към което клони актьорът и режисьор Николай Урванцов, разпознал в писателя ,,един от първите борци за освобождение на народа,
аристократ – видял човек и брат в роба мужик” (Urvantsov, 1918, p. 37).
Сред всички тогавашни жестове на почит към паметта на Тургенев ще откроя антологията ,,1818 – 1918. За Тургенев”, чийто съставител е
сближаваният с първото поколение символисти5 поет, критик, публицист
и философ Пьотър Перцов (1868 – 1947). Тази внимателно и вещо композирана книга носи интелектуалния дух на отиващата си руска култура
от краевековието с присъщите ѝ артистизъм и ерудитска самовзискателност. В първата си част тя чертае специфичен маршрут на променливото и
многогласово отношение в руската критика към творчеството и личността на Тургенев до началото на революцията. Нейната втора част събира
няколко погледа ,,отвън” към чествания творец – на Е. Ренан, М. де Вогюе,
Г. Брандес и Ю. Шмид, за да допълни ,,колекцията” от критически мнения, сменяйки оптиката спрямо обекта на представяне. Към сборника е
приложен и внушителен опис на рускоезичната библиография за Тургенев – монографии, статии и публикации на архивни материали.
В антологията П. Перцов сглобява лична версия на компетентно
четения и стойностно тълкуван Тургенев и така задава стратегическа
перспектива, през която съвременникът поновому, през конструирания
зрителен ъгъл, да възприеме творбите му и да ги включи в своето духовно пространство, превъзмогвайки чувството си за културна дезориентация в преживявания мъчителен исторически момент. От друга страна,
книгата, като подрежда различни осъществени във времето тълкувания
на Тургеневото творчество, захранва представата за неговия смислов и
художествен потенциал, за способността му да удържа жив критическия
интерес, да бъде мярка за виталността на руското литературно наследство, с което затвърждава мястото на писателя в националния канон.
Чрез подбраните текстове Перцов, верен на своите естетически пристрастия, откроява ценените от него критици и подходи към литературата, т.е.
косвено моделира и металитературното поле както в исторически план,
така и в актуалния му срез. И понеже всяка антология, а литературнокритическата в най-голяма степен, предполага комплексен аксиологичен
филтър, от което следва, че предявява и повишени изисквания към своя
адресат, то и съставената от Перцов разчита не на масовия, а на ерудирания читател, способен по достойнство да оцени качествата на предложените му текстове.
***
Когато се захваща с книгата за Тургенев, юристът П. Перцов има
вече значителен опит като публицист, критик, съставител и редактор на
5

В действителност отношенията на П. Перцов със символистите са сложни и съвсем не
безоблачни.
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антологии и литературнокритически сборници. В началото на 90-те г. той
става сътрудник на престижното народническо списание ,,Русское богатство”, редактирано от Н. Михайловски, но бързо се разочарова от антиестетизма в литературната му политика, който противоречи на личното
му разбиране за смисъла и ролята на критиката в тогавашния културен
живот. През 1895 г. заедно с братовчед си В. Перцов издава антологията
,,Младата поезия” (Pertsov, Pertsov, 1895), включваща стихотворения на 42
поети, родени след 1855 г., сред тях Н. Мински, К. Балмонт, В. Брюсов, Д.
Мережковски, И. Бунин и др. Година по-късно излиза съставеният от него
концептуален сборник ,,Философски течения в руската поэзия” (Pertsov,
1896). Този оригинален творчески проект легитимира философско-метафизичния подход към ,,старата” руска поезия (от Пушкин до ГоленишчевКутузов) чрез критически статии на самия П. Перцов, Д. Мережковски,
С. Андреевски, Б. Николски и В. Соловьов, интерпретиращи различните
проявления на свръхчувственото у всеки от избраните поети. През 1899
– 1900 г. Перцов редактира книгите на В. Розанов (с когото го свързва сърдечно приятелство) ,,Здрачът на Просвещението”, ,,Религия и култура”,
,,Литературни очерци”, ,,Природа и история”, а през 1903 – 1904 г. е издател и съредактор (заедно с Д. Мережковски и З. Гипиус) на религиозно-философското списание ,,Новый путь”, замислено в противодействие
както на утилитарно-позитивистичните настроения в руската култура,
така и на ортодоксалното православие и възнамеряващо да пропагандира
енигматичната ,,нова религиозност”. През 1906 г. Перцов става редактор
на литературната притурка към в. ,,Слово”, където с неговата благословия
се печатат А. Блок, И. Аненски и Ф. Сологуб. От 1908 г. той е щатен сътрудник на в. ,,Новое время”, в който до закриването на изданието през 1917
г. излизат повече от 500 негови статии, литературнокритически есета и
журналистически очерци.
Без съмнение близо три десетилетия Перцов активно участва в
руския литературен живот, но понеже няма никакви амбиции за лидерство6, остава в сянката на нарцистични фигури като А. Волински, В. Брюсов, Д. Мережковски и В. Розанов. В случая по-важното е, че той, макар да
му е вменявана липса на ярка или поне отчетлива индивидуалност (Брюсов, Розанов и др.), неизменно отстоява позицията си на естет идеалист,
скептичен към всякакви крайни, подриващи стабилността на културната
приемственост художествени и метахудожествени акции. Перцов настойчиво развива у себе си усета за историчност и систематичното мислене,
воден от убеждението, че литературната критика е автономна естетическа област, която в Русия десетилетия наред не е успяла да се еманципира
от всекидневната социалност и идеологическата встрастеност, да осъзнае
6

До 1918 г. той публикува пет авторски книги: ,,Писма за поезията” (1895), ,,Първи сборник”
(1902), ,,Венеция” (1906), ,,Венеция и венецианската живопис” (1912) и ,,Панрусизъм или
панславизъм?”(1913), превежда ,,Пътешествие из Италия” на И. Тен.

198

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

своето специфично културно предназначение. Още през 1893 г. в писмо до
поета Дмитрий Шестаков той пише:
Време е руските критици да спрат самоукия си галоп и да се откажат
от безцеремонното си отношение към авторите, време е да се простят
със своите възпитателни похвати и да възприемат западноевропейския
метод. Ние трябва да се учим не от Добролюбов и Писарев, дори не и от
Белински (те са били добри за времето си), а от Брандес, Тен, Льометр,
Ренан, критиците на Англия и Америка. Особнячеството на руската
критика приключи, сега тя трябва да се прехвърли върху общочовешка
почва, иначе ще се превърне в може би ярко, но безплодно съцветие,
което ,,не радва ни сърцето наше, ни очите”7 (Lavrov, 2007).

Дейността на антологиста Перцов в средата на 90-те г. категорично се отблъсква от критическите стереотипи на овехтелия позитивизъм
и въвежда други подходи както към съвременната му поезия, така и към
класическата. Забележителното е, че двете книги – ,,Младата поезия” и
,,Философски течения в руската поезия” – осъществяват твърде различни
металитературни инициативи. Първата рефлектира върху литературното настояще, поемайки всички рискове, които произтичат от недостига
на времева дистанция между селективното намерение и актуалния поетически ландшафт – променлив и все още стойностно непрояснен. Това е
по-скоро актуална антология, чиято цел е не толкова да отсее художествените зърна от плявата, колкото да картографира полето на лириката
в тогавашния момент и да произведе дискретен историзиращ жест, като
обособи преходния период в ,,руското стихотворчество” – от посткласичността към модернизма. Може би затова в предговора към сборника Перцов предпочита апофатично да определи приложените в него критерии
за подбор: ,,Чужди на каквато и да било партийност и тенденциозност,
издателите в своя избор се ръководеха само от правилото на Тургенев:
,,в делата на поезията е важна единствено самата поезия” (Pertsov, 1895,
p. 1). Втората книга е тематична и в голяма степен експериментална антология, чийто замисъл издава по-сложна металитературна концепция в
сравнение с вече реализираната:
След излизането на сборника ,,Младата поезия” у мен възникна нов литературен план, който също имаше донякъде събирателен и резюмиращ
характер. Естествено беше от поезията да се премине към критиката, понеже тя влизаше в съприкосновение с поезията, и панорамно да се представи нейното новаторство, доколкото това новаторство можеше и успяваше да се прояви при такова съприкосновение (Pertsov, 2002, p. 155).

За целта Перцов подбира 12 поети от миналото, ангажирани с ,,вечните въпроси на битието”, чиято метафизична ориентация е традиционно пренебрегвана от позитивистката критика. В антологията всеки от тях
7

Неточен цитат от стихотворението ,,Размисъл” на Лермонтов.
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е представен от статия, която анализира и тълкува присъщата му духовна
нагласа и чиито твърдения могат да бъдат проектирани върху поместените след нея стихотворения, ,,най-типични за философската индивидуалност на дадения автор”, и евентуално – апробирани или не от читателя.
Авторите на статиите са естетически съмишленици – поети и адепти на
зародилата се философско-идеалистическа критика, обединени от намерението да преосмислят и преоценят поетическото наследство, като
открият, разчетат и изтълкуват заложения в него философски пласт, т.е.
онова, което според тях го прави непреходно, винаги актуално, част от активната културна памет. С други думи, антологията се опитва да ревизира
руския поетически канон, ценностно реабилитирайки творци като забравения ,,метафизик” Баратински, ,,осмения” от съвременниците си ,,пантеист” Фет, ,,изящния” Огарьов, засенчен от могъщия интелект на Херцен,
или ,,будиста” Голенишчев-Кутузов. Заглавието на сборника – ,,Философски течения в руската поезия”, подсказва и определена литературноисторическа хипотеза. То предзадава възможността предхождащата модернизма поезия да се мисли като динамична система от различни светополагания, в която отделните творчески съзнания влизат в отношения на взаимно оспорване или са ,,родословно” обвързани. Смятам, че този обещан
от заглавието аспект на антологията остава слабо защитен, макар в някои
от статиите, особено в тези на Перцов, да се правят опити за въвличане
на поетите в схематични констелации. Водещ в нея е персоналистичният
модел на представяне, изтъкването на индивидуалното и неповторимото
в метафизичната настройка на избраните творци. Основната задача на
сборника обаче е да демонстрира евристичните възможности на новата
естетическа идеология, призвана да преодолее слабостите на ,,старата”
и да запълни нейните пропуски. Той огласява смяната на доминиращата литературнокритическа парадигма в пространството на руската култура, появата на общност от критици, които не само разбират поновому
текстовете от миналото, но и пишат поновому за тях, т.е. преобразуват
познатия критически дискурс, като се отказват от публицистичния патос
и социологизиращите обзори и въвеждат в него есеистични, трактатни и
импресионистични елементи.
Първата антология на П. Перцов поставя съвременната руска поезия във времева перспектива, мисли я от позицията на условна отстраненост, за да открои в нея, от една страна, познатото, унаследеното, помненото, а от друга, зараждащото се, новото, още недобилото отчетливост.
Тя помага на читателя да види сегашното на литературата като нейно потенциално бъдеще, т.е. да я възприеме по историчен начин. Втората антология издава противоположно металитературно усилие – да скъси дистанцията между литературното минало и четящото го сегашно, предлагайки на съвременника да разпознае в ,,далечните” поети свои ,,близки”
събеседници. По същество и двата сборника имплицират идеята за връз-
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ката между поколенията в руската художествена словесност, извеждайки
я двупосочно – по вектора на проспекцията и по този на ретроспекцията. Разбира се, ,,Философски течения в руската поезия” конструира тази
връзка далеч по-сложно: през тематичния си фокус, селекцията и критическата репрезентация на фигурите от миналото, като така остойностява
в него онова, което набавя основа и произход на промените, настъпили в
руския естетически и литературен живот от края на XIX век.
Вече през 1916 г. П. Перцов, дълбоко разочарован от публикациите на руската академична критика върху литературната класика, в които
открива само пустословие, баналности и дразнещо ,,отсъствие на лично
отношение” към избрания творец, пише на В. Розанов: ,,Добре ще е да се
преиздадат ,,Философските течения”. Но не буквално (не би имало смисъл) [...]: вземаме ... ,,тема” – Лермонтов, Некрасов, Гогол – и подбираме за
нея статии на ,,умни автори” (Dmitriev, Fyodorov, 2015, р. 236). Идеята си за
критически сборник, центриран към личността и творчеството на отделен класик, Перцов реализира две години по-късно чрез антологията за
Тургенев.
***
Ако се вземе предвид огромната литература за Тургенев, натрупала се към момента, когато Перцов композира интересуващия ме сборник,
става очевидно, че водещ в него е откровено субективният арбитражен
принцип, чрез който се осъществява селективно-йерархизиращата функция на книгата. Антологистът не само подбира метатекстове, но и ги подрежда върху времевата ос, т.е. историзира дореволюционната критическа
рецепция на Тургенев, предлагайки своя версия за жалоните в нея. Изведената продуктивна посока в тълкуването и осмислянето на Тургеневите
творби е обоснована и разяснена в предговора към антологията. В него
Перцов излага възгледа си за трите последователни фази, през които преминава възприемането на всяко индивидуално творчество, и твърди, че
те съвсем отчетливо се разпознават в променящата се позиция на руската критика спрямо Тургенев: забелязване на новопоявилия се писател, ,,у
когото се долавя някакво още неясно новаторство”; формиране на ,,злободневно” отношение към него, което дава предимство на връзките му със
съвремието, но неизбежно пренебрегва ,,неповторимата му индивидуалност”; постигане на ,,баланс” в критическите съждения за твореца – ,,разностранни и може би разноречиви, но в една или друга степен устойчиви”.
Чужд на безстрастния академичен педантизъм, Перцов не се стреми към
добросъвестна възстановка на посочените етапи в усвояването на Тургеневото творчество. Той смята, че колебливите и често недалновидни първоначални отзиви за Тургенев и особено последвалите ги идеологически
сблъсъци в критиката, превърнали създателя на Базаров в ,,почти политически писател”, окончателно са изчерпали културната си актуалност:
,,Но ако днес се опитаме да препрочетем хрониките на тези битки, те ни
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облъхват с прегорелия прах на вчерашния ден” (Pertsov, 1918, p. 5). Като се
придържа към своя рецептивен хоризонт, формиран под въздействието
на ранномодернистичната естетика, Перцов търси в миналите критически публикации проявите на интуиция за надконюнктурното в творбите
на писателя, за съдържащата се в тях метафизична субстанция, т.е. за онова, което според собственото му разбиране гарантира класичността им.
Пръв израз на критически усет за непреходното у Тургенев П. Перцов открива в студията на склонния към ,,дионисиевска стихийност” А.
Григориев ,,И. С. Тургенев и неговата дейност” (1859), с фрагмент от която
се открива сборникът. Към нея той приобщава и критическия етюд на Н.
Страхов ,,Бащи и деца” (1862), чието изтъкнато достойнство е, че в разгара
на полемиката около новоизлезлия роман на писателя успява да се дистанцира от ефимерната ѝ злободневност. В статията на А. Херцен ,,Още
веднъж Базаров” (1869) съставителят цени съпротивата срещу опростената социална формула, извличана тогава от Тургеневите романи – за
,,рудинско-кирсановската8 недееспособност на хората от 40-те години”.
Наследникът на радикалдемократите и идеолог на народничеството Н.
Михайловски е въведен в антологията със статията си по повод смъртта
на Тургенев (1883), която според Перцов е опит на цялата народническа
школа да приеме post-mortem, вече с резигнация, ,,един толкова много
вълнувал я и тревожен от нея писател” (Pertsov, 1918, p. 6). Четирите текста, представени в реда на тяхното публикуване, маркират първия етап
в предложения от Перцов вариант на смисленото и достойно за припомняне критическо четене на Тургенев в Русия.
Смятам, че изборът на самобитния мислител Аполон Григориев
(1822 – 1864) е предпоставен от шумното преоткриване на този поет и критик в края на XIX и нач. на XX век, в което са замесени и модернистите9, и
представителите на академичната критика 10. Перцов вижда в него най-вече чистосърдечен идеалист, ,,рязко контрастен на своята епоха” с присъщия й утилитарен подход към изкуството, чиято концепция за Тургенев
намира немалко последователи в руската критика (А. Незеленов, О. Милер, Ю. Говоруха-Отрок и др.). Подбраният за сборника текст на Григориев
е фокусиран върху романа ,,Дворянско гнездо” (1859) и съдържа основната
за цялата му литературнокритическа практика идея – за руската литература, в която се разиграва противоборството на две субстанционални
начала: ,,хищното”, ,,сложно-страстното”, ,,изкуственото” и ,,смиреното”,
,,простото”, ,,доброто”. Като словоохотливо разгъва ветрилото на типологичните преходи между двата полюса, позовавайки се на известните
8

Прилагателното е образувано от имената на Тургеневите герои Рудин (протагонист в
едноименния роман, 1856) и Кирсанов (фамилия на братята Павел Петрович и Николай
Петрович – персонажи в романа ,,Бащи и деца”, 1862).
9
А. Волински, Б. Садовской, А. Блок, З. Гипиус, В. Розанов.
10
А. Александров, П. Сакулин, Л. Гросман.
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му Тургеневи персонажи, А. Григориев обявява Лаврецки (протагониста
в ,,Дворянско гнездо”) за значим, макар и колеблив, художествен опит да
се постигне органичното руско светоусещане: ,, ...преди всичко той е дете
на почвата 11, вследствие на което и достига до нравствено смирение пред
нея” (Pertsov, 1918, p. 30).
За разлика от импулсивния шеленгианец А. Григориев, чийто критически дискурс е твърде хаотичен и разбеглив, неговият последовател
Николай Страхов (1828 – 1896), математик, естественик и философ идеалист, се отличава с разсъдъчния си и целенасочен изказ. По същество той
доразвива ,,органичната критика” на А. Григориев, според която одухотвореното тъждество между мислене и битие, недостъпно за западноевропейския философски рационализъм, е откриваемо във и чрез литературата, способна да улови живата органика на съществуването. Статията
му за романа ,,Бащи и деца” (1862), по подразбиране вписана в тази координатна система, обосновава няколко оригинални за времето си тези,
които се оказват учудващо жизнеустойчиви в историческата рецепция на
творбата за Базаров като: ,,повече руснак от останалите лица в романа”;
първия ,,монолитен характер”12 на интелигент в тогавашната литература;
трагичен герой, отхвърлящ на теория природните закони и победен от
тях. ,,Всеобщите енергии на живота – ето към какво е насочено цялото
негово <на Тургенев – Р. П.> внимание. Той ни показа как се въплъщават
тези енергии в Базаров, в същия този Базаров, който ги отрича...” (Pertsov,
1918, p. 42) – обобщава Страхов.
Статията на Александър Херцен (1812 – 1870), поставена в контекста на предишните две, внася нов акцент в антологията, понеже представлява социалнофилософска рефлексия върху друга статия – ,,Базаров” (1862) на ,,разрушителя на естетиката” Д. Писарев. Херцен всъщност
обсъжда не толкова романа на Тургенев, колкото доловеното у неговия
интерпретатор намерение, отъждествявайки Базаров с ,,новата” – радикалдемократична и разночинска по произход – интелигенция, да обезцени социалната активност на предходното поколение руски интелигенти,
неправомерно свързвано, смята той, с образите на дворяните Кирсанови.
Блестящият в риторическо отношение Херценов текст атакува ,,историческата неблагодарност” на нихилистичните базароиди, опитващи се да
,,бракуват” културните функционери от 40-те г., към които се причислява
самият му автор. В ситуация на дълбоко идеологическо разединение в
руското общество Херцен заличава демаркационните линии както между
11

В критическия език на А. Григориев понятието почва работи със смисъла на народ, ,,народен
живот” и ,,национална култура”, то все още не функционира като идеологема, в каквато го
превръща Достоевски.
12
Н. Страхов използва прилагателното ,,цельный”, което може да се преведе и като ,,цялостен,
неразчленим, целеустремен, завършен”. В лексикона на славянофилите и почвениците
понятието цельный человек получава устойчива семантика и ценностна маркираност.
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поколенията, така и между социалните групи и прокарва ос на приемственост в плоскостта на гражданското самосъзнание, чийто отпечатък
открива и в литературата – от ,,Горко на умния” на Грибоедов до ,,Бащи и
деца” на Тургенев: ,,И затова не е ли по-интересно, вместо да смразяваме
Базаров и Рудин, да потърсим червената нишка, която ги свързва, и причините за тяхната поява и метаморфоза” (Pertsov, 1918, p. 50).
Предполагам, че за П. Перцов, отдавнашен поклонник на Херценовата публицистика заради съчетаващите се в нея ,,ярка художественост и
превъзходна мисъл” (Pertsov, 1902, p. 42), тази статия е важна по няколко
причини. Тя обезценява предизвиканите от ,,Бащи и деца” идеологически ежби, посочвайки тяхната илюзорност, нищожност и преходност от
гледна точка на бъдещето. Способността на Херцен да се дистанцира от
сегашното и да го вписва в подредбена перспектива, която надхвърля актуалното днес, със сигурност импонира на Перцов, за когото е особено
важно ,,да се различават хоризонтите на историята” (Pertsov, 1911). Допада му и красноречивата защита на мислителите от 40-те г., чиито идеализъм, духовна разкрепостеност, научна и художествена ерудиция съответстват на представата му за ,,развита културна личност”. Допускам,
че в подхвърлената от Херцен идея за ,,кръстосаните рими” в историята
на общественото съзнание, т.е. за редуващите се през поколения светогледни сходства, Перцов намира потвърждение на своето убеждение, че в
културата на руското краевековие отехтяват гласовете на идеалистите от
предреформеното време. Миролюбивата фраза на Херцен ,,И аз съм дълбоко убеден, че ние с децата на Базаров ще се срещнем със симпатия…”
(Pertsov, 1918, p. 52) е съзвучна с формиралата се у Перцов в началото на
XX век адогматична (но не и безпринципна) позиция спрямо идеологическата поляризация в миналото, което обяснява включването на следващия текст в антологията. Поставен до статията на Херцен, той сякаш
онагледява предсказаната в нея възможност за среща (сега случваща се в
пространството на книгата) на едно от ,,децата на Базаров”, и то не кое да
е, а ,,лъва на руската радикална интелигенция”13, с може би най-мощния и
красив интелект, излъчен от поколението на Тургеневия Рудин.
Препечатаното ,,слово” на Николай Михайловски (1842 – 1904) не
е представително за социологическата критика на народниците, защото
се отклонява от нейните постулати в посока на онова, което по-късно ще
бъде наречено ,,психология на творчеството”. Впрочем още през 1893 г. в
статията си ,,В памет на И. С. Тургенев” Перцов се позовава на текста на
Михайловски като ,,поправящ” грешките на късогледите позитивисти,
обявили писателя за хроникьор на съвременния му обществен живот
(Pertsov, 1893). Действително Михайловски оспорва превтасалия възглед,
че Тургенев е ,,ловец на историческия момент”, и вижда в създадените от
него персонажи индивидуализирани варианти на общочовешки психоло13

Определение, дадено на Н. Михайловски от критика А. Волински.
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гически типове, ориентирани към любимите на белетриста литературни
образци – Дон Кихот и Хамлет. Основната му теза се свежда до твърдението, че поради нерешителния си и колеблив характер Тургенев, комуто
е чужда ,,душевната механика” на активния психотип, несъзнателно бележи действените си герои с тесногръдие, студенина, емоционална недоразвитост и, обратно, хамлетовците – с чувствителност, душевна мекота
и поетичен ореол. Що се отнася до героините, то те интересуват Тургенев най-вече в идеалистичната проекция на влюбеността – ,,състояние на
страстно влечение към нещо велико и светло, но неопределено, далечно,
мъгляво” (Pertsov, 1918, p. 78). В заключение критикът намеква, че съдническата позиция спрямо творчеството на Тургенев е възможна, но по презумпция ограничена, понеже не отчита непреднамерената и загадъчна
връзка между душевността на писателя и неговата художествена нагласа.
Следващият блок от текстове в сборника Перцов определя като
гласове на ,,децата” и ,,внуците” в критиката за Тургенев, уточнявайки,
че става въпрос не за времеви, а за психологически отстъп между предишната генерация критици и появилите се през 90-те г. автори, чиито
публикации без съпротива се вграждат в актуалните и през започналия
век прочити на литературата. Според него именно статията на С. Андреевски ,,Тургенев. Неговата индивидуалност и поезия” (1892), част от която
е включена в сборника, оповестява категоричната промяна в подхода към
завещаното от писателя – ,,поврат от ,,злободневността” и изолираните
съждения към спокойната и обобщаваща оценка” (Pertsov, 1918, p. 6). Тази
пренагласа на фокуса към ,,обективност”, твърди Перцов в предговора, се
отразява и върху академичното изучаване на Тургеневите произведения
– ефект, който е демонстриран с извадка от книгата на проф. Д. Овсянико-Куликовски ,,Етюди за творчеството на И. С. Тургенев” (1896). В контрапункт на професорския текст с присъщата му ,,наукобразна епичност”
Перцов поставя импресионистичното есе на поета И. Аненски ,,Умиращият Тургенев. ,,Клара Милич” (1906), обявено за ,,образец на естетическия
субективизъм”.
Когато в предговора въвежда Сергей Андреевски (1847 – 1918),
Перцов го определя като ,,прехвърлящ чрез своята, донякъде случайна,
критическа дейност толкова необходимия мост между старата и новата
критика” (Pertsov, 1918, p. 6). Впрочем и днес в етюдите на този писател
и знаменит юрист върху Баратински, Лермонтов, Тургенев, Достоевски,
Некрасов и Гаршин виждат своеобразен пролог към модернистката трактовка на творците от XIX век. Възприеман било като ,,неоромантик”, било
като ,,естет” и ,,предтеча на символистите”, Андреевски подлага на изящно по стил и риторически изискано тълкуване екзистенциалната проблематика в литературата на отиващото си столетие. С есеистичната си
статия за Тургенев той се наема да докаже на читателя от краевековието,
на когото вече ,,леко му се повдига от поетическото ,,благоухание” на Тур-
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геневите произведения” (Pertsov, 1918, p. 87), че те изобщо не са сладникави, маниерни и лекомислено-старомодни, т.е. да опровергае формиращото се предубеждение спрямо тях. Андреевски сякаш подхваща идеята на
Михайловски, че художественият свят на Тургенев е органично свързан с
,,вътрешните елементи на неговата личност”, но я разгъва в друга посока.
Според него писателят се формира под въздействието на романтическата култура, от една страна, и философския рационализъм, от друга. Това
го прави свръхчувствителен към трагичната преходност на човешкото
битие и страстен поклонник на красотата, схващана като проявление на
вечното в мимолетното. За да открои индивидуалната творческа позиция
на Тургенев, Андреевски го сравнява с Л. Толстой, въвеждайки толкова
популярния във философската критика на Сребърния век метод на двоично-тандемната аксиология14:
Толстоевите теми: Бог, смърт и любов – трябва да бъдат преобразувани
спрямо Тургенев така: Природа, смърт и любов. У Толстой [...] водеща
задача е търсенето на истината; у Тургенев – търсенето на красотата.
За Толстой любовта към жената е една от сложните задачи на съществуването; за Тургенев – висше щастие, тържество на живота, страшно,
незаслужено блаженство, най-велика, обсебваща духа сърдечна радост.
Смъртта за Толстой е преди всичко дълбока тайна; за Тургенев – ненавиждан враг на живота (Pertsov, 1918, p. 92).

Така, макар и схематично, са разграничени ,,духовните личности”
на двамата творци, а после подробно е разгърната набелязаната в съпоставката характеристика на Тургенев – отношението му към природата,
любовта и смъртта. Несъмнена заслуга на Андреевски е, че в последната
част на статията извежда пред скоби забравените от критиката ,,тайнствени” разкази ,,Стига” и ,,Призраци”, за да илюстрира сложността на
Тургеневата личност в раздвояването й между възвишеното и прозаичното, свръхчувственото и емпиричното. През прочита на Андреевски,
който съчетава есеистичния субективизъм с добре обмислена логическа
диспозиция, Тургенев придобива чертите на ,,пленителен” и ,,чисто поетически руски гений”, съотносим с Пушкин и Лермонтов.
От съседството си със статията на Андреевски сериозно губи велият и безлично-рационален текст на Дмитрий Овсянико-Куликовски (1853 – 1920), ученик на А. Потебня – създателя на психологическата
школа в руската университетска лингвистика. Отношението на П. Перцов
към Овсянико-Куликовски е откровено пренебрежително. През 1914 г. той
помества в ,,Новое время” убийствена рецензия за ,,мъчително-кухата”
книга на авторитетния професор за Лермонтов, в която сред бездушните
и тривиални, но с научна претенция разсъждения не открива нито една
14

Според съвременния руски философ К. Исупов този метод ,,дава възможност реално да се
видят истинските мащаби на стиловото и светогледно многообразие в руската литература и
мащабите на нейните диалогични пространства в историята” (Isupov, 2017, p. 11).
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свежа мисъл (Pertsov, 1914). Предполагам, че Перцов се решава на компромиса да го включи в антологията, за да тушира донякъде слабостта си
към философско-есеистичната критика и да придаде по-голяма представителност на своята металитературна реконструкция.
Публикуваната в сборника последна глава от книгата на Овсянико-Куликовски описва похватите, чрез които психологически е изграден образът на Лиза от романа ,,Дворянско гнездо” – през субективните
възприятия, оценки и коментари на останалите персонажи; посредством
отделни портретни щрихи, намеци и асоциации, чието натрупване постепенно уплътнява представата за нея; през ретроспекциите и диалозите ѝ
с Лаврецки, който е най-сигурният посредник между нея и читателя, понеже е ясен и лишен от недоизказаност. Съсредоточен само върху текста
на романа, Овсянико-Куликовски пръв се опитва да анализира механиката на Тургеневия психологизъм като съвкупност от нарочно търсени
въздействия върху съзнанието на реципиента: ,,Художникът рисува, а
анализът е предоставен на читателя, но рисува така, че анализът отчасти
съзнателно извършван от читателя, отчасти спонтанно възникващ в главата му, се оказва точно такъв, какъвто го е искал авторът...” (Pertsov, 1918,
p. 125). И ако написаното през 1897 г. от критика А. Горнфелд: ,,Г. Куликовски, може да се каже, открива в Тургенев великия психолог.” (Gornfeld,
1897) звучи пресилено за съвременния литературен изследовател, то другото му твърдение – че етюдите на харковския професор изваждат Тургеневите героини от невзрачната общност на просто ,,прелестни девойки”,
като ги превръщат в ,,сложни психологически индивидуалности”, и днес
печели умерено доверие15.
Есето импресия на Инокентий Аненски (1855 – 1909), вдъхновено
от последната повест на Тургенев ,,Клара Милич” (1883), заема противоположния полюс в жанровото поле на литературната критика. В него с
пределен субективизъм и емоционална вдаденост се съизживяват драмата на умиращия писател и отзвукът ѝ в прощалната му творба. Аненски
проектира върху Аратов – героя в ,,Клара Милич”, обсебилите Тургенев
в навечерието на смъртта му екзистенциални страхове, усещането му за
физическо безсилие, самота и безнадеждност:
В Аратов се е настанил старият болен Тургенев, който инстинктивно се
бои от наплива на живота [...], болен, който е решил на нищо повече да не
се надява и нищо да не обича – стига му да може да работи (Pertsov, 1918,
p. 134).

През възприятията на поета модернист самоубилата се Клара –
призрачно неуловима, ,,подобна на китайска сянка върху екран” – излъчва трагизма на недовъплътилата се красота, която примамва и плаши пи15

Впрочем дори С. Андреевски с неординарния си усет за своеобразното у писателя не
надхвърля баналната констатация, че ,,Тургенев е бил поет на девойките, а не на жените”
(Pertsov, 1918, p. 95).
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сателя и неговия литературен двойник. Поетическата си очарованост от
тайнството на умирането16 Аненски превръща в интимен диалог на съзнанията – своето, на Тургенев и на читателя, т.е. търси съвместимостта на
обитаващи културата по различно време субекти, създавайки досътворяваща литературната творба интерпретация.
Последните три текста в първия раздел – на М. Гершензон (,,Поемите на Тургенев”, 1910), С. Орловски (,,За религиозните търсения на Тургенев”, 1911) и Д. Мережковски (,,Из словото, произнесено на Тургеневото
честване – 19 февруари 1909”), представят според Перцов съвременната
му критика за писателя, която открива мистѝка и религиозния мислител Тургенев. Като допуска известна едностранчивост в подобна гледна
точка, той смята, че тя естествено уравновесява крайността на ,,старата”
критика с нейната вгледаност само в ,,обществено-политическата страна”
на Тургеневото творчество.
За философа и историк на руската култура Михаил Гершензон
(1869 – 1925) писането за литературата е ,,изкуство на бавното четене”,
подвластно на усилието да разкрие своеобразието на творящата личност,
да я постигне в нейната цялост и неповторимост, в присъщото само на
нея светоотношение. Гершензон подхожда към Тургенев с априорната си
представа за психо-физическата организация на човека, според която у
всекиго вроденото чувствено-волево начало влиза във взаимодействие
със съзнанието и ако двете не се развиват в синхрон, личността се разединява, духовно се инвалидизира 17. У Тургенев, твърди Гершензон, се забелязва подобно злокачествено ,,разцепление” – рационалният анализ и
самоанализ вземат надмощие над естественото, волевото ядро. Това го
води до загуба на чувството за реалност, която се опитва да компенсира
чрез своето творчество: ,,Той затова и става реалист, защото е трябвало
непрекъснато да осезава действителността, за да се убеди, че я има, че не
се е разтворила в нищото” (Pertsov, 1918, p. 143). Израз на същия ,,душевен
недъг” са усещането за невписаност в природния ред, страхът от смъртта
и небитието, разкаянието заради непоправимостта на миналото – все мотиви, обвързани с героите на Тургенев, у които в различни съотношения
се съчетават пошлите и трагичните аспекти на вътрешното раздвоение.
Водещото място на темата за жената и нейната любов в Тургеневите творби (лироепически и прозаически) Гершензон обяснява с влечението на
страдащия от прекомерна рефлексия писател към непостижимите за него
цялостност и емоционална непосредственост, изведени в образа на Лукерия от разказа ,,Живи мощи” (1874) до ,,класически образец на свободния
дух”. Статията на Гершензон, в опровержение на обещаното в предговора,
16

Тя ражда знаменитото определение, което Г. Чулков дава на неговата критика – ,,траурен
естетизъм”.
17
През същия антропофилософски алгоритъм М. Гершензон описва година по-рано духовната
болест на руската интелигенция в статията си ,,Творческо самосъзнание”, включена в
скандалния сборник ,,Жалони” (1909).
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остава безразлична както към ,,мистѝка”, така и към ,,религиозния мислител” Тургенев, защото според вътрешната ѝ логика кризата на разединението, проявила се у писателя, прави недостъпни за него мистичния
опит и вярата 18. Но този текст по свой начин се сдружава с общия дух на
антологията – чрез привързаността си към психологията на автора и следите, които тя вдълбава в неговото творчество.
Името на Сергей Орловски е познато само на тесен кръг литературни историци. То е псевдоним на София Шил (1863 – 1928) – поет, автор на книги за деца и юноши, лектор по история на руската литература,
преводач, мемоарист и критик. В литературоведската й дейност Тургенев
заема привилегировано място – през 1910 г. тя издава биографичен очерк
за него, година по-късно публикува статията, която Перцов в нова редакция включва в юбилейния сборник. След 1917 г. Шил отпечатва ,,Тургенев
в кореспонденция с П. Гейзе” (1925), в Прага излиза книгата й ,,Лириката
на младия Тургенев” (1926), която получава одобрителен отзив от П. Сакулин, по същото време работи и над ,,Безверието на Тургенев. Материали
за изследването на неговата духовна драма” – труд, останал незавършен.
Предполагам, че в основата на тази монография е вградена статията ѝ от
антологията на Перцов, но новото заглавие подсказва опит за преосмисляне на първоначално изложената концепция или, което е по-вероятно,
за нейното маскиране зад титър, донякъде приемлив в условията на съветското книгоиздаване19.
Допадналият на Перцов текст на С. Шил оспорва критическия мит
за Тургенев като ,,страдащ атеист” и настоява, че у него се разиграва драматичен сблъсък между вярата в науката, обоснована рационално и чрез
емпиричния опит, и ,,непобедимия бунт на душата” срещу нея. Въпросът, който терзае писателя, засяга отхвърлянето или приемането на трансцендентното битие и остава неразрешим за него до смъртта му: ,,Той не
е удовлетворен от изводите на позитивистката наука, но и не може да се
освободи от нея” (Pertsov, 1918, p. 157). Като съзнава, че научният космоцентризъм обезценява човека в неговата временност и тленност, Тургенев според С. Шил стига до мисълта за разумността на смъртта, но тя поражда у него неподправен ужас, защото личността на живеещия отхвърля смъртта. Този конфликт между знаенето за нетрайността на човека и
азовото съзнание за незаменимост статията улавя и анализира в образа
на Базаров. Нов момент в пространството на сборника внасят разсъжденията на Шил върху отношението на Тургенев към природата, което тя
прекарва през митологичното мислене – колебание между ,,смирената
18

Тази мисъл в генерализирания ѝ вариант, т.е. отнесена вече към деформирананата личност
на модерния човек, М. Гершензон ще развие в епистоларния си спор с В. Иванов, публикуван
през 1921 г.
19
През лятото на 1927 г., когато работи над книгата, С. Шил пише на писателя А. Демидов: ,,Но
това е такава тема, с която изобщо не трябва да се бърза; сега няма да я отпечатат” (Ovchinkina,
2008, p. 112).
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синовна любов” и ужасения трепет пред нейните стихийност, хаос и хищно безстрастие, предизвикващ отчаяние, стоицизъм или спасение в религията. Откроените рефлексии на страха от небитието Шил разпознава
в няколко творби от цикъла ,,Стихотворения в проза” – ,,Старицата” (1878),
,,Монах” (1879) и ,,Христос” (1878), чието последователно представяне мотивира и прехода към заключителната част на статията. Тя интерпретира
образа на Лиза от ,,Дворянско гнездо” като аргумент към тезата, че ,,в сферата на безсъзнателното” у Тургенев са се приютили непосредственото
религиозно чувство и ,,вярата в безграничността на личността, в нейното
висше право да живее за безсмъртието и да жертва заради него земното
си щастие” (Pertsov, 1918, p. 172).
Сходна идея – за спонтанните религиозни прозрения на смятания
за ,,безбожник” Тургенев, развива с пророчески патос Дмитрий Мережковски (1865 – 1941) в своето слово от 1909 г., с което Перцов завършва
метакритическия си разказ за руското разбиране на писателя. Текстът е
създаден в период, когато духовният лидер на символистите отрича систематичните идеологически и религиозни умопостроения и се вдъхновява от безсъзнателно-провиденциалното начало в руската литература,
извличайки от нея откровения, чрез които обосновава футурологичния
си проект за ,,ново религиозно съзнание” – синтез на Изтока и Запада,
на елинизма и християнството, на езическия мистичен опит и ницшеанството. В своята, както я определя самият Мережковски, ,,субективна
критика”, писана след 1905 г., той се опитва да възсъздаде ,,живата душа”
на твореца, възприеман като ,,тайновидец”, който предусеща съкровени
за съвременника истини, а те най-често се оказват изненадващо (!) съзвучни с възгледите на интерпретатора. Словото му за Тургенев изцяло е
подчинено на тази херменевтична стратегия, чиято крайна цел е проповедта на новото, ,,вселенското християнство”.
Мережковски обявява писателя за ,,едва ли не единствения след
Пушкин гений на мярката и следователно гений на културата” (Pertsov,
1918, p. 174). Именно това го сродява и с Европа, превръща го в медиатор
между двете духовни пространства, за разлика от дисхармоничните, стихийни и по руски самовглъбени Толстой и Достоевски, останали непонятни за европееца. Поставянето на Тургенев в позицията на безпримерен културен обединител – едновременно ,,лице на цялата руска интелигенция” и на ,,цялата западноевропейска култура” (курсив мой – Р. П.),
трябва да обоснове неговата надредност, свръхинтуицията му за метафизичните тайни, въведени чрез ключови за религиозното мислене на Мережковски концепти: духовната плът и Неизвестния Иисус. Около тях се
наслояват разсъжденията на критика гностик, в които гледната му точка
екстраполира върху тази на Тургенев и почти изцяло я разтваря в себе
си. Според Мережковски писателят се измъчва от проблема за пола, защото съзнава, че похотта, съвкуплението и възпроизводството погубват
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любовта, осуетяват сливането на влюбените в някаква мистична цялост,
назована в есето ,,духовна плът”20. Затова Тургенев предпочита, четем у
Мережковски, да остане верен на ,,влюбената девственост”, неувредена
от сладострастието и олицетворена от неговите сякаш безтелесни и призрачни героини. Копнежът по целомъдрената любов е описан от писателя като тайнствено гранично състояние, което сублимира в боготърсачество. В трансовия сън на Лукерия от ,,Живи мощи” и визионерските преживявания на разказвача от ,,Христос” Мережковски съзира езотеричния
образ на ,,неразпознатия, неназования, но истински” Иисус с обикновено
човешко лице, т.е. на новооткрития неаскетичен и неканоничен бог. От
това следва прогласяването на писателя за гениален предизвестител на
нетърпеливо очакваното и от самия критик пришествие на ,,всемирния
Христос”. Него, твърди Мережковски, „идващ на света, е видяла в своя
пророчески сън влюбената муза на Тургенев” (Pertsov, 1918, p. 183).
В края на предговора Перцов мотивира и включването на някои
,,европейски отзиви”21 за юбиляря, понеже чуждото критическо око не
било повлияно от руските оценъчни напластявания върху творчеството
на Тургенев и бързо успяло да открои ,,неговите коренни черти”.
Но – обобщава в заключение съставителят – погледът отстрани винаги е
донякъде отчужден и, разбира се, само руската мисъл може да схване
тези черти в цялата пълнота на жизненото им значение (курсив мой
– Р. П.), както това се усеща, струва ми се, дори в рамките на съпоставката,
представяна в този сборник” (Pertsov, 1918, p. 8).

Очевидно Перцов се опитва да предпази читателя от прекомерно
доверяване на идващите ,,отвън” критически мнения за писателя и да му
подскаже, че поместването им в сборника е отчасти ритуален, а отчасти
и културнооразличителен жест, насочен към това да открои превъзходството на ,,нашето” разбиране за ,,собствения” ни класик над ,,тяхното”. В
този смисъл въвеждането на неруската гледна точка за личността и творчеството на Тургенев търси ефекта на ценностното себеопределяне през
чуждото, който в тогавашната преломна за Русия политическа и културна
ситуация излъчва консолидиращи внушения.
Надгробното слово на френския писател и философ Ернест Ренан
(1823 – 1892) за Тургенев е издържано изцяло в панегричен дух и внася в
20

Наталия Бонецка тълкува по следния начин този концепт от религиозния дискурс на руския
символист: ,,Неговият личен богословски (а също и жизнен) проект – това са одухотворената
плът и духът [...], пречистващ плътския живот. Плътта за Мережковски не е телесно вещество,
а по-скоро мистичен двойник на човешкото тяло. Духът, сближен с разумното и волевото
начало, в същото време е неотделим от телесността [...]. Но най-важен за разбирането на
духа и плътта е фактът, че в светогледния контекст на Мережковски те са свързани с неговото
вдълбочаване в проблема за пола. Преосмислянето на думите плът и дух от Мережковски
има за цел религиозно да ,,оправдае” пола – по-конкретно, да въведе сексуалната мистика в
култовия и духовния живот” (Bonetskaya, 2018).
21
Те са препечатани от сборника: Иностранная критика о Тургеневе. Санкт-Петербург. 1884.
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сборника липсващата му до този момент тържествена риторика на юбилейното честване. То с апломб повтаря формиралия се на Запад възглед за
рускостта на писателя, за неговия ,,удивителен славянски гений”, разкрил с
ненадмината проницателност ,,тайните на народното съзнание”.
Текстът на Йожен-Мелхиор де Вогюе (1848 – 1910) – дипломат и
литератор, популяризатор на руската култура във Франция, конструира
по-сложен, пластичен и в голяма степен приватен портрет на Тургенев,
повлиян от личните контакти на автора с руския прозаик. Той търси репрезентации на руските добродетели в характера на писателя, в неговите
,,наивна доброта, чистосърдечие, простодушие, смирение и покорност
пред съдбата”. Де Вогюе, който е задълбочен познавач на руската литература, мисли творчеството на Тургенев не само като изражение на националния дух и незаменим източник на познание за съсловната физиономиката на руското общество, но и в неговите специфични характеристики – олекотена фабула, сдържан психологизъм, изящен стил и ,,особен
оттенък на благородство”.
Критическият очерк на датския литературовед и публицист Георг
Брандес (1842 – 1927) надгражда възгледа за руско-славянската екзотичност на Тургенев с представата за него като творец космополит. В душевната нагласа на писателя и, респективно, в творчеството му доминира
изтънчената меланхоличност, твърди Брандес, но тя има не религиозни,
а философски основания и редом с това изразява разочарованието на човеколюбеца и патриота Тургенев от социалната и нравствената изостаналост на Русия. Онова, което го превръща в ,,първокласен художник”, са не
толкова аристократичното чувство за деликатност и усетът за правдоподобие, колкото силно развитата у него творческа емпатия към персонажите му, лишена както от морализаторство, така и от досадна сантименталност.
Различна е гледната точка на немския публицист, издател и литературен критик Юлиан Шмидт (1818 – 1886) към творчеството на Тургенев, макар че в неговия етюд също се поставя акцент върху ,,безнадеждната меланхолия”, долавяна у руския ,,поклонник на прекрасното”. Предложеното обяснение за песимистичната интонираност на Тургеневите
творби обаче изключва както схващането, че те са монолитно представителни за руското национално съзнание, така и тезата на Брандес за оплакващия безперспективността на родната си действителност писател
хуманист. Ю. Шмидт смята, че ,,дълбоката печал” на Тургенев се корени
в особеностите на руския идеализъм, недоусвоил заимстваните ,,отвън”
идеи, но и откъснал се от религиозния и духовния живот на своя народ,
в който ,,дремят сили, съвършено чужди на европейската цивилизация и
непонятни за нея” (Pertsov, 1918, p. 221).
Антологията на П. Перцов за Тургенев утвърждава като стойност-

212

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

ни и паметово представителни онези интерпретации, които търсят духовното съдържимо в неговото творчество, отхвърляйки опитите за политизиране или примитивно социологизиране на литературната му изява. Основната ѝ логика следи зараждането, развитието и модификациите
на философско-метафизичния подход към личността и творбите на Тургенев – от методологически неясната ,,органична” естетика на почвеника
А. Григориев до религиозноутопичната херменевтика на символиста Д.
Мережковски. Всеки от критиците влиза в сборника със собствения си
глас, с присъщия му риторически и аналитичен инструментариум, със
субективните си тематични избори и лични тълкувателни решения. Едновременно с това между отделните критически хипотези се очертават
зони на смислово сближаване (Григориев – Страхов, Андреевски – Орловски, О.-Куликовски – Брандес ...) и раздалечаване (Григориев – Шмидт,
О.-Куликовски – Аненски, Гершензон – Мережковски ...), прозират отношения на допълване, оспорване или разподобяване, които са функция на
вторично формираното общо контекстуално поле. Особено разнообразен
е жанровият релеф на антологията, в който се различават контурите на
критическата студия, критико-философския очерк, литературнокритическия портрет, панегрика, критическия диалог, импресионистичното
есе, статията некролог, литературно-философското есе, публичния доклад и др. Това придава на сборника дискурсивна нееднородност и интонационна подвижност, прави го четивен, без да ощетява елитарността му.
Концептуално овладян и структурно балансиран, този метакритически
проект на П. Перцов демонстрира посочената от В. Розанов специфична
дарба на неговия създател – ,,Той е критик конструкционист...” (Rozanov,
1900, p. 206). Но по-важното е, че в период, когато се очертава драматичен
разлом в руската интелигенция и започва стремително преструктуриране на културното пространство, П. Перцов изтръгва Тургенев от ,,безмълвието на историческата почит, където е тихо като в гробница” (Rozanov,
1995, p. 138) и през гласовете на няколко поколения критици подхваща с
него диалог за духовните ценности и парадоксите на руската менталност.
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ЮЛИЯ ВРЕВСКА И ИВАН ТУРГЕНЕВ: ЛИТЕРАТУРАТА И
КИНОТО КАТО МЕХАНИЗМИ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
Денкa Кръстева, Дечка Чавдарова
YULIA VREVSKAYA AND IVAN TURGENEV: LITERATURE
AND CINEMA AS MECHANISMS OF CULTURAL MEMORY
Denka Krysteva, Dechka Chavdarova, Shumen University,
Bulgaria
Abstract: The text considers the relationship between I. Turgenev and Y. Vrevskaya:
the literariness of Vrevskaya (particular to the culture of 19th century Russian nobility
(dvoryanstvo); the impact of Turgenev on Vrevskaya through both direct communication
and artistry; the moulding of a life plot - the departure of Vrevskaya as a medical nurse to
Bulgaria during the 1877 Russian-Turkish War - after the plot example of Turgenev‘s novel
”On the Eve”; the mythologisation/sacralisation of Vrevskaya in Russian and Bulgarian
literature, and in V. Hugo; the building of the cinematic plot of “Yuliya Vrevskaya” (1977)
after the plot of “On the Eve” through the motif of love with a fictional Bulgarian; the
forming of a behavioural model following the example of Vrevskaya‘s life choice (in
Bulgarian queen Eleonora).
Key words: Turgenev, Vrevskaya, novel’s plot, biographical plot, cinematic plot, “On the
Eve”; mythologisation/sacralisation

Можем да приемем за аксиома, че като всеки текст на културата,
творбата на литературата/изкуството пази паметта за предишни текстове: творецът е носител на определена култура (религиозна, национална,
фолклорна, митологична), читател на множество текстове, неговата творба се вписва в културната традиция, като същевременно я обновява. В литературознанието тази специфика на литературата се интерпретира от
теорията за интертекстуалността в широкия смисъл на това понятие (по
Ю. Кръстева и Р. Барт). Безграничното разширяване на обхвата на междутекстовите връзки в литературната творба поставя по нов начин въпроса
за културната памет на писателя (което отличава теорията на интертекстуалността от традиционните изследвания на изворите, влиянията, типологичните връзки между произведения от една литература или различни литератури). Полският теоретик М. Гловински, който отбелязва,
че дадената теория не е нещо ново (nihil nove siu sole), открива приноса й
в това, че тя всъщност „задава други въпроси в сравнение с традиционното изследване на изворите“ (Głowiński, 1986, р. 76). Съвсем закономерно
съвременните изследователи на връзката на литературата с културната
памет („паметта на литературата“) проследяват и коментират основни-
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те концепции за интертекстуалността – на Ю. Кръстева, Р. Барт, Х. Блум,
Ю. Лотман, Р. Лахман и др. (Perekhodtseva, 2012; Esalnek, 2013). Ние бихме
добавили Н. Георгиев, Р. Коларов, К. Протохристова. Съзнавайки невъзможността на изследване на широко разбираната интертекстуалност, някои литературоведи се опитват да стеснят нейния обхват. М. Гловински
отнася към интертекстуалността „само тези връзки с други произведения, които се превръщат в елемент на структурата <…>, които са цел на
автора и по един или друг начин са видими за читателя, адресирани са
към него“ (Głowiński, 1986, р. 77). Литературоведът поставя и въпроса дали
разпознаваемостта на интертекстуалните връзки е задължително условие за разбирането на творбата, в която се осъществяват, без откриването
на кой тип интертекстуалност разбирането е невъзможно. Друг подход
към читателската памет предлага рецептивната естетика в лицето на Х.
Р. Яус, който налага понятието хоризонт на очакване на читателя. В този
случай изследването на читателската памет на реалния читател отвежда в сферата на социологията на литературата. Особено плодотворна се
оказва идеята на Яус за идентификацията на читателя с литературен персонаж (Jauss, 1982). Този феномен на рецепцията на литературната творба
намира остроумен израз в афоризма на О. Уайлд от книгата му „Упадъкът
на лъжата“ (The Decay of lying) от 1889 г.: „Животът подражава на литературата повече, отколкото литературата подражава на живота“ (Life imitates
Art far more than Art imitates Life).
За въздействието на литературата върху живота в някои случаи
свидетелства самата литература (особено романът „Дон Кихот“), доказват
го и такива явления на европейската култура като „вертеризма“. Като отчитаме превърналата се в аксиома теза за литературоцентричността на
руската култура, можем да направим извод, че споменатото въздействие
се проявява в нея много отчетливо (и да илюстрираме това с множество
примери). В руското литературознание от втората половина на ХХ век семиотичната школа в лицето на нейния най-ярък представител Ю. Лотман
разкрива способността на литературата да твори реалност, да формира
модели на поведение сред читателите. Ученият представя връзката литература и биография и сътворяването на житейските съдби на Н. Карамзин, на А. Пушкин, декабристите и техните жени като изразителни
текстове на сантиментализма и романтизма. Този подход полемизира със
соцреалистическата критика, възприемаща литературата като отражение на реалността. Подобен интерес към литературата и човека се вписва
в антропологичния поврат на съвременната хуманитаристика. В частност
той е свързан с интереса на Новия историзъм към разпознаване на сюжет
на литературен текст в реална биография: от гледна точка на ценността
на частния живот, личната история и „малките разкази“ редом с „големия
разказ”. Благодарение на този актуален през последните десетилетия
подход могат да бъдат установявани литературни модели, които пораж-
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дат поведение, емоционалност, житейски сюжет. Въздействието на литературата върху живота може да се открие и при изследването на литературни сюжети и мотиви, в частност в инвариантния сюжет на руската литература, назован със заглавието на статията на Чернишевски за повестта
на Тургенев „Ася“ – „Русский человек на rendez-vous“ (вж. Anninskiy, 2004;
Chavdarova, 2015; Shestakova, 2017).
В настоящото изследване се опитваме да реконструираме читателската памет на Ю. Вревска въз основа на информация от писма и документален материал за корпуса от текстове, изграждащ нейната „библиотека“.
Обект на нашия интерес е и конструирането на любовния диалог между
Тургенев и Вревска с помощта на литературни образи и сюжети, а също
така самоидентификацията на Вревска с персонажи на Тургенев, моделирането на собствената биография по образеца на Тургеневия романов
сюжет (преди всичко сюжета на романа „В навечерието“ („Накануне“).
Вниманието ни е насочено и към отпратките към текстове на Тургенев
в литературни творби в памет на Юлия Вревска и в едноименния филм
от 1977 г. Този тип цитати литературоведите след Бахтин определят като
авторитетни и не отнасят към интертекстуалността sensu stricto. Възприятието на тези междутекстови връзки от страна на реалния читател не е
наша задача, но със сигурност можем да твърдим, че авторите на споменатите произведения разчитат на знанието/паметта на потенциалния читател за личността на Тургенев и неговото творчество. Към друг тип интертекстуални връзки ни насочва интерпретацията на биографичния сюжет
на Юлия Вревска през сюжета на романа на Тургенев „В навечерието“ във
филма на Н. Корабов „Юлия Вревска“. Отсъствието на разпознаване на
връзката между кинотекста и романа (въпреки христоматийния характер
на романа „В навечерието“) няма да затрудни разбирането на основния
смисъл на филма, но ще остави извън съзнанието на зрителя функцията
на интертекстуалността: идеята за съотношението живот – литература и
интерпретацията на българо-руските връзки като любовен роман.
Освен в междутекстовите връзки и във въздействието върху житейското поведение, връзката на литературата/изкуството с културната
памет намира израз и в способността за митологизация на реални личности и житейски сюжети, в утвърждаването на идеи/концепти на културата. В настоящия текст ще обърнем внимание на митологизацията/
сакрализацията на Юлия Вревска в литературата и киното.
ска

Връзката литература и живот в биографията на Юлия Врев-

Биографите на Юлия Вревска насочват вниманието си към ролята
на литературата във формирането на нейното житейско поведение. Така
например авторката на романа албум „Баронеса Вревская“ Марина Кретова открива литературните образи на столицата (у Достоевски, Толстой)
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в съзнанието на пребиваващата в Петербург Вревска. Симптоматично е
обаче, че разказът на автора включва оправдателен дискурс:
Но да ú припишем един или друг Петербург – не означава ли да подчиним
на някаква схема характера на героинята? Няма източници, потвърждаващи нейния духовен път, затова и този град, толкова тясно свързан с
нея, не е Петербург на Достоевски, Толстой или Пупарев, а Петербург
на Вревска, също толкова тайнствен и неизвестен, колкото и самата тя“1
(Kretova, 1998).

Става ясно, че мисълта на Уайлд е чужда на М. Кретова. В нейната
концепция влиянието, което литературата има върху живота, получава
отрицателен знак и придобива значението схематичност на живота.
Реконструирането на литературността на светоусещането и въздействието на литературните модели върху биографията на Юлия Вревска е затруднено поради отсъствието на архивни данни (което е посочено
и от М. Кретова). Знанието за дворянското семейство, животът през детските години в Кавказ, учението в Одеския пансион за благородни девици, сватбата с генерал от Кавказката война, животът на фрейлина на
руската Императрица в дворцовото обкръжение стимулират интерес към
литературните контексти, синхронни на отделните етапи в биографията
на Ю. Вревска. Ще се опитаме да посочим тезисно несъмнените според
нас литературни “срезове“ – пораждащи модели за житейско поведение в
тази биография.
Животът на бащата – воина от Бородино генерал Варпаховски и
неговото поколение на хората от века на Александър І („хората на Александровия век“ според Г. Флоровски) – без съмнение е свързан не само
с „чувствителния национализъм“ и „богатирската битка със силите на
злото“, но и с „чувствителния космополитизъм на освободителите на Европа“, с романтическия героизъм и търсенето на „изключителна съдба“
в техния емоционален и литературен израз. Дворянският бит на семейството от първата половина на ХІХ век предполага въздействие на литературни текстове със сантиментално-романтическо съдържание, насочено
към възпитание на „чувства“ и конструирането на идеален свят на нравствената норма: на самоотвержена сила на любовта и верността, на култ
към семейството, на чест и героизъм. Известните сведения за домашното
възпитание на руското дворянство през първата половина на ХІХ век чрез
текстове на сантиментално-романтическата литература, в това число на
литературата от Пушкиновия период, добавят възможността да се предположи въздействие на образа на Татяна Ларина и нейната вярност на
мъжа генерал и семейната ценност. Бракът на младата Юлия Варпаховска
с много по-възрастния от нея генерал барон Вревски, герой от Кавказката
война, отстояването на верността на паметта за него – това са лесноразличими следи на твърде възможно влияние на романтическата литература
1

Преводът наш - Д. Кр. и Д. Ч.
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върху живота. Моделиращата роля на Пушкиновия сюжет на съпружеската вярност в реалните биографии на жените на декабристите видимо се
превръща в началото на 30-те години на ХІХ век в емоционален „стандарт“. Този романтически сюжет е подкрепен и с популярността на превода на поемата „Нал и Дамаянти“ от Жуковски сред декабристите. Поезията на Лермонтов – състудент на барон Вревски – би могла да бъде прототекст на биографията на баронесата в Кавказкия период от нейния живот,
и преди всичко на романтическото влечение към Изтока. Особен етап от
биографията на Юлия Вревска, свързан с въздействието на литературата
върху живота, е Петербургският период, когато тя е фрейлина на Императрицата. От биографичните сведения е известно, че фрейлината баронеса
Вревска общува с руски поети, писатели, художници: Д. Григорович, В.
Сологуб, Я. Полонски, И. Тургенев, И. Айвазовски, В. Верешчагин. Сред
нейните познати са Виктор Юго, Ференц Лист. Отделно изследване може
да търси „следи“ от възможно въздействие на техни текстове върху поведението и живота на придворната дама.
Тургенев и Вревска: сътворяването на биографията като
текст. Литературни модели
Особено важно (и може би съдбоносно) в живота на Ю. Вревска е
общуването с И. С. Тургенев, продължило няколко години и белязано с
активен диалог между литература и житейска съдба. Предварителната
работа върху събрания материал позволява да се постави въпросът за въздействието на литературата върху сътворяването на биографията и конструирането на реалното общуване.
След огорчителното отпращане на баронесата от двореца в началото на 70-те години на ХІХ век Вревска се установява в своето Орловско
имение. Може да се допусне, че романтическите текстове за бягството
от цивилизацията и нейната изкуственост в света на естествеността и
природата са били съзвучни на този житейски етап. Известно е, че баронесата посещава Тургенев в Спаское2 през 1873 г. Специално внимание заслужава кореспонденцията между Тургенев и Вревска. Тя съдържа данни
за интереса на баронесата към творчеството на писателя – като негов читател и коментатор на съвременната критическа рецепция. Преписката е
не по-малко интересна и от гледна точка на моделирането от самия Тургенев на реалното общуване с Вревска под въздействието на литературни
образци. Тук само ще посочим, че кореспонденцията придобива чертите
на роман в писма за „невъзможната любов“: със сюжета на влюбеността
на Тургенев и романтическата етическа норма на „руския идеал за жена“,
въплътен в нравственото целомъдрие на Вревска. Сюжетът се гради върху напрежението между любовния порив и благоразумието. С похвата на
литературната игра в преписката с Юлия Вревска Тургенев идентифици2

Спасское-Лутовиново — имението на майката на Тургенев, сега дом музей на писателя и
природен резерват в Мценски район на Орловска област.
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ра своята кореспондентка с романтическия поетически образ на руската
красавица: Русская роза, Дева любви. Игровият език варира между „недоизказаното“, „продължението на мисълта“ с отпратки към текстове от
любовната лирика на Пушкин. В писмо от 15/27 ноември 1874 г. Тургенев
пише от Париж:
Вие пишете за заснежени степи и виелици (помните ли как беше при
Пушкин: Колко свежа е руската дева в снежния прах!) Сама открийте
предходния стих 3. (Вы говорите о снежных степях и метелях (помните, у
Пушкина: Как дева русская свежа в пыли снегов! Предыдущий стих отыщите сами.) (Turgenev, 2002, Vol. 13, р. 221)4.

Романтическият код на Пушкиновата епоха (в частност любовният
бит, характерен за тази епоха, както и образът на Девата-Роза в лириката
на романтизма) е в основата на изграждането на преписката като „роман
в стихове“. Този език формира активна междутекстова литературна игра,
комуникация, градена чрез „криеница“ на чувства „зад цитати“. Юлия
Вревска несъмнено помни поетическата картина на едно от най-популярните Пушкинови стихотворения с идеализирано описание на „Руската роза“, цъфтяща на фона на северния мраз:
За розата у нас какво е януари!
Как жарко на студа целувката й пари,
как само свежа е сред облак снежен прах
				

(Pushkin, 1983)

(Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов.)
				(Pushkin, 1977)

В поредното писмо до Вревска от 25 декември 1874 г. романтизацията на „мраза“ и „Руската роза“ е продължена чрез „декориране“ на портрета на красавицата.
Тъй като Вашето мрачно настроение и идва и си отива заедно с топящите
се снегове, аз Ви пожелавам сняг, студ и тези виелици, които по думите на Полонски Отглеждат по стъклата на прозорците бели рози. (Так
как Ваша хандра и приходит и уходит вместе с оттепелью, то желаю Вам
снега, холода и тех вьюг, что, по словам Полонского, Растят по стеклам
окон белые розы.) (Vol. 13, р. 242).

Може да се отбележи, че в кореспонденцията си с Вревска Тургенев
варира сюжета „Русский человек на rеndez-vous“ със сюжета „Русский человек на rеndez-vous с Русской розой“. В писмата на писателя са очевидни
3

По-нататък в текста преводът на цитатите от писмата на Тургенев е наш: Д. К., Д. Ч.
По-нататък в текста цитатите от писмата на Тургенев - само с посочване на тома и
страницата.
4
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галантният код на общуването и следите от културните форми в дворянския (любовен) (по М. Гершензон) бит: литературната игра в дворянските
салони (дописването на стихове по зададени рими, акростишна „криеница“ на чувства и името на възлюбената, шаради), любовната преписка във
формата на „роман в писма“ през сантиментално-романтическия период
(Vatsuro, 1989). Наред с романтическия сюжет на влюбленност в ДеватаРоза Тургенев поддържа литературността на своя диалог с Вревска чрез
самоидентификациите с Парис, който дава „ябълката”, с „грешния“ герой
на своите повести за любовта (със Санин от „Пролетни води“), незаслужаващ любовно щастие с чистотата (на Джема). В „романа в писма“ на Тургенев и Вревска се наблюдава вариране на сюжета „невъзможна любов“ чрез
изграждането му върху „несвободата“:
Все ми сте струва, че ако ние се бяхме срещнали млади, неизкушени – и
най-вече – свободни... Вие довършете фразата. (Мне все кажется, что если
бы мы оба встретились молодыми, неискушенными – а главное – свободными людьми... Докончите фразу сами.) (Vol. 13, р. 178).

Накрая сюжетът „невъзможно щастие“ придобива черти на ирония: с жалбите на „стария подагрик“ заради аристократическата сдържаност на Юлия Вревска. Своеобразен финал на динамичната смяна
на идентификациите на Тургенев и неговата кореспондентка е мотивът
“братска любов” (Vol. 15, рp. 36-37) в писмо от 7 февруари. Този мотив е
увенчан с обръщението „мила сестро Юлия“ от 12 май 1877 година (Vol. 15,
р. 157) преди заминаването на Вревска на фронта на Балканите „под червения кръст на милосърдието“.
Въздействието на литературните текстове на Тургенев като модели на житейското поведение върху Юлия Вревска е особен аспект на темата. От писмата на Тургенев, адресирани до баронесата, става ясно, че
тя е читател на неговите текстове и че тя близко следи как те се възприемат. Поради липсата на писма до 1873 г. ще предположим, че образите на
„тургеневата девойка“ и „руския европеец“ от повестите и романите на
Тургенев е малко вероятно да не са част от личната библиотека на баронесата. Във всеки случай тяхната проблематика е съизмерима с портрета
и живота на Вревска през 60-те – 70-те години на ХІХ век.
В контекстите на романтическата опозиция цивилизация – природа и идеологическото „завръщане от светска Европа към естествеността
на Русия“ Тургеневите романови сюжети биха могли да имат моделираща
роля в биографията на Вревска и нейния образ. Пътешествията в Европа заедно с императрицата Мария Фьодоровна, общуването в парижкото
обкръжение на Тургенев с романтиците В. Юго, Ф. Лист по всяка вероятност са утвърдили галантното конструиране на образа на Вревска „Розата
на Русия/Руската роза“ благодарение именно на Тургенев (като опосредствано цитиране на стиховете на Пушкин). С романтическото светоусе-
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щане, но и с въздействието на романите на Тургенев можем да свържем
и биографичния интерес на Вревска към „дворянското гнездо“ - нейното
имение, а в частност и известното пребиваване на баронесата в Спаское
на гости при Тургенев през 1873 година. Очевидно е „завръщането към
природата“ след напускането на двореца.
За въздействието на литературата върху дворцовото общество свидетелства Анна Тютчева със своите дневници. От нейните записки става
ясно, че през 50-те – 60-те години произведенията на Ф. Тютчев, А. К.
Толстой, И. Аксаков, дневниците на Достоевски участват във формирането на идеологическите проекти на монархията – особено на либералната
програма на Александър ІІ и на славянофилските настроения в навечерието на Кримската война и Великите реформи. Тонът на сдържаност в
единичното споменаване на Тургенев през 1853 г. след началото на Кримската война (Tyutcheva, 2004, р. 152) е обясним с „двуликата“ позиция на
писателя между западничеството и „славянския въпрос“. Изглежда обаче,
че за преодоляването на политическия хамлетизъм в руския двор и за
обосновка на необходимостта от социални промени способства и влиянието на „Записки на ловеца“, „Рудин“, „Дворянско гнездо“. От друга страна, „Крикет в Уиндзор“ на Тургенев, наред с дневниците на Достоевски и
поезията на славянофилите оказва въздействие върху руското общество
във връзка със „славянския въпрос“ преди манифеста за обявяване на Руско-турската война на 12 април 1877 г. В тези дни Юлия Вревска прави
житейски избор да продаде Орловското си имение и с парите да подготви санитарен отряд, за да замине на война като милосърдна сестра. Този
избор без съмнение е повлиян от текстове на Тургенев – от сюжета на
романа „В навечерието“, свързан с пътуването на Елена Стахова към България за нейното освобождение, от модела на християнското милосърдие
и себеотрицание в образите на Лиза Калитина в „Дворянското гнездо“,
Лукерия в „Живи мощи“.
Митологизация на образа чрез литературата и киното като
механизми на културната памет
Двупосочността на диалога литература – живот е изразена и в
глорификацията и сакрализацията на образа на Ю. Вревска в текстове
на културата: в литературата и в киното. Закономерна е проявата на това
явление в руската литература. Всички биографи на Вревска посочват стихотворението в проза на Тургенев „Памяти Вревской“, стихотворението
на Полонски „Под красным крестом“. Руската митологизация на Вревска
е продължена в стиха на В. Юго „Руска роза, загинала на българска земя.
Романтическият код е синхронен с религиозния код в стихотворението
на Полонски: ангел на милосърдието, отдаване на ризата на ближния. Лирическата ситуация „даване на собствената риза на ближния“ несъмнено
е свързана с жеста на „милосърдната сестра“. Обръщението на Тургенев
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„мила сестро Юлия“ („милая сестра Юлия“) в писмо до Вревска от 12 май
1877 година преди тръгването й за фронта е многозначно: то непосредствено отпраща към мисията на милосърдната сестра във войната, към
християнската представа за братството в човешкото общежитие, най-накрая напомня и мотива за „братската любов“, която Вревска иска от страна на Тургенев. Митологизацията на образа на баронесата е потвърдена в
писмо на Тургенев до П. Аненков от 11 (23) февруари 1878 г. за саможертвата на Вревска и за „мъченическия венец“, „към който се е стремила нейната душа, жадна за жертва“ (Turgenev, 1982, р. 491).
Връзката на Ю. Вревска с България обяснява и превръщането на
нейния образ/нейното име в концепт на българската култура. За митологизацията и сакрализацията на Вревска свидетелстват мемоарите на
писателя и революционера Стоян Заимов, създател на дома музей в памет
на Вревска в град Бяла, където е издигнат и паметник на тази „героиня
на България“. Значението за святост на това „място на паметта“ за руснаци и българи се крие в самото заглавие на мемоарите: „Светите места на
признателна България“. Стоян Заимов цитира откъси от записките на А.
И. Савенко, руски обществен деец, писател и журналист, посетил Бяла.
Савенко нарича местата около Плевен „руска светиня“ и „нов руски Йерусалим“. Цитирайки думите на Стоян Заимов, той насочва към проблема
за паметта и забравата: „<…> Елате сега с мен да Ви запозная с една руска героиня от освободителната война, отдавна забравена от Вас, русите“
(Zaimov, 1912, р. 138); „Да, истина е, че ние русите отдавна сме забравили за тази руска героиня, така трагично загинала на българска земя […]“
(Zaimov, 1912, р. 139). Руският „поклонник“ подсказва връзката между градината от рози в създадения от Заимов музей и флористичните метафори
в литературните произведения, посветени на Вревска:
Само творческия дух на признателния български народ в лицето на господин Заимова можеше да сътвори такъв мил и скъп на сърцето паметник, направен от рози и цветя, които живо да напомнят за „Розата на
Русия“ (В. Юго) и за „най-хубавото цвете на Петербург“ (Ив. С. Тургенев)
(Zaimov, 1912, р. 139).

Създава се представата, че музеят „цитира“ литературата, възкресявайки паметта както за героинята, така и за митологизиращите тази
героиня текстове. От гледна точка на въздействието на литературата върху мисленето на руския четящ човек е симптоматично, че А. Савенко осмисля саможертвата на Вревска в съответствие с мита за руската жена,
създаден в голяма степен от литературата и особено от творчеството на
Тургенев: „Руската жена, в лицето на баронеса Вревска, е надминала всичките жени по света в самопожертването за благото на другите“ (Zaimov,
1912, р. 139).
Митологизацията на образа на Вревска в българската култура
може да се проследи и в текстове на съвременната българска публицисти-
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ка и литература, някои от тях стимулирани от юбилея на героинята. Павлина Петкова – председател на Конфедерацията на съюза на българските
писатели в град Бяла – споменава в своя пост от 18.10.2016 г. името Юлия
Вревска, като употребява устойчивата метафора от разказа за нея „Роза от
Русия“ (Petkova, 2018). В този град на 1.02.2018 г. е отбелязана тържествено
140-годишнината от смъртта на Юлия Вревска, а сред паметните събития
е и представянето на книгата на същия автор „Обичаме те, Юлия“ (Zhulev,
2018). В българската поезия от 60-те години на ХХ век до днес непрекъснато се появяват стихотворения в памет на Юлия Вревска – на Петър Алипиев, Иван Коларов, Ангел Веселинов, разкази и очерци (например очерк
на Иван Коларов). Сред споменатите поети се откроява Петър Алипиев,
чието стихотворение е преведено на руски език:
НА ГРОБА НА Ю. П. ВРЕВСКАЯ
„Тя беше прекрасно същество
и толкова много злочесто...”
И. С. Тургенев
Ах, за кой ли път белее
кестенът над твоя гроб.
Птица из клонака пее.
Пада тънък слънчев сноп.
Всичко е така далеко.
Няма Петербург, света.
Пеперуда каца леко
на пръстта.
Чу ли я,
Юлия?
Крачи близо млада двойка.
Свят щастлив се народи.
Но в градината девойка
Чете „Пролетни води“
и полегнала сред злака,
зарад чуждите лъжи
от съчувствие поплака,
потъжи.
Чу ли я,
Юлия?
Всичко е така далечно.
Робът вече не е роб.
Никой не живее вечно.
Но край твоя тъжен гроб
българка щастлива пее.
Тъжни песните не са.
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Весело звукът люлее
вред леса.
Чу ли я,
Юлия?
(Alipiev, 1989, р. 54)

От гледна точка на нашата тема е важна функцията на епиграфа от
изказването на Тургенев за Вревска като знак за възприятието/митологизацията на нейния образ през литературата. Същата функция има мотивът за четенето на Тургеневата повест „Пролетни води“ („Вешние воды“)
от Юлия Вревска, утвърждаващ в съзнанието на читателя представата за
моделирането на живота на Вревска по модела на литературата, особено на творчеството на Тургенев. В резултат се създава поетически свят, в
който Юлия Вревска е читателка на Тургенев, реализираща неговите литературни образи в своя живот, а българският поет „чете“ живота на Вревска през призмата на творчеството на Тургенев. За ролята на творчеството на Тургенев в живота на Вревска и за нейните дружески отношения с
писателя дискретно загатва и поетът Иван Коларов в стихотворението си
от 1963 г.: „С духовен приятел върви в бяла нощ, / заслушана в разказите
на Ловеца“) (Kolarov, 2008). По такъв начин се осъществява и обратното
въздействие – на житейския сюжет върху литературния сюжет. Симптоматична е вдъхновяващата роля на образа на Вревска за лекарите – не
само в тяхното служене на медицината, но и в областта на литературата:
лекарката Дочка Василева от Горна Оряховица също пише стихотворение
в памет на Юлия Вревска (Vasileva, 2008).
Особена роля за глорификацията/сакрализацията на образа на баронесата – милосърдна сестра – изиграва филмът на Н. Корабов по сценарий на Ст. Цанев и С. Лунгин, създаден през 1977-ма година по повод
на 100-годишнината от Руско-турската война, когато по изключение по
времето на социализма 3 март се отбелязва като национален празник.
Текстът на филма следва близко историческите източници, той цитира изказвания от дневника на Ю. Вревска и от нейни писма, пресъздава
фактите от подготовката на войната и военните действия: манифеста на
Императора, връчването на Самарското знаме на българските опълченци
край Кишинев, преминаването на Дунава, придвижването на войските
от Свищов до Плевен, посрещането им в българските села, боя на Шипка,
лазарета около Бяла, превземането на Плевен, заразяването на Вревска
с тиф, нейната смърт и погребение. Наред с това филмът съдържа силен
митологизиращ патос, неговият текст съвпада изцяло с официалния разказ за войната: той се стреми за затвърди идеята за руско-българската
военна дружба (която е проблематизирана в романа на М. Кретова чрез
цитирането на писмата на Боткин, на йеромонаха при червения Кръст
отец Н. и на самата Вревска, съдържащи негативни изказвания за българите и усъмняване в самата освободителна мисия на Русия). Кинотекстът

Денка Кръстева, Дечка Чавдарова - Юлия Вревска и Иван Тургенев...

225

в някои случа „цитира“ митогенериращи произведения на Вазов (например вика „Грабвайте телата!“ от одата „Опълченците на Шипка“ в сцената
на шипченския бой). В текста на филма прозвучава и руската месианска
идея, вложена в изказване на Макгахан при огласяването на императорския указ: „Тежък е кръстът на Русия да спасява славяните от робство“.
Официозността на историческия дискурс се снема чрез противопоставянето на суетата на командващите, които произнасят патетични фрази
(великият княз: „Вчера ние закусвахме на Дунав, днес обядваме на Балканите, а утре ще вечеряме в Константинопол!“) и заемат исторически пози
пред обектива на фотографа след съобщението за жертвите край Плевен
– и страданията на ранените, вида на кръвта и купчините мъртви войници. Противоположният на „големия“ исторически наратив „малък разказ“
за съдбата на отделния човек на бойното поле е показан през погледа на
Юлия Вревска. Сблъсъкът на две гледни точки за историята е въплътен в
спора между великия княз и Вревска: „– Победителите не ги съдят! – Съдят ги, Ваше Височество. Хората ги съдят“.
Разказът за Юлия Вревска проследява не само етапите на нейната
лична история (бракосъчетанието, загубата на съпруга, пребиваването
в Двореца), но и формирането на нейния мироглед, приобщаването към
„славянската идея“ в общуването с Тургенев, Верешчагин, Юго. Сцената
на прощалната среща на Вревска с Юго в Париж илюстрира влезлите в
историческия разказ отзиви за потушаването на Априлското въстание от
1876-та година. Юго се обръща към Вревска с думите: „Кажете на Тургенев, че съм прочел „Крикет в Уиндзор“. Великолепно е!“. След това френският поет споменава статията на Достоевски в защита на българите, позициите на У. Гладстон и О. Уайлд: „На мен ми е приятно да застана редом
с тези хора!“. По такъв начин филмът доутвърждава константната идея
на българската култура за признателността към личностите, защитили
България (идея, въплътена не само в историческия разказ, но и в назоваването на улици с имената на тези личности и издигането на паметници).
Гледната точка на Юго съдържа и романтическата идея за саможертвата
в името на свободата на една балканска страна: „Ако бях на възрастта на
Байрон, бих тръгнал да се бия за тази страна!“. Изказването на Юго предсказва развитието на историческия сюжет: заминаването на Вревска за
България като милосърдна сестра. Утвърждаването на славянската идея
присъства в обсъжданията на „Източния въпрос“ в Двореца, което също
подсказва контекста на приобщаването на Ю. Вревска към този въпрос. В
този контекст присъединяването на Вревска към руската войска се оказва
логически резултат от въздействието на славянската идея върху нея. Сцената на прощаването с милосърдните сестри на Варшавската гара през
1877-ма година съдържа сакрализиращи значения: „Колко са прекрасни!
Като ангели!“. Определението ангел става устойчиво в историческия разказ за Юлия Вревска.
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Като отчитаме ролята на литературата (и в частност на Тургеневия
роман) за формирането на модели на житейско поведение, можем да кажем, че решението на Юлия Вревска да замине за България (мотивирано с
исторически и политически фактори) имплицитно отпраща и към избора на Елена Стахова от романа „В навечерието“ („Накануне“). Авторите на
филма експлицират тази асоциация, въвеждайки в системата на персонажите фикционалния образ на българина Карабелов, а в сюжета – мотива
за любовта на Юлия Вревска към този българин5. По такъв начин киносюжетът „цитира“ сюжета на романа „В навечерието“, а любовният сюжет
се превръща в метонимия на българо-руската любов. Като Елена Стахова
в романа, Юлия Вревска чува за жестокото потушаване на въстанието от
1876-та година от Карабелов – а след това, вече в България, милосърдните
сестри, сред които е и Вревска, виждат обесени българи край изпепеления им дом, спасяват оцелели деца. Сцените на зверства от страна на турците подкрепят мотивировката на войната като акт на освобождение на
угнетените. В текста на филма (в концепцията на авторите) нямат място
други гласове за войната, които я проблематизират: мненията, че българите имат по-добри домове от тези на руските селяни, земя и градини
(М. Кретова цитира подобно мнение на Боткин, с такива позиции спори
и Достоевски в „Дневник на писателя“). В речта на Карабелов от диалога с
Вревска авторите включват и легенда, която съдържа един от основните
концепти на българската култура, изразен най-ярко в българския химн
по текст на Цветан Радославов „Мила Родино, ти си земен рай“: „след като
Господ раздал на народите части от Земята, за България не останало място и той й дал късче от рая“. Впечатлението на Вревска от България потвърждава емоционалното възприятие на българина: „Ето че сме в България. Страната наистина е учудващо красива. Аз си спомних легендата,
която ми разказа Карабелов“. Митологизиращият дискурс намира място
и в изказванията на други руснаци: „– А земята тук е добра, плодородна.
Но е неравна. – Затова пък е по-близо до слънцето. Лесно се нагрява“. (За
други, негативни впечатления на руснаци в България споменава М. Кретова, но те не се вписват в концепцията на авторите на филма, защото
биха разрушили митологемата за българо-руската дружба). Мотивът за
любовта между Вревска и Карабелов и особено сцените на техните срещи – на гарата в Петербург, в Кишинев, в църквата в България, в лазарета
– допълнително интимизират войната, като съотнасят личната история с
„голямата“ история (това съотнасяне е присъщо и на художествения свят
на Тургенев). Любовният сюжет в контекста на темата за войната намира
място в много произведения: когато това е любов към национален враг, в
такъв сюжет е закодирана идеята „любовта против войната“; в случая със
сюжета на филма „Юлия Вревска“ любовта към българина се превръща в
допълнителна мотивировка на саможертвата за чужда Родина.
5

М. Кретова изказва предположение за таен брак на Вревска с Ал. Раменски, който има
български корени. В концепцията на авторите на филма смислогенерираща се оказва любовта
именно с българин.
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Житейският сюжет, породен от литературата, е интересен и с това,
че от своя страна той самият може да се превърне в модел за сътворяване на нови биографии. В историята на българската култура житейският
сюжет Юлия Вревска е смислопораждащ в реалната биография на българската царица Елеонора. Както е известно, принцеса Елеонора фон РойсКестриц, родственица на Великата княгиня Мария Павловна, в годините
на Руско-японската война е била старша медицинска сестра в Манджурия
(1904-1905). Под влияние на Великата княгиня немската принцеса взема
решение да се венчае с овдовелия български княз Фердинанд и да се заеме с благотворителност в младото царство България, усвояващо просветителските ценности благородство и благотворителност на властта.
По време на всички войни на българските войски в началото на ХХ век
(двете Балкански войни за национална независимост, Първата световна война) царица Елеонора е била милосърдна сестра. В документалния
роман на Неда Антонова „Царица Елеонора Българска“, публикуван през
2018 г., е любопитен сюжетът за милосърдието на властта: Елеонора Българска е изобразена на полето на бойните действия със санитарен отряд.
Медальонът с портрета на Юлия Вревска на гърдите на Коронования ангел – венценосната милосърдна сестра – е важен знак за формиране на
поведението чрез сюжета за живота на Руската роза и нейната съдба на
българска земя, вдъхновен от творчеството на Тургенев.
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РОМАНЪТ „ДВОРЯНСКО ГНЕЗДО“ НА ИВ. С. ТУРГЕНЕВ –
ОСОБЕНОСТИ НА ИДЕЙНАТА СТРУКТУРА
Христо Манолакев
THE NOVEL A NEST OF THE GENTRY BY I. S. TURGENEV: THE
IDEOLOGICAL STRUCTURE
Hristo Manolakev, University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Abstract: The article studies the ideological structure of the second novel of Ivan Turgenev
“A Nest of the Gentry”. It is shown that the difference of this work in the general typology
of the writer’s novels is characterized by some important inventions: a new ideological
hero, a new organization of the plot, a new relation between the plot and the social time.
Key words: I. S. Turgenev, “A Nest of the Gentry”, ideological hero, poetics.

Ив. С. Тургенев е автор на шест романа – „Рудин“ (1856), „Дворянско
гнездо“ (1859), „В навечерието“ (1860), „Бащи и деца“ (1862), „Дим“ (1867) и
„Целина“ (1877). По сюжетно-съдържателните си особености това са произведения, които отразяват важни социални проблеми от динамично менящата се съвременна политическа ситуация на 60-те години, около и след
реформата. Разломното време, предизвикало широк диапазон от емоции в
общественото съзнание – от надежди до потрес и разочарование, сложно
се пречупва в идейните търсения на неговите централни персонажи. Всеки от романите му предизвиква остра дискусия, било заради повдигнатия
обществено-философски въпрос, или заради прокарвана идеологическа
тенденция, защото винаги погледът на твореца е фокусиран върху актуалния идеологически дебат за съдбата на Русия, за пътищата, по които тя
трябва да се развива, за отношението на различните идейни поколения
към тези болезнени и драматични въпроси за националното битие. Романите му са по особен начин отворени към съвремието, доколкото не просто
го осмислят художествено-естетически. Чрез тяхното активно обсъждане
се оформя едно ново разбиране за приобщеността на литературата към
социалните и идейните въпроси, които вълнуват обществото. Тя трябва
не само да ги открива в ежедневието и да ги запечатва чрез съответни
образи и сюжети, но и обратно да им въздейства - едновременно и да ги
предвижда, т.е. писателят да изпревари събитието и да „хване“ явлението
в зародиш, но и да набелязва път за разрешаването им. От протичащото
обвързване между творчески акт и социален процес се достига до своеобразно митологизиране на неговите романи в общественото съзнание,
като от тях започват да се очакват определени идейни послания в името
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на една над-творческа и над-личностна цел. Съответно се оказва, че съдбата на произведенията му, особено след публикуването на „В навечерието“,
зависи от готовността на автора да съобрази художествено-естетическото
си кредо с тази формирана рецепционна нагласа – факт, непредполаган за
него.
Тургенев навлиза в литературния живот през 40-те години. Развитието му като писател изпитва непосредствено въздействие на естетическите принципи на „натуралната школа”. Знаците на очерковата, на
физиологичната поетика лесно се откриват в романите му, запазени са в
отделни случаи при изграждането на фабулни ситуации (например началото на „Рудин“ с ясно откроените по контраст образи на „двете Русии“
– политическа и крепостна); при портретуването на героите обикновено
от втория план. Но принципното значение на това влияние се отнася до
формирането на идеен ракурс, чрез който да се „види“ средата и да се изрази отношение към нея. В продължение на пет години – от 1854 до 1852
г., той създава и публикува разкази и повести, които по-късно обединява в сборника „Записки на ловеца“ (1852). Главната причина за успеха на
книгата е в идеологическия план, в който е разкрита съдбата на крепостния селянин, показана ни чрез контрастното съпоставяне с живота на помешчиците, неговите господари. Погледът на разказвача само привидно
е безпристрастен, тъй като отвъд спокойствието на разказа мълчаливо е
обособил на идейна основа „едните“ и „другите“ и ги е противопоставил в
непримирим конфликт. Тъкмо тази, омекотена чрез лиричното начало на
стила, социална ангажираност насочва към особената нагласа на автора
да не е безучастен, емоционално и мисловно, към болезнените социални
въпроси на своето съвремие. В случая трябва да се подчертае вътрешната
предразположеност като предпоставка за по-късната му философски премислена и разгърната позиция на отношение към политическите измерения на деня. Въпросът е, че отливането й в романна структура, представянето й под формата на фикционална измислица почива върху определени
художествени принципи и норми. На първо място писателят трябва да ги
формулира като съставни компоненти на особена творческо-естетическа
задача (сюжет, герой, повествование, жанр), която след това да разреши.
Така поставен, въпросът за творческото му развитие обаче означава, че Тургенев едва ли не изначално е предначертал пътя си към романа.
Разбира се, в непосредствените измерения на литературния процес става
дума за изключително сложни поетологични въпроси, които се отнасят
до усвояването и преодоляването на различни традиции при изработването на собствен писателски облик. И точно в стремежа към преработването и осмислянето на различните импулси постепенно се обособява и
собствената неповторима физиономия на романист.
Краят на 40-те и началото на 50-те години са свързани с утвърждаването на повестта като водещ жанр и писателските амбиции на Тургенев
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са именно в овладяването на нейните поетологични норми. Възникването на „Рудин“ от жанровия опит в областта на повестта е несъмнено (Byaly,
1962, pp. 63-67; Мarkovich, 1982, pp. 128-132; Nedzevetskiy, 1997, pp. 159-168).
Обаче не всички нейни жанрови модификации, в които той експериментира със сюжет, повествование и герои, са непосредствен подстъп към
постигане формата на първия му роман.
Създаваните по това време от Тургенев повести са разнообразни
откъм тематика, идея за героя, повествователен маниер, механизми на
фабулиране. Съпоставителното изучаване на първия му роман с някои
от предхождащите го повести, например „Три срещи“ (1845), „Дуелистът“ (1846), „Дневник на излишния човек“ (1850), „Двама приятели“ (1853),
„Преписка“ (1854), „Яков Пасинков“ (1855), показва, че генезисът на „Рудин”
може да се потърси в пресичането на „любовната“ повест с философскопсихологическата повест за необикновената личност. Същевременно той
се стреми да разработва тези сюжети в контекста на пушкинско-лермонтовската традиция. Например болезнената чувствителност и изострената рефлексивност на герои като Чулкатурин („Дневник на излишния
човек“) или като Алексей („Преписка“) явно се сближават с Печориновия
самоанализ. Само че и двамата са лишени от волята и духовната устременост на Лермонтовия персонаж, а са слаби и безволеви, идейно не излизат
извън рамките на собствения си егоцентризъм. От друга страна, Тургенев разширява оригинално типологията на героя, като въвежда в литературата нов типаж – мечтателния съзерцател, непрактичния идеалист
скиталец, който със своята етика и светоусещане на романтик ентусиаст
(Яков Пасинков) е противоположен на предходните герои егоисти.
Безспорно, между тези образи и Рудин има немалко сходни и сближаващи ги черти (особено с Чулкатурин и Яков Пасинков), което е невъзможно да се отмине, когато се говори за генезиса на Тургеневия роман. Но
има и една принципна разлика, която обозначава важния преход в жанровото развитие на писателя. Тяхната идентичност се строи посредством
антиномията човек – среда и тя (идейността) се ограничава с изследването на психологическите рефлексии, настъпили под силата на външното
въздействие. Докато „Рудин“ е нещо абсолютно различно като тематика,
доколкото се занимава с мащабните проблеми, вълнуващи обществото.
Има го и камерното, но то е във функционална зависимост от изследването на причините за един всеобщ въпрос – отговорността на поколението
дворянски интелигенти за националната катастрофа в Кримската война. Но смисълът на голямото откритие е в това, че генералният проблем,
който вълнува автора, е разкрит като идеологическо отношение на героя
(Рудин) към социалното време посредством определено идеологическо
събитие, в което точно се отразява идейният дух на това време. Да си припомним ситуацията в романа. От една страна, е пасивността на героя, а
от друга, е определен идеологическият принос на стореното от него чрез
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метафората за словото семе, изведена в значенията й за обществото. В отношението на героя към действителността, която той трябва да промени,
но не за свои егоистични цели, а в името на всеобщото добруване, се заключава най-характерната особеност на Тургеневите романи.
Те, независимо от художествено-естетическите си стойности, типологически се открояват в общото литературно-историческо развитие
на епохата. И шестте израстват от две предходни традиции – онегинскопечоринската, която дава идеята за високия, изключителния герой, и линията на Гогол и на „натуралната школа“ с тяхното проблематизиране на
средата. С важното уточнение, че той свързва тези две традиции посредством Херценовия стремеж да събере „любов“ с „идеология“ в общ сюжет.
В „Рудин“ е създаден герой, носител на определени нови идеи, които пропагандира, без да е способен да ги въплъти в дело. Рудин живее с мисълта
за ценното слово, което носи, но не съзнава смисъла на необходимостта
от практическото му прилагане. Той не може да долови онова значение,
което изговорените от него нови идеи имат за околните. В рамките на
сюжета той не успява да надскочи личностното по посока на извънличностното, т.е. ползата, извличана от околните от неговите идеи, протича без
личното му участие в това усвояване.
В романа „Дворянско гнездо” настъпва принципна промяна в проблематизирането на връзката герой – време. Идеологията в „Рудин” е
по-скоро разказана отколкото показана, привнесена е в сюжета като извънличностно събитие. Ето защо представената чрез езика на фикционалното идея за социалното време се оказва твърде условно съотнесена
с извънтекстовата действителност. Във втория му роман корелацията
между героя и времето е демонстрирана не като конфронтация на героя
срещу времето, а като диалектическа вписаност на човека във времето,
т.е. индивидуално биографичното време е следствие от протичането на
голямото национално социално-историческо време.
На сюжетно равнище внушението е постигнато благодарение на
биографирането на четири поколения от рода Лаврецки – от прадядото
Андрей до последния представител – Фьодор. Целта на биографичния
разказ е да покаже как духът на времето се отлага в съдбата на имението
– от възхода до разоряването и упадъка му. Последният представител на
рода, Фьодор, се изправя пред задачата да възроди имението. Това е неговата отговорност към историческата памет. Смисълът на идейния сюжет
е да покаже съзряването на героя за тази задача като собствено идейно
откритие.
Преходът между двата романа е обмислен и последователно прокаран в композиционната организация. И сюжетът на „Дворянско гнездо“ е построен върху схемата пристигане – среща – отпътуване. Има я в
биографията на бащата Иван Фьодоров, чийто жизнен път се осмисля в
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парадигмата просветен европеец. Той донася от Европа сакралната нова
идея – просвещение. Същият модел е заложен и в биографията на главния
герой, но отвъд повторението на схемата пътуване до Европа – обучение
– завръщане в Русия има няколко принципни отлики, които са важни за
конституирането на идеологическия сюжет. Разбира се, трябва да се отбележи, че организиращата нишка на външната интрига, т.е. онова, което
е аргумент, повод за движението на героя, е любовната интрига – сватбата
на Лаврецки и Варвара, мечтата й да заживее в Париж, изневярата й.
В какво е смисълът на новото?
В пространството на цялостния руски идеен сюжет до момента
„пътуването” и „завръщането” от Европа се възприемат и тълкуват в парадигмата пътят на Русия. Според това разбиране, свързвано с философията на т.нар. западници (западничеството), Европа като социална организация на живота, на достиженията в просветата и културата, се сочи за образец, който Русия трябва да следва. Това е пътят за нейното общественополитическо и интелектуално обновление. Съответно, в значенията на
този макроконтекст, завръщащият се от „там“ ще бъде възприеман през
призмата на модела за просветения европеец, т.е. на обновителя, който
пристига с мисията да разпространява в своето пространство прогресивните европейски идеи („западническото“ слово) и така да интегрира своето към чуждото.
С биографията на бащата Иван Фьодоров Лаврецки Тургенев разколебава модела, като по този начин иронично-пародийно се оттласква
и от „Рудин”. За сина Фьодор Лаврецки пребиваването в Европа първоначално наистина е подчинено на съзнанието за недостатъчното образование, а по-късно идва и прозрението за измамното фалшиво лице на
усвояваните европейски нрави и нравствени модели на поведение. В значенията на рухналия идеал завръщането е и своеобразно бягство от „там”.
Настъпилата идейна промяна в отношението към Европа се отразява и в
маршрута на обратното пътуване – героят избягва да се срещне с Петербург и Москва, които в своето пространство се вписват с конотациите
именно на този фалшив и измамен образ. Лаврецки се появява в дома си в
провинцията тих, без патетика и екзалтираност, без съзнанието, че носи
новото и спасително слово. Именно тук се проявява най-важната разлика
на Лаврецки като нов идеен герой в сравнение с Рудин. Защото ново слово все пак е изговорено, но сега вниманието е насочено към достигането
до него като вътрешен процес на собствено търсене и просветление. Не е
акт на механичен пренос, неосъзната рефлективност, както е при Рудин.
Между Лаврецки и Рудин минава важната типологична граница за развитието на идейните герои, в което завършва линията на „излишния човек“.
Героят на втория роман е активна, търсеща и мислеща личност. За
разлика от „Рудин“ в „Дворянско гнездо“ има ясно набелязани координа-
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ти на идеологически конфликт, чиято същност се гради върху сблъсъка
на противоположни идейни позиции. Основното идеологическо събитие
е идеологическият диспут, който е представен в развитие.
Става дума за два диалога на Лаврецки. Първият е спорът му с Михалевич (гл. XXV), неговия приятел от студентските години. Разбрал, че
Лаврецки се е завърнал от Европа, той е дошъл да го види. Спорът им
символично представя изчерпването на началния идеен етап – въвеждането и пропагандирането на прогресивните идеи в делничното битие.
Михалевич е идейна натура, начетена и мислеща. Той живее в думите и
чрез тях; владее ги, ясно и лаконично формулира мислите си. Веднага
улавя моментното състояние на Лаврецки – потопил се блажено в егоистичното доволство на душевното си спокойствие, което по никакъв начин
не иска да наруши, забравяйки, именно като мислещ човек, за своя дълг
пред бога, пред народа, пред самия себе си. Лаврецки отхвърля упреците.
Но на въпроса му какво трябва да се прави, Михалевич избягва конкретния отговор с аргумента, че всеки сам трябва да намери пътя към делото (Тurgenev, 1981, p. 187). Липсващият отговор, т.е. невъзможността да се
посочи посоката, по която да се тръгне нататък, напомня за съдбата на
Рудин. Това е същността на първия етап – внасянето и пропагандирането
на словото идея – и на него е посветен романът „Рудин“.
Във въпроса на Лаврецки е подсказано, че той е израз на завладяло го чувство на отговорност за съдбата на родината. Явно е, че героят е
разколебан в търсенето на вярната посока за разрешаването им. И около
месец по-късно, във втория спор, сега с Паншин (глава XXXIII), отговорът вече е открит. Спорът е отново за болния въпрос на руската социално-икономическа политика и за това – какви трябва да са стратегиите за
нейното развитие: дали да се следва Европа (Паншин), или да се върви по
собствен, различен път (Лаврецки). В позицията на Паншин лесно се узнават възгледите на западниците. Изглежда, че това ще бъде един обичаен, типичен с безрезултатността си дебат, доколкото се повтарят отново
познатите тези, оборвани на свой ред с вечните аргументи против; неочаквано на провокативния въпрос на Паншин какво конкретно трябва да
се направи, Лаврецки поднася кратък и ясен отговор: „Да ора земята ... и
да гледам да я ора колкото може по-добре” (Тurgenev, 1981, p. 210). Императивността, с която е поднесена мисълта, недвусмислено подсказва, че тя
няма за цел просто да информира. Зад твърдостта на думите се крие обмисленост. Ето това вече е ясна идейна програма за действие! В конкретиката само на един ред са преодолени опитът и неуспехите на предходните
провали, изчезват лутанията и колебанията на „излишния човек”.
В рамките на сюжета обаче тази програма не е облечена във фабула, не е разиграна в действие. След като не успява да разкаже чрез художествени образи идеологическото, писателят създава епилог. Той е компромисът пред тази необходимост. Защото от гледна точка на фабулата от
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него няма нужда, в сюжета не е останала никаква премълчана тайна. Интенцията му е изцяло идеологическа. Два момента са откроени в него и те
са свързани с образа на главния герой. Разказва се, че у Лаврецки е настъпило преосмисляне на ценностите. Мисълта за националното за него е
престанала да бъде само празна риторика. Той е преодолял изкушението
по егоистичното лично щастие, открил е смисъла да живее с идеята за доброто на другите – научил се е да оре земята и е подобрил живота на своите селяни. А вторият момент, импулсивно роден от срещата му с новите
млади хора, обитаващи имението на Калитини, се отнася до надеждите
му за идващото поколение, необременено от тревогите на неговото време:
пред младите хора стои единствено задачата да работят за общата полза, делото, което поколението на Лаврецки не е осъществило, и затова са
така силни надеждите, свързани с тях. Така Лаврецки е показан като идеологически герой, осъществил на дело своите изговорени някога идеи.
Разказът за осъществената програма носи знаците на една художествена
утопия за руския социално-политически път с декларираното настояване, че залог за успеха е отговорността на всеки един в настоящия момент
към неговата земя и народ.
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МИМИ: БАЛКАНСКА МАГИЯ
Хюсеин Мевсим
MIMI: THE BALKAN MAGIC
Hussein Mevsim, Ankara University, Turkey
Abstract: In the early 1930s, in the first decade of the founding of the Republic of Turkey.
There was a considerable interest among the Bulgarian intellectual and artistic elite
in the transformative social processes in the neighboring country, which is reflected
in the excursions undertaken for scientific purposes, individual trips, journalistic
correspondence, visits, etc., to become more familiar with on-the-spot news. The tour of
the Cooperative Theater to Istanbul and Ankara in the late autumn of 1931, in which a star
is the primа donna Mimi Balkanska, fits into this trend. In the study below, on the basis
of archival documents, memories, periodicals, etc., we follow the one-month tour of the
famous metropolitan theater in the neighboring country, the positive public resonance it
generated, and the constructive role of art in bilateral relations, especially when they are
historically burdened.
Key words: “Cooperative Theater”, Mimi Balkanska, Mustafa Kemal pasha, BulgarianTurkish cultural contacts, Istanbul, Ankara.

Културната памет на миналото на българcко-турските връзки в
областта на литературата, изобразителното изкуство, музиката и образованието обяснява повече дълготрайния интерес към онова, което ни
сближава, отколкото към онова, което ни раздалечава и противопоставя.
В този смисъл културните диалози между младата Турска република на
Мустафа Кемал паша в началото на 20-те години на ХХ век и модерната
еманципирана българска държава и култура в същия период са съпровождани и дори предшествани от активното навлизане и утвърждаване
на сценичните изкуства като пълноценна част от хабитуса на двете публики – българската и турската. Не е тайна крилатата фраза на Ататюрк,
която обяснява пряката зависимост между цивилизацията (т.е. европеизацията) и операта, театъра, оперетата, музиката. Затова и настоящият
културен сюжет, посветен на оперетната дива на българската сцена Мими
Балканска, прославила родината си в Европа и в малоазиатските географски ширини, е толкова любопитен и показателен. Не на последно място,
както разказва биографичната и документалната памет, става дума и за
съвсем личния човешки интерес на ценителя на женското обаяние Мустафа Кемал паша и към магията на прочутата красавица Мими, обявена
за славея на Балканите.
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Идеята за турне на „Кооперативния театър“ в Турция
Струва ми се, че в контекста на българско-турското културно сближение, а и в чисто човешките измерения на добросъседството, на благоденствието на двата народа, две години, а именно 1909-а – първата годишнина от прокламирането на Хуриета в Османската империя, на чието
помпозно честване едва ли не цялото българско общество – от студенти
през търговци до военни и дипломати – се стича край Босфора, и 1932-ра,
когато са изминали десетина години от създаването на Република Турция, представляват два своеобразни недостижими върха, с чието единично и сравнително осветляване предстои да се заема по-пространно. Става
дума за две години, когато след дълъг мрак изведнъж се проглежда, преодоляват се всички негативи и закостенели стереотипи, но в по-широка
перспектива тези благородни усилия са обречени на мимолетност.
Като пример за втората, 1932 година, ще ни послужат пътуването
на българските учители през Великденската ваканция в края на април
и началото на май в Истанбул, Бурса и Одрин, а веднага след това – посещението на Истанбул и Анкара от представители на Съюза на провинциалните журналисти със седалище във Варна, съпровождани от хор и
ансамбъл „Българска китка“ от Плевен с ръководител Борис Цонев.
Бързам да отбележа, че пътят към тези две събития със силен положителен резонанс в публичното пространство и в двете страни (достатъчно е да се споменат десетките публикации под формата на „пътни
бележки и впечатления“ в столични и провинциални вестници) е трасиран от друго едно културно и артистично събитие, което сякаш предизвестява съживяването на българско-турските културни връзки през онези години, като показва и доказва тяхната възможност и осъществимост,
намеква за потенциала им.
Тук визирам турнето на софийския „Кооперативен театър“ в Истанбул през ноември и декември 1931 година във връзка с 10-годишния
юбилей на трупата; театър, чиято роля и значение за българския културен контекст един съвременен журналист, впрочем роден край Босфора,
определя като „светъл лъч в мрачния живот на тази страна“, дори като
„предтеча на човечната система – братски труд, равно поделяне на благата, които дава тоя труд“ (Brazitsov, 1931, р. 174).
Енергичният и пълен с ентусиазъм и желание за изява творчески колектив на театъра, набрал достатъчно опит и самочувствие в национален мащаб, съвсем естествено помисля за изява и в чужбина, сред
чуждестранна публика, и така възниква идеята за турне в Република
Турция. Но защо трупата потегля именно на Изток, а не примерно към
Белград, Атина или „малкия Париж“ – Букурещ? Дали само защото основателят на трупата, шуменецът Стоил Стоилов, е работил преди десе-
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тина години като артист и режисьор в един оперетен театър в Истанбул
и познава обстановката, а вероятно има и изградени творчески връзки
и приятелства?
Съществува и друга, съвсем нова версия за предприетото турне,
която се основава на записките на един български предприемач в новата страна, собственика на тухларни фабрики в Ескишехир, Малатия
и Ерзурум Петър Шурков. Според тази версия непосредствено след завършването на тухленото ограждение на президентската резиденция
„Чанкая“ в Анкара славният председател на републиката поканил споменатия строителен предприемач и архитекта Йордан Севов, впрочем с
все още неизследван значим принос при изграждането на новата турска
столица, по случай завършването на строежа в представителния салон
на закуска. Присъствал и Исмет паша, бъдещият Иньоню, тогава министър-председател и близък съратник на председателя на републиката.
Заговорили се за културния живот в София и в един момент баща ми подхвърлил идеята за гастрол на оперетния състав от София. По това време
той имал близки приятелски отношения с Мими Балканска, а и със Стефан Македонски. Президентът Ататюрк 1 веднага реагирал положително.
Разноските били поети изцяло от баща ми. Майка ми е запазила снимка
на целия оперетен състав на гала вечерята в реномиран столичен ресторант“, споделя синът Шурков след дълги години (Blagov, 2013).

Разбира се, организирането на подобно турне с ансамбъл от 60
души изисква сериозна подготовка; налага се да се наеме грамаден товарен вагон за декорите, костюмите, реквизита и пр., преодоляват се десетки митарства из разни паспортни и митнически ведомства, преди да се
тръгне, а и след пристигането край Златния рог. Отпуснатата специално
за трупата „пътническа каруца“ е прикачена за опашката на конвенционала, който потегля в ранния следобед от София.
Пътуването
Нека да се пренесем в онзи понеделничен ден в самото начало
на ноември 1931 г. на софийската гара, където часове преди тръгването
нетърпеливо са се притекли всички артисти и техническият персонал.
„Кооперативният театър“ пътува в пълния си състав (оркестър, хор, балет и сценични работници), с цял репертоар – оперетите „Виктория и
нейният хусар“, „Царицата на чардаша“, „Розата от Стамбул“, „Графиня
Марица“, „Баядерка“, „Теменужката от Монмартр“ и „Тайните на харема“,
като вестниците известяват читателите си, че трупата ще отсъства 15
дни (Mir, 1931, р. 9402). Дамите са се показали на прозорците на влака, а
мъжете обикалят около бюфета да гаврътнат по чашка за изпроводяк.
1

Впрочем председателят на републиката все още се казва Гази Мустафа Кемал паша;
фамилното име Ататюрк, „родоначалник на турците“, му се присвоява малко по-късно, със
Закона за фамилните имена от 1934 година.
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Душата на трупата е легендарната Мими Балканска, като специално за гастрола е поканен да участва в няколко постановки и бившият
ѝ съпруг Иван Цачев. Той откликва и веднага идва от Берлин. Тъй като
Мими вече е съпруга на д-р Кирил Марков, за да се избегнат неминуемите
клюки и интриги в театъра, а и в обществото, тя предвидливо помолва
мъжа си да затвори лекарския си кабинет за един месец и да я придружи
в пътуването заедно с майка ѝ и свекърва ѝ. Така за Истанбул тръгват
четиримата, като Мими със задоволство отчита, че още във влака Иван и
Кирил сядат заедно във вагон-ресторанта като добри приятели (Mitova,
2002, р. 66).
Заминаващите нетърпеливо чакат часа на тръгването, а изпращачите ги облазяват – по лицата им се чете нескрита завист, защото самите
те остават във водовъртежа на дотегналото им всекидневие, докато колегите им в продължение на цял месец ще се наситят на нови впечатления
от модернизиращата се държава на Мустафа Кемал паша.
Ето че оркестърът засвирва марш и всички изпращачи крещят с
пълен глас: „Ура! На добър път! Довиждане! Много здраве на Мустафа
Кемал паша!“ Да, в тогавашното българско покварено или непокварено
съзнание Турция се легитимира преди всичко като „страната на Мустафа
Кемал паша“, неслучайно точно така озаглавява репортажната си книга
учителят по история от Враца, Боньо Бонев; страната е олицетворена в и
с личността на видния балканец, на земляка от Солун.
Когато в един вагон пътуват няколко десетки артисти, няма как
в него да не се възцари весело настроение и да не се създаде бохемска
обстановка. Ето всички са насядали по местата си и веднага започват
приказки и сметки: защо гръцката граница се била вмъкнала като клин
в турска територия; защо по-рано се давало по 5 гроша при минаването
на моста за Пера, защо Мустафа Кемал паша преместил столицата си в
прашната Ангора, защо повечето българи в Цариград били млекари, бозаджии, баничари, малебиджии и пр. Но въпросните суховати и умозрителни приказки твърде скоро преминават в песни, а после и в развихрени
танци, в такт с колелата на влака, който вече претраква през равна Тракия. Оркестърът се ангажира със задължението да научи турския химн,
като първата спевка се репетира към Харманли – всеки държи в ръката
си турския текст, написан с български букви, и над него – ноти2. „Дали
думите бяха смешни на български, или ние ги произнасяхме смешно – не
зная, но ако на спевките присъстваше някой турски полицейски пристав,
2

През следващата година 80 български учители от всички краища на страната преди да
поемат по море за Истанбул, се събират в Бургас да репетират турския химн. Сред тях се
намира и учителят от Казанлък Димитър Христов Чорбаджийски, бъдещият Чудомир, който
в бележките си за пътуването отбелязва, че в Турция за грижите и любезността на домакините
винаги се отплащали с изпяване на химна им. И толкова добре го изпълнявали, че веднъж,
след поредната демонстрация, един от видните турци го запитал: „Втората песен, дето я
изпяхте, разбрах, че е вашият химн, но първата не разбрах каква е“. (Mevsim, 2012, p. 168).
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сигурно всички ни щеше да арестува“, ще си признае един друг свидетел
(Nikov, 1932, р. 174).
В Свиленград се разменят пари, от гарата се взема българското знаме, защото забравят да го сторят в София. Зареждат се турски железничари и полицаи, след тях гръцки, после турски, отново гръцки и най-сетне
пак турски – „лабиринт от граници, каквито едва ли има нейде другаде
по света“ (Brazitsov, 1932, р. 9553). Което си е съвсем естествено, както доста по-късно в лют спор с Драги ми господине, все още неизлюпилото се
Йордан-Радичково врабче, ще отбележи Смрадовранката: „... това да не ти
е Париж – да не граничи с други градове, тук на Балканите всеки е орисан
с всекиго да граничи”3 (Radichkov, 1998).
Разиграват се истории, които могат да се случат само по тази ширина. Двама гръцки полицаи, клъвнали порядъчно, минават през вагона
за паспортна проверка. Веселото настроение сред артистите им харесва
и, преустановили проверката, те остават при тях. По тези места рядко се
случва да попаднеш на такива пътници – весели, че и щедри. Сприятеляват се с единия от оркестрантите, който ги води в купето при своите
колеги. Един голям бинлик с хубаво гръцко вино започва да се върти, заобикаля около наредилите се като на причастие оркестранти и след малко
започват възгласите: „Да живее!“ и едно турско маане – картината колкото пленява, толкова и умилява: гуляят лудо българи на гръцка територия
с гръцко вино, с турски песни и български танци!
Влакът спира на една гара, гръцките митничари водят и оркестранта, за да допият в кръчмата, защото им било неудобно да къркат в
трена, когато е в престой. Връщат се след третия звънец, в последния момент.
В Кулели Бургас през нощта след големи молби българите успяват
да се сдобият с турско знаме. Хубавото време позволява да се разгледат
всички местности около жп-линията.
Наближили Кючюк чекмедже, между едноименното езеро и Мраморно море, българските артисти забелязват множество красиви дървени
къщички и пред всяка от тях по една оригинална арка – морските бани.
Да, това са годините, когато белогвардейките запознават сухоземните
турци с плажа и с плажната култура, а пустата пясъчна ивица се култивира в плаж. След малко през крепостните стени се навлиза в Стамбул, а
когато следващият брега на морето влак завива през „историческия полуостров“, прави се последната спевка на химна и трупата развълнувано се
приготвя за посрещането.
3

„Как така не граничи! – изненада се Драги ми господине. – Мигар може да съществуваш на
тоя свят, без да граничиш с някого!... Може – рече му Смрадовранката, – Париж всичко може,
защото там е Европа, а не както тука на Балканите, където всеки с всекиго граничи!“ (Radichkov, 1998, p. 52).
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Истанбул, или колективният дух на кооператива
Когато към 11 часа с пронизителна свирка влакът навлиза в гара
Сиркеджи, като по команда българските артисти развяват националните
знамена и запяват турския химн. Над хиляда посрещачи свалят шапки
и заехтява мощно „Ура!“. След минута „Шуми Марица“ и още по-силно
„Ура!“ оглушават перона и посплашват чайките над Златния рог сред нестихващи овации. „Да живее страната на Гази!“, „Да живее Гази!“, скандират с пълно гърло българските гости. На вагоните на отсрещната линия,
накачили се като катерици, десетина журналисти с фотоапарати непрестанно снимат. На следващия ден тези фотоси се появяват по страниците
на вестниците4. Започват приветствията и поднасянето на букети и венци
от разни организации, в това число и от българската колония, от всички артисти в „Дар-юл бедаи“; дошъл е и Димитър Василев от името на
Българската царска легация. На всички отговаря на български и френски
Стоил Стоилов, директор и режисьор на „Кооперативния театър“.
Да, сърдечността си е сърдечност, достлукът си е достлук, помпозността си е помпозност, но сиренето и тук е с пари – явно турските
митничари не се въодушевяват особено от културни контакти, поради
което не се свенят да поискат 1 200 лева гаранция, за да се разтовари
вагонът с декорите и костюмите. Вероятно в случая своето отражение
оказва и фактът, че точно през онези дни в общественото пространство
активно се обсъжда въпросът за уреждането на митата и митниците.
Тези митарства спомагат за бързото окопитване на гостите, а когато потеглят за хотелите с ангажираните специално таксита и без преувеличение обикалят по два пъти из тесните сокаци на Стамбул и по три пъти
из стръмнините на Пера, без да преминат през етапа на махмурлука,
напълно изтрезняват.
До вечерта турските журналисти се стичат в хотела за интервюта,
а на другия ден местните вестници препълват колоните си със снимки от
посрещането, появяват се възторжени отзиви. На посрещането до Мими е
примадоната на турския театър Бедиа (Муваххид) ханъм в черно изискано кожено палто; всъщност тя е позната на българските читатели, защото
няколко години преди това в един вестник аташето по печата към Българската царска легация, писателят Дамян Калфов, накратко я е представил. Същата вечер колегите от „Дар-юл бедаи“ канят гостите на чай във
фоайето на театър „Франсе“; в колегиалните беседи проличава голямо желание да се разискват въпросите на театралното и оперетното изкуство,
съседите усещат същински глад за развиване на култура, търсят пътища
4

Например официозът Cumhuriyet (брой 2707 от 19 ноември 1931), като съобщава за
пристигането на 70 български оперетни артисти и пламенното им посрещане на гарата,
публикува две фотографии, едната от които е на Мими Балканска в цялото ѝ артистично
сияние; тя заявява, че „се чувства щастлива от възможността да гастролира в съседната
страна“.
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за утвърждаване на духовната си идентичност в новата обществена среда.
Поетът Никола Фурнаджиев, който след две години ще дойде като учител
в Българското училище, наблюдава отблизо процесите на културния градеж в републиканска Турция. Турските артисти задържат българските си
гости почти до началото на своя спектакъл, на който ги канят.
Дали е случайно съвпадение, или този акт е катализиран от посещението и амбианса на българската оперетна трупа, но на следващия
ден официозът съобщава как градоначалникът Мухиддин бей наредил
на режисьора Мухсин (Ертугрул) бей и на двама преподаватели от консерваторията – Решид Рей бей и Вахид ханъм – да положат основите на една
оперетна трупа, която веднага да започне да дава представления5.
Ден след пристигането си „Кооперативният театър“ изнася първото си представление „Виктория и нейният хусар“ на унгарския композитор Пал Абрахам, чиито билети са разпродадени предварително. Представлението надминава и най-смелите очаквания. Шармантната Мими
Балканска е отрупана с разкошна кошница с цветя, а всички артисти са
възнаградени с нестихващи аплодисменти.
Неочаквано приятна изненада за домакините е, че значителна част
от репликите и диалозите в оперетите се изпълняват на родния им език,
тъй като някои от българските артисти поназнайват турски. Играе се на
български език, но артистите Асен Русков, Тинка Краева и Иван Станев
представят комедийните сцени на турски, за което биват бурно аплодирани от публиката. Освен Мими запомнящо се представя и Тинка, която
възхищава публиката със своя глас. Вестниците отбелязват и специалното участие на Иван Цачев, който се радва на известност в Германия,
където вече е записал немалко музикални плочи.6
Прави впечатление, че по време на турнето в официоза се появяват
рекламни обяви на „Кооперативния театър“, които известяват за предстоящите представления. Така например на 23 ноември на матине се играе
„Графиня Марица“, а вечерта от 21 часа – „Виктория и нейният хусар“. Дебело се подчертава участието на примадоната Мими Балканска.
Точно в онези дни от новата столица пристига в Истанбул министър-председателят Исмет паша. „Кооперативният театър“ проявява
завидна съобразителност и не пропуска случая да го покани на едно от
представленията си. Турският премиер радушно откликва и пожелава да
види оперетата „Графиня Марица“. Новината бързо се разчува из града
и многобройна публика се стича пред и в театъра, за да види легендарния държавен мъж. Но за беда часове преди представлението министър-председателят претърпява лека автомобилна катастрофа по една от
5
6

Cumhuriyet, N 2709, 21.11.1931.
Cumhuriyet, N 2710, 22.11.1931.
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стръмните улици на града и не успява да присъства в салона, но изпраща
разкошен букет от рози и карамфили7.
Отново от обявите се разбира, че на 27 ноември на матине се играе
„Царицата на чардаша“ – примадона Мими Балканска, тенор Иван Цачев, а
вечерта – „Тайните на харема“. Специално се подчертава, като тук улавяме
и триковете на рекламата, че в постановката се разгръща „борбата между
стара и нова Турция“, тема изключително злободневна и водеща за страната, като не е подмината още една „уловка“ – „пиесата ще се играе на турски“.
Това се прави за преодоляване на езиковата бариера8, но също така свидетелства за опитността и професионалната обиграност на театъра.
Когато се представя „Теменужката от Монмартр“, изрично се отбелязва, че това е последната пиеса на Еммерих Калман – примадона е
Мими, а оркестърът се състои от 21 души9. На следващия ден на матине се
представя „Тайните на харема“, а вечерта – „Графиня Марица“10.
На 1 декември се повтаря „Тайните на харема“ (тенор е Армянов), а
на следващия ден матинето е предназначено само за ученици и учители,
поради което всички места са по 60 гроша. Вечерта се представя „Виктория и нейният хусар“, пожънала голям успех, а на следващия ден е предвидено намаление за военните11.
Междувременно на 2 декември, на път за Анкара, в Истанбул пристига официална българска правителствена делегация, водена от министър-председателя Никола Мушанов – едно от най-плодотворните посещения на български премиер в съседната страна, на което ясно и категорично са афиширани послания и воля за братство, приятелство и добросъседство. Смея да твърдя, че с успешните си гастроли, които получават
положителен обществен резонанс и достигат до широка турска аудитория, „Кооперативният театър“ сякаш се превръща в „мека сила“, подготвя
почвата на кадифената дипломация, създава отлична атмосфера, която
допринася за успешното протичане на политическите и официалните
преговори – пореден пример и ярко доказателство за градивната роля на
културния обмен.
Чрез официоза любителите на оперетното изкуство в Истанбул са
известени, че предстоят заключителните представления от гастрола на
софийския театър – на 5 декември на матине се играе „Тайните на харема“
с намаление, вечерта – „Баядерка“, отново с участието на Мими и тенора
Цачев12, а на следващия ден – „Баядерка“ и „Тайните на харема“. Специал7

Cumhuriyet, N 2715, 26.11.1931.
Cumhuriyet, N 2716, 27.11.1931.
9
Cumhuriyet, N 2717, 28.11.1931.
10
Cumhuriyet, N 2718, 29.11.1931.
11
Cumhuriyet, 1 .12.1931.
12
Cumhuriyet, 5.12.1931.
8
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но се подчертава участието на комедийния артист Русков, получил вече
известност в града 13.
Така само в Истанбул за две седмици се изнасят 27 представления,
средно по две на ден – матине и соаре, в театър „Франсе“ в Тепебашъ, чийто салон винаги се препълва с публика, която радушно оценява изкуството на гастролиращата трупа с нестихващи, възторжени аплодисменти.
Големият успех, който трупата жъне в съседната страна, няма как
да не резонира и в София. Съобщавайки за това, един всекидневник отбелязва и факта, че „артистите били подпомогнати от българската колония,
която въпреки малобройността си, вършела полезна агитация“.14
Турската музикална критика отбелязва успешното турне на „Кооперативния театър“ и възхвалявайки българската оперетна трупа, особено превъзнася забележителната дарба и сценично излъчване и обаяние на примадоната Мими Балканска; отлично се отзовава за режисьора
Стоил Стоилов, за Иван Цачев, наречен „балканският Рихард Таубер“, за
темпераментния диригент Илия Стоянов, за незаменимите Русков, Петко
Ников, Симеонова, Армянов и Дочева.
„Каква смелост наистина! Да се дигне театърът от София с целия
персонал (60 души), декори и гардероб, да замине зад граница да манифестира българското изкуство, и то без материална помощ отникъде. И това
ако не е краен идеализъм!“, ще възкликне учителят по пеене в Българското трикласно училище в града, основателят на детското хорово пеене в
България – Димо Бойчев.
В спомените си, които предстои да публикувам, той отчита, че
„театърът постигна целта си – имаше извънредно голям морален успех,
а донякъде и материален – покриване на разноските. Представени бяха
оперетите: „Виктория и нейният хусар“, „Графиня Марица“, „Царицата на
чардаша“ и „Тайните на харема“. Този репертоар се редуваше всяка вечер,
а в петък и неделя – и дневно. Играта на артистите бе чудесна! Българското изкуство бе достойно представено. Вестниците поместиха отлични
рецензии. Гостуването на С[офийския] К[ооперативен] театър бе празник
за българската колония, която почувства справедлива гордост от успеха
на артистите“15.
Българската оперетна трупа е може би първата, която донесе на нашата
сцена един хомогенен ансамбъл, сформиран и изпитан на неговата родна
сцена. Той донесе една оригиналност, която интелектуалната публика
на Истанбул оцени. „Кооперативният театър“ доказа, че избраната форма – кооператив, е целесъобразна и дава възможност за разгръщане на
13

Cumhuriyet, 6.12.1931.
Mir, 9423, 4.12.1931.
15
CDA, f. 551K, op.1,arh. ed. 106, list 151.
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един колективен дух. И преди всичко трябва да отбележим таланта на
артистите. В продължение на повече от петнадесет дни в салоните на
Пера се говореше за обаятелната фигура и хармонична красота на Мими
Балканска – едно предопределено сякаш име за... балканско сближение“,
отбелязват музикалните критици (Velikov, 1983, р. 276).

Струва ми се, че най-показателният отклик за гостуването на
трупата представлява написаното от известния журналист Абидин Давер в колонката „Между чука и наковалнята“ на в. „Джумхуриет“. Поканеният на една от постановките публицист не крие примесеното с
учудване свое възхищение, че всички изпълнители са българи, че цялата художествено-артистична продукция е българско дело. Според него
забележителният тенор Иван Цачев в много отношения засенчва гостувалите досега тук свои френски, италиански и виенски колеги. „Кооперативният театър“ с нищо не отстъпва на европейските театри. „А ние,
да оставим отличното представяне, нямаме дори своя оперета“, горчиво
изплаква болката си той, за да отчете, че в областта на изящните изкуства, градостроителството, просветното дело, по броя на издаваните
вестници, в търговията, промишлеността, селското стопанство, икономиката, кооперативното движение и спорта турците още сричат азбуката; изостанали, кретат след своите балкански съседи. „Поради тези горчиви констатации, когато излизах от чудесното представление, вместо
да плувам в облаците, цепеше ме глава“, пише той и горещо апелира към
турската младеж да се труди и дерзае, за да достигне в развитието си
другите народи. „Нашето поколение вече изпя песента си!“, изповядва се
Абидин Давер16.
„Тайните на харема“ в ложата на Мустафа Кемал паша в
Анкара
След като приключва истанбулската си програма, софийската трупа сондира намерението си за изнасяне на представления в новата столица, която отстои на 500 км. Съветват я да не отива в довчерашното степно
градче, което тепърва се строи и благоустроява, защото нямало хотели, а в
театъра, макар и в центъра, жени още не ходели. Единственият ресторант
не бил достъпен, а и как да се покрият разноските по обратния път?
Тъкмо се решава, че не е възможно да се играе в столицата Анкара, когато се получава лична покана от администрацията на държавния
глава Мустафа Кемал паша да бъдат негови гости. На негови разноски са
изпратени два вагона – за артистите и за декорите, както и един вагонресторант. Той дори откупува всички представления и входът е безплатен. Въпреки че един анкарски всекидневник съобщава, че българската
оперетна трупа ще потегли сутринта на 7 декември, тя реално тръгва от
16

Cumhuriyet, 29.11.1931.
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Истанбул с вечерния влак на 8-и, за да пристигне на следващия ден в
новостроящата се столица, където е посрещната сърдечно още на гарата. Настанена е в единствения тогава луксозен хотел – вероятно това е
несъществуващият днес „Белвю“ в Улус, в който ще отседне и Елисавета
Багряна след няколко години.
Местният всекидневник съобщава на първа страница за пристигналата на 9 декември българска оперетна трупа 17, която възнамерява да
остане в града около една седмица, като посочва и включените в репертоара оперети 18, представя ръководителите и известните артисти. „Кооперативният театър“ дава представленията си в Халк еви, Народния дом 19.
Знаейки за радушния прием и отклик в Истанбул, вестникът уверява, че
„трупата може да бъде сигурна, че в Анкара ще се радва на не по-малко
внимание“. Виждаме и снимка на строителния предприемач Петър Шурков, представен като организатор и ръководител на турнето в Турция.
Вестникът дава и обява за първата постановка – „Графиня Марица“, оперета в три части на известния Калман.
„Театърът беше много красив, построен от бял мрамор, обзаведен с най-модерна техника и се състоеше от партер, един балкон и ложи“
(Nencheva, 1972, p. 38), спомня си Мими след години. Разлепените из града
афиши уведомяват гражданите, че вратите на театъра са отворени цяла
седмица за тях и че всеки може да присъства със семейството си. Независимо от това в началото посетителите, предимно мъже, са малко. Въпреки
усилията на ръководителите ѝ, новата страна тепърва се преобразява, в
преобладаващата си част анкарчани все още не са култивирали навика да
ходят на театър.
Първото представление на 10 декември се играе пред отбрана публика, която се впечатлява от изящния пърформанс на солобалерината
Мила Симеонова20. Преди началото на постановката Стоил Стоилов благодари първо на турски, а впоследствие на френски и български на правителството, валийството и общината за поканата и оказаното им гостоприемство, като пожелава скромното им изкуство „да стане основа на
приятелството между двата братски народа“21, след което оркестърът изпълнява националните химни на двете страни.
Валията Невзат (Тандоган) кани трупата на следващия ден да разгледа и да се запознае със забележителностите на столицата. Вестникът
17

Hâkimiyeti Milliye, N 3738, 10.12.1931.
Според тази информация ще се поставят „Графиня Марица“, „Баядерка“, „Царицата
на чардаша“, „Тайните на харема“, „Виктория и нейният хусар“; не се играят „Цветето на
Монмартр“ и „Стамбулска роза“.
19
Народните домове се създават със задача да развиват културно-масова дейност и да
приобщят населението към духа на националното единство. (Hakov, 2000, p. 90).
20
Hâkimiyeti Milliye, N 3739, 11.12.1931.
21
Hâkimiyeti Milliye, N 3740, 12.12.1931.
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подсказва, че и тези, които не знаят български, могат свободно да разберат какво се играе на сцената. Представят се фотографии на Мими, Мила
и Иван Цачев. За да види „симпатичната трупа от братската съседна страна“, своето място в ложата заема и Мустафа Кемал паша, а в съседните се
настаняват Исмет паша и Кязъм паша. „Текстът е преведен на български, а
оригиналната музика е съхранена“, отбелязва вестникът, като подчертава
темпераментния глас на Иван Цачев, който разтърсва залата; посочва се,
че той пее в Германия и специално участва в турнето. Зрителите се впечатляват от доброто владеене на езика от Мила Симеонова, която изпълнява своите части на турски.
Обявява се, че на 11 декември през деня ще се играе „Виктория и
нейният хусар“ (поради лошото време обаче представлението впоследствие се отменя), а вечерта – „Баядерка“ от Калман. Същата вечер на сцената се представя симпатична компилация между турски, български и
френски, като това е полезно за зрителите за пълноценното проследяване
на постановката, на която отново присъства Мустафа Кемал паша. Чули
за намерението му, депутати, посланици и министри се стичат в залата, в
която той влиза пет минути преди началото на представлението22. С влизането на височайшата особа Стоилов подканя: „В чест на Великия Гази,
спасителя на родината, ура!“ В салона прокънтяват три мощни възгласа,
след което отново в негова чест оркестърът изсвирва двата химна. „Баядерка“ впечатлява анкарчани не само с музиката, но и с екзотичния си
декор. Мустафа Кемал паша приема в ложата си заедно с Петър Шурков
артистите, които нямат участие в последната част, и ги поздравява за успешното представяне.
На 12 декември се играе „Царицата на чардаша“, класическа оперета, позната в Турция. „Гласовете на изпълнителите излитат от сцената, за
да „кацнат“ в душите на зрителите. Турските думи, изречени на румелийски диалект, пораждат приятни усмивки“23, отбелязва местният официоз.
В ролята на Силва Мими Балканска надминава себе си. След спектакъла
българските артисти са поканени в ложата на Мустафа Кемал паша, който, очарован от артистичното им превъплъщение, изказва възторга си от
представлението, изразява своята симпатия и възхищение, радва се, че
отново чува българска реч, а и самият той говори хубаво български: „Не
съм забравил България. Там оставих частица от моята младост – обичах
хубава девойка, но… (мило се засмя той) не ми я дадоха!“24
22

Hâkimiyeti Milliye, N 3741, 13.12.1931.
Hâkimiyeti Milliye, N 3742, 14.12.1931.
24
Председателят на републиката намеква за любовта си към Димитрина (Мити) Ковачева,
дъщерята на министъра на войната по време на Балканската война, генерал Стилиян
Ковачев. За взаимните им чувства се разказва в художествено-документалната повест на
Лиляна Серафимова „Обречената любов на Ататюрк“ (С., без указана година), претърпяла
две издания.
23
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На 13 декември във „Виктория и нейният хусар“ домакините са впечатлени от изпълненията на великолепния оркестър и сопраното Тинка
Краева. В Анкара се разчува за успеха на българската оперета, поради което с всеки изминал ден залата се пълни все повече. Гази, чието присъствие
вдъхновява изпълненията на артистите, отново посещава постановката и
кани в ложата си директора Стоилов25.
Ето че идва ред на последната постановка - „Тайните на харема“.
Нека да изтъкна интересната подробност, че оперетата на руския либретист и композитор В. П. Валентинов (1871–1929), в която „чрез музиката и
танците се поражда само смях и настроение“, е твърде актуална за страната домакин – тя е свързана с премахването на фесовете и фереджетата.
Тази оперета с турски сюжет и интересно съдържание прави силно впечатление на Гази. Тереза, героинята на Мими, е твърде привлекателна за
Валяй паша, в чийто харем жените съвсем не са малко. Но пашата не успява да открадне хубавицата, вместо нея в харема довличат преоблечения
в женски дрехи Гастон. Разгневеният паша търси отмъщение, но в този
момент съобщават за преврата в Цариград, за създаденото ново правителство. Тежка е съдбата на бившия стопанин на харема, който е изпратен
в изгнание, а жените му получават свободата си.
В началото гастролиращите артисти се притесняват да излязат на
сцената с фесове и затова искат специално разрешение, тъй като въпросът е твърде деликатен – преди броени години е извършена реформата в
облеклото, пискюллиите фесове са свалени и заменени с модерни европейски шапки. Но в трето действие, когато Муса съобщава на Валяй паша,
че въстанието на младотурците е победило и че той е получил заповед от
Истанбул да встъпи в длъжността на пашата, смъква от главата му чалмата, хвърля я на земята и му слага цивилна шапка, гръм от ръкопляскания
изпълва целия салон, а Мустафа Кемал паша се усмихва и аплодира, доволен, че вижда превъплътена на сцената една от своите реформи.
На срещата в ложата си той се интересува от оперетата, пита каква е и получава необходимата информация. Помолен да изкаже мнението си, засмяно отвръща: „Браво! Талантлив народ има в Съветите! Бързо
направиха оперета от моята революция. Няма чалми, няма фесове, няма
фереджета, няма шалвари! Руснаците са направили много добра турска
оперета!“ На въпроса му дали се радва на успех в България, гостите отговарят: „Да! Огромен! Играхме я три месеца всяка вечер“. „Това ме радва!
Когато пожелаете, може да бъдете мои гости. А Вие, госпожице, сте чудесна на сцената. Играете нашите национални танци по-добре от туркиня!
Поздравявам ви, това наистина е постижение!“ (Mitova, 2002, p. 67), казва
той, като се обръща към Тинка Краева. След това българските артисти му
благодарят за височайшето внимание и проявените грижи и се сбогуват.
25

Hâkimiyeti Milliye, N 3743, 15.12.1931.
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Анкарският всекидневник пожелава приятно завръщане в родината на „симпатичната оперетна трупа от съседната страна, която даде
възможност на столичани да прекарат приятни часове на забавление“.
Поради ограниченото време, с което разполагат в Анкара, българските артисти изнасят пет представления, четири от които са посетени
лично от председателя на републиката и министрите му. В централната
ложа всяка вечер на спектаклите присъства само той, а неговата свита и
дипломатите от други страни заемат съседните балкони и ложи.
След последния спектакъл българската трупа е поканена на гала
вечеря в присъствието на множество легационни служители от различни страни, от които получава предложения за нови турнета в чужбина.
Например японският легационен представител настойчиво кани Мими
Балканска на гастрол в страната си.
Би било несправедливо едномесечното пребиваване на „Кооперативния театър“ в двата най-големи турски града да се окачестви като
обикновен гастрол в чужда страна. То далеч надхвърля границите на
културно-художествения акт и придобива обществен резонанс и отражение почти колкото на официалното посещение на българския премиерминистър. Турските вестници – главни източници на информация през
онези години – в течение на цял месец всеки ден пълнят страниците си с
материали на възхита от таланта и изпълнителските качества на трупата, която демонстрира постиженията на българското оперетно изкуство,
привлякло и радващо се на вниманието на държавния глава и висшия
политически и дипломатически елит. От дистанцията на времето впечатлява завидното поведение и самочувствие на директори и артисти, които
се държат като дипломати от висш ранг, носейки в себе си съзнание за
ролята, която трябва да изиграят не само на сцената. И най-вече, притежават непокварено съзнание за сплотяващата и умиротворяваща роля на
изкуството, за невидимите мостове, които то гради – в много отношения
по-здрави и устойчиви от политическите и дипломатическите.
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ДА ИЗБЕРЕШ СЛЪНЧЕВАТА СТРАНА НА ИВО АНДРИЧ
Евдокия Борисова
CHOOSING IVO ANDRIC’S SUNNY SIDE
Evdokia Borisova, Shumen University, Bulgaria
Не бива да забравяме, че и ние, и гърците,
и българите сме един малък свят,
варим се в казана, над който са се надвесили
големите в очакване на своя залък...
Иво Андрич, „Нобелова реч”

Конкретният повод за написването на този текст е инспириран от
темата за съхранението на културната памет1. А причината е проблемът за
заедността - проблем, породен от възможността или невьзможността ни
да се смирим и да заживеем заедно тук, на Балканите, водени от големите
омрази и големите си любови. И едните, и другите задължително смъртни. Можем ли днес, в цифровите електронни времена, в които живеем,
да осмислим проблема за културната памет адекватно, обживявайки го
в добрата стара аналогова форма на научно-професионално и приятелско общуване каквато е конференцията, конгресът, симпозиумът, пътуващият научен форум или анекдотично наричани конферентен туризъм?
Категорично да, защото прочетеното и споделеното на една конференция впоследствие излиза на книга, в сборник със статии и изследвания.
Писменото кодиране на научната памет обаче може да се случи и от разстояние. Защо е нужно и физическото преместване до топоса и локуса,
натоварен с минала културна и литературна памет? Та нали няма нищо
по-мимолетно и нетрайно от моментните впечатления, получени на път?
Дали по-истинско и трайно е осмислянето и интерпретирането на миналото тогава, когато си потопен в духа на историческия сюжет на ари1

Публикацията е резултат от осъществения проект „Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, Национален фонд „Култура“. Участват: проф. д.ф.н.
Светлозар Игов (ПУ „Паисий Хилендарски“), проф. д-р Евдокия Борисова (ШУ „Епископ
Константин Преславски“), доц. д-р Мира Душкова (РУ „Ангел Кънчев“), доц. д-р Людмила Миндова – задочно участие (ИБЦТ-БАН, София) и преводачката и докторантката на
Истанбулския университет Кадрие Джесур. Симпозиумът е посветен на Иво Андрич и се
проведе в Херцег Нови, Черна гора. Предвидено бе и представяне на преведения от Св.
Игов на български език Андричев роман „На слънчевата страна“, финансиран по програма „Мобилност“ на МК, което се състоя в българското посолство в Белград на среща с
посланика, с културната общност, българи и студенти.
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стотелианската представа за единство на време и място на действието?
Това ли е всъщност формулата на паметта – да си на точното място, дори
и в неточното време? Защо са ни нужни пътуванията като актове, удостоверяващи, транскрибиращи и отчитащи наличието на памет? Случаят,
за който става дума, описва един международен научен форум, който се
провежда ежегодно, пътувайки по разнообразни точки от Европа, свързани биографично с богатата културна, литературна и дипломатическа
дейност на Иво Андрич. Един автор, който поставя в центъра на своята
творческа философия проблема за паметта, за помненето на миналото,
запечатано в разнопосочните му звучения. Доминантата за паметта и забравата в заедността ни тук, на Балканите, звучи и в Нобеловата му реч.
Търсейки отговор на въпроса за литературата, кому служи тя, и на
литературните интерпретации, каква е пък тяхната мисия и прагматика,
категорично отговаряме с аргументи от живота и текстовете на един емблематичен балкански литературен разказвач, чийто живот е своеобразен романов сюжет.
Във всяка литературна интерпретация трябва да има поне частица
истина. Така както във всяка творба се проектира сам авторът. „Мадам
Бовари, това съм аз!”, възкликва Флобер. „Аз съм Анна Каренина” – въздъхва Лев Толстой. А Тома Галус е самият Иво Андрич. Става дума за героя от едноименния разказ „Унесът и страданията на Тома Галус”, който
представлява сърцето на своеобразен корпус текстове, който Андрич е
замислял като роман с работното заглавие „На слънчевата страна”. Така
и не го издава приживе. А сред събраните фрагменти, етюди, новели със
странстващи герои проблясва този загадъчен образ на мореплавателя
романтик и мрачен мечтател с неверното име Тома. Той се появява дори
някъде там, във финала на епоса за Дрина, той е един от силуетите, мяркащи се по Моста на историята сред мрачните, но изкусително сладостни
балкански сантименти на заедността и различието.
Международният симпозиум, който за единайсета поредна година
се посвещава на творчеството на Иво Андрич, през 2018 година се проведе
в Херцег Нови, Черна гора, а темата бе: „Андричева Сунчана страна”. Този
литературен случай е много специален и много личен. А Херцег Нови,
кацнал върху къдравия бряг на Бока Которска, обляна в слънце, зеленина
и море, е съвършената Слънчева страна. Градът на Слънцето.
Едва през 1994 година Жанета Джукич Перишич събира „слънчевия” роман на Андрич, съставен от пет публикувани и няколко неизвестни досега Андричеви разказа и фрагмента с общ герой Тома Галус:
„Галусов запис”, „Кавалерът на Светия дух”, „Елена, жената, която я няма”,
„Унесът и страданието на Тома Галус”, „Слънце”, „На слънчевата страна”,
„В килия №115”, „Изкушение в килия №38”, „Среща”, „Прокълната история”.
Българската публика обаче познава Тома още от 1974 година, от първия
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превод на този разказ от Светлозар Игов. Цял живот Андрич е бленувал
по морето и жената като въплъщения на съвършенството и хармонията.
Може би затова след дълги странствания той най-сетне стига до морето.
Уви, за кратко, за да изгуби именно там любимата жена. В пределно зряла
възраст, на 66 години, дипломатът се жени за първи и единствен път за
голямата си любов, красавицата Милица Бабич (когато тя вече е овдовяла). Смъртта ще му я отнеме само след 10 години брак, а само за 3 той ще я
има заедно с морето. В Херцег Нови са техните три най-щастливи години
от живота. И двата образа, и двете големи теми в интимния му свят обаче
– жената и морето – ще преследват писателя от началото до края на живота му. Въпреки че темата, която го прави звезда в литературата, е реката
Дрина.
А Тома Галус е неговата младост. Когато в 1914 до ушите на младия
Андрич достигат гърмежите от Сараево, възвестили началото на Голямата война, той, опиянен от шеметните утопии на движението „Млада Босна”, решава да се завърне на Балканите. Напуска Краков и университета и
потегля към Триест, „за да се абстрахира от движението и от заговорниците” – по думите на Светлозар Игов. Там моментално го арестуват и без
много обяснения и излишни обвинения (виновен е само по презумпцията
на младостта и дързостта) го хвърлят в затвора. Там престоява цяла година. Тези спомени се проектират в началото на 30-те в един негов новелистичен, уж въобразен, екзотичен сюжет за Тома Галус, моряка, завърнал
се от Африка с презокеански кораб и току-що слязъл на родното пристанище, посрещнат от тържеството на живота и карнавала на нощта, той
изпада в амок. Това е амокът на завръщането, на спомените за изгубената
хармония, едновременно унес, щастие, екстаз и страдание по отминалите дни, по отлетелите диви патици на минали години, по знойното лято,
южния вятър и бляна по непостигнатата любовна страст, проектирана в
образа на съвършената жена... Тома иска да прегърне целия свят, да властва и обгрижва бащински града, нощта, хората... Животът е свещен, светът - благословен, „осанна”, извиква той в екстаз, пожелал безсмъртието и прошката на всички смъртни. И изригва подозрението и злобата от
всички страни, съвсем по балкански върху него падат подозрения, че е
конспиратор, атентатор, руски шпионин, и той е моментално арестуван.
На другия ден започва войната. В затишие пред буря, тогава, когато подобно на дълбока нощ просиява небето, за да падне непрогледен мрак,
миг преди да съмне, душата на Тома постига прозрението. Че вече никога
нищо няма да бъде същото. За живота в тъмница, за самотата, за тъмните
страни на човешкия, и в частност балканския, характер става дума в този
енигматичен разказ. Разказ, в който по пътищата на емпатията автор се
слива с герой, а читател - с герой и автор и всички те постигат сетивното познание за човешката екзистенция. Да усещаш живота с порите на
кожата си. За мрачните страни и слънчевата страна на живота, който не
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винаги можем да изберем, разказва тази Андричева новела...
За всичко това си говорим със Светлозар Игов, докато пътуваме с
автобус от София към Белград в живописната компания на гастербайтери,
проститутки, циганин с акордеон и живописна кърпена панамена шапка,
с огромни обувки и раирано сако, тип прет-а-порте – ама вече никак не
пре-т и отдавна не а-порте. Моментално надушил присъствието на италианки в автобуса, пътуващ по линията София-Белград-Загреб-Флоренция, той засвирва безсмъртния шлагер „Марина, Марина” и инструментът
му се окичва с 5-еврови банкноти. Втренчвам се в табелата на автобуса с
крайна цел Флоренция и се сещам за приказната ми февруарска седмица
в този град. Спомних си и за „виновната” камбана от разказа „В килия
№115”, свалена от камбанарията на манастира Свети Марко, защото пригласяла на огнените слова на Савонарола, и заточена надалеч. Площадът
пред този манастир - в самото сърце на ренесансовия оазис на Италия, в
непосредствено съседство с Болницата на невинните, е най-прелестната
„слънчева страна” в разгара на италианската зима. Мисълта за сподиряне
следите на слънцето миг преди зимата ни преследва и сега. Спираме за
почивка някъде след Кулата по здрач, в крайпътната страноприемница се
пуши. В кратката автобусна почивка съвсем по сръбски се ядат сериозни
ястия, отвсякъде кънти тежък сръбски попфолк, разплащаме се безразборно – във всякаква валута – и е безпощадно ясно, че Европейският съюз
е вече зад нас.
От Белград на следващия ден летим със самолет към Тиват и Бока
Которска. Някъде из къдравините и завъртулките на този капризен залив в залива, както го въобразява в есетата си Андрич, на изрисувания с
филигранната китайска четчица на Господ бряг в стил рококо се намира
крайната ни цел. Херцег Нови е специално място. Тук, в малкото трийсетхилядно курортно крайморско градче, Иво Андрич намира пристан и
утеха след дълги скиталчества из Европа между двете световни войни.
Париж, Ватикана, Мадрид, Берлин, Лозана, Грац, Виена, Триест, Букурещ,
Москва са само част от дестинациите му във времена, когато е трябвало
да взема сериозни, понякога фатални решения. Едно от тях е подписването на пакта с Адолф Хитлер и Рибентроп. Само три години (между 1965
и 1968) живее той в своята крайморска вила, издигната на един от склоновете на Стария град, с прелестен изглед към крепостта Канлъ Кула и
западния бряг на Которския залив. Тук умира неговата любима съпруга,
прочутата красавица Милица Бабич, и той, покрусен, заминава, за да не
се завърне повече никога. Задавам си въпроса как може изобщо човек да
бъде нещастен на това целунато от Бога място. Дори когато го постигне смъртта, страданието... Добре, заминаваш оттук, напускаш града на
слънцето, но къде другаде може да бъде постигнат покоят? А може би всяка утопия е такава, защото трябва да бъде напусната? Да избягаш от слънчевата страна, някъде там? Тъмнината и светлината се очертават като
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ключови топоси в разказите на Андрич (в тъмница е хвърлен Тома Галус,
в тъмницата на прокълнатия двор Кямил ще си въобрази, че е Джем султан), а опозицията мрак-светлина ще ни преследва през цялото време на
това 9-дневно пътуване из Балканите. Монте-негро се казва страната, в
която сме, а черните (негро) планини и върхове контрастират на лазурната шир на Ядренско мóре, блеснало под краката ни от самолета. Предстои
ни приземяване направо в Рая, но с какво сме го заслужили?
Бездомният аристократ на духа, босненецът, католикът, югославянинът, големият балкански писател, мъдрецът Иво Андрич, който цял
живот пише за любовта и мостовете на разбирателството, произнася като
присъда думите за прословутата босненска омраза, която ни разделя. И
тя се превръща в метонимия на отровата на духовете тук, на Балканите;
тя е непреодолимата пречка на прокълнатите да живеят на този странен
полуостров, където... Яворов го беше казал така: убиват не със златна игла
или отрова, а с брадва. Където бéсата, родовата кръвнина и отмъщението
осмислят понякога цял човешки живот. Където слънцето на благословената география е постоянно скрито в мрачните облаци на историята. На
тъгите ни. И враждите ни. На предразсъдъците ни за вероломните турци,
дивите сърби, отмъстителните албанци, лукавите гърци, жестоките румънци, надменните словенци, горделивите хървати, мързеливите черногорци... А българите?
Думите за омразата от есето на Андрич „Писмо от 1920” кънтят в
главата ми и със свито сърце очаквам потвърждение в предстоящите преживявания, докато пътувам натам. Не споделям тревогите си с групата:
аз, Мира и Професора. А той е най-големият познавач на писателя – на
книгите му, на човека Андрич, с когото се е срещал и е беседвал на живо в
младите си години в далечната 1968 година. Съзнавам, че и двете с Мира
тогава още не сме били родени, и се чудя на дързостта ни да тръгнем със
Светлозар Игов натам и въобще да пишем за Андрич? Младостта била
наивно смела и глупава, а ние вече дори не сме млади. Е, какво пък, животът обича смелите. Затова непрестанно го провокираме да ни говори,
да разказва...
И като казвам смелите, се сещам за западните пътешественици,
пребродили и описали мрачния ни полуостров нашир и надлъж много
активно от XVI век насам. Лейди Монтегю, граф Д`Отрив, Пиер Лоти,
Сен Клер, Руланд, Руджер Бошкович са само малка част от западните
очи, видели полуострова ни като градински заслон в близост до западната благородническа вила, приютил множество хора, неспособни да се
спогодят помежду си, потънали в безконечни кавги. Страшните, криви
и стръмни пътеки на родния български Балкан обаче са само прелюдия
в елементарна хармония в сравнение със зловещата симфония, наречена
Западни Балкани, която ни предстои. Пътувала съм вече по тези места с
автомобил и помня, че преживяването носи върховна наслада и смъртен
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страх. По-зловещи урви и планински зъбери човек може да види само
във високите Алпи. Преходът през Купалник, пътят по поречието на реките с травматичните имена Проклетúя или Лим – хм, това си струва
адреналина, но навява лоши спомени. От времето на Брам Стокър и неговия Дракула като че ли нищичко тук не се е променило, а пътищата,
макар и грижливо асфалтирани, са все така екстремни и опасни. 200
километра се минават за 4-5 часа с автомобил. Затова решихме предварително да спестим време и нерви със самолетните билети от Белград
до Тиват и обратно. Оттам по най-дългия път по целия залив стигаме
с маршрутка до Херцег Нови. Тя извървява всички криволици на брега
във форма на къдрава раковина и след часове бясно каране в тясната
двуредна лента срещу насрещното движение (отляво е морето) стигаме
града на херцозите. А на връщане, за по-лесно – с ферибот до Котор. На
пътешествие като на пътешествие – с всякакви превозни средства.
Цяла седмица в Сърбия и Черна гора, на брега на Адриатическо
море, в литературни разговори и приятелска раздумка – какво по-хубаво
може да ни се случи в разгара на есента? Осемстотин километра на запад,
още петстотин на юг и внезапно се отзоваваме в горещото лято. Да върнеш времето назад. Случи ни се буквално – с два месеца и един час назад.
Избягваме да поглеждаме часовниците си, още по-малко – смартфоните.
Западни Балкани: това означава не само мрачно минало, безпощадни братоубийствени войни, атентати и разстреляни престолонаследници, световни катаклизми, бомбардировки и кланета... А и кръвопролитни цени
на мобилните услуги и интернет – 7, 60 лв. е минутата изходящ разговор,
почти 3,00 е входящият, 15 лева – мегабайта интернет. Не, благодарим!
Ние, българите сме разглезени с интернет услуги – имаме ги най-бързите, евтините и качествените в Европа. Wi-Fi мрежата тук не се включва.
Здраве да е! Сбогом, родино, сменяме те с друг земен рай! И той – роден.
А и само за седмица.
Прави ни впечатление, че само на крачка западно от Калотина
изведнъж английският замлъква като международен език. Първия ден
в Белград се събуждаме в квартирата с изглед към гробищата, впоследствие установяваме, че са само един от многото печално разпространени
и популярни паркови парцели след войната от 90-те по тези места. Изкачваме се към Калемегдан, където е най-красивата панорама към Нови
Београд, с разкошна панорама към мостовете над реката и прага на двете
реки, където Дунав се влива в Сава. Мога да се закълна, че ясно се вижда
речната бразда, като очертана с линия е снагата на Сава, която с елегантна извивка продължава в прегръдките на тихия бял, тук твърде тъмносин, Дунав. Отсреща е Европа. Османците са били до тук. По улиците се
вглеждам в смущаващи графити по стените: „Партизани – сви на исток!”,
„Не у НАТО!”, „Буден ли си jуг”; мащабни цветни платна с изображенията
на добрия войник Швейк, невинно вгледан в зловещ, брадясал австрий-
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ски офицер окупатор или пък в пищното деколте на разпусната босненска
девойка. И Гаврило Принцип ме гледа решително от една стена в дипломатическия квартал. Гордият лик и щръкналите мустаци напомнят, че се
навършват сто години от екзекуцията му. Мира е възмутена „как може да
рисуват и почитат този екстремист”. На Балканите обаче крачката между
екстремизма и героизма е само една, при това – малка. Ако и от нея понякога да прехвръкват искрите на световна война. И не като демонстрация
и фалшива куха поза, а съвсем искрено изглежда това упорито говорене
само на родния език, звученето само на родна музика в медиите. А както
по-късно ще ни обясни професор Войводич, „лансирането на родния език
и литература в Сърбия е държавна политика, филологическите специалности и историята са истински приоритет в образованието ни”. Какво
означава това в цифрени и финансови изражения, не знам, но в морален
аспект изглежда обнадеждаващо присъствието на предимно млади хора
(под и около трийсетте) на симпозиума ни в Херцег Нови. Студенти, магистри, докторанти, млади учени, които със самочувствие и апломб говорят, дебатират, спорят, задават въпроси на литературни теми. Такова
щастие сме нямали отдавна.
Улиците и кафенетата, градините и парковете са пълни с млади
хора. Белград е прелестен, широк и спокоен, без задръствания на автомобили; град, който сутрин прилежно мият, а вечер е потънал във фасове и
отпадъци (на Балканите сме все пак). Заобиколени сме от снажни, горди и
достойни хора, които са стъпили здраво на собствената си земя и твърдо
вярват, че им принадлежи изцяло. Не по-различни са те и в провинцията.
Но ако въобще съществува такова понятие провинция тук, на Балканите,
на морския бряг, в град като Херцег Нови, то е нелепо. Споменът за Тито
никога не е угасвал и в Сърбия, и в Монтенегро, където арката на Которската крепост на Стария град ни посреща с паметните думи на генералисимуса: „Чуждото не искаме, своето не даваме!” Вилите на Тито навсякъде
са превърнати в туристическа атракция. И не е никакъв проблем да си
купиш за спомен магнит или значка с ликовете на Йосип Броз, на Путин,
дори на Радко Младич. Това ми изглежда по-смущаващо дори от графитите.
В центъра на сръбската столица, близо до Трг Теразия, в самото
сърце на града, се извисяват многоетажни скелети на сгради с изкривени
бетонни плочи и изпочупени от взривове стъкла, опушени стени, изцъклени избити прозорци – спомени от срамната война през 90-те. Белград
е единственият град в Европа, бомбардиран след Втората световна война.
Това сърбите надали ще забравят някога. Сигурно затова всички масово
отказват да говорят на английски. Служителката на въздушните линии
на Монтенегро бе единствената за цялото ни деветдневно пребиваване,
която ни отговори на английски.
А и симпозиумът, към който сме тръгнали, е изцяло в регистъра на
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балканското звучене. Официален език е... родният. Тоест – балканският
език във всичките му славянски разновидности. Защото, ако трябва толкова бързо да се приспособим към гръцкия и албанския, да кажем, това
просто няма как да ни се случи. А сръбският – той звучи така сладко,
смешно и родно, че още на втория ден, стараейки се да не тормозим излишно нашия професор да превежда, усвояваме важни за ежедневието (и
кръчмарския протокол) термини като рачо (сметка), велико точено пиво
(голяма наливна бира), опаляч (запалка), преручок (закуска), ручок (обяд,
вечеря), врло лепо (много добро), сияйно (прекрасно, върховно), хвала (браво), биоскоп (кино), менячница (чейндж бюро), механджийница (механа),
кава (кафе), кафана (кафене, ресторант) и пр. Говорим и се разбираме безпроблемно помежду си и на заседанията по време на симпозиума, обсъждаме, дебатираме – понякога за малко и на руски, и все пак на английски,
но бързаме да се „поправим”. Понякога избухваме в смях. Попитайте ме
как е на сръбски литературен герой. Персонаж, образ? Слик – не, слик е
просто 'вид, снимка'. Но образът е човек, герой – следователно юнак. Книжевни юнак, с ударение на ю. А героиня? Точно така – книжевна юнакиня.
Колкото и да са книжни, безсилни понякога, те са юначни – винаги и задължително. Също като сърбите. А приповедка е 'разказ', 'сюжет'. Умиетност – изкуство, умиетник – художник, човек с умения. Хайде де?
Четвъртият ключов член на групата на българите е нашата приятелка от Истанбулския университет, известната преводачка Кадрие Джесур. Тя за миг се изкушава да проговори на турски, ей така, за екзотика
– щипка аромат на сакъз и канела не е никак излишен сред пъстрия коктейл от сръбски, черногорски, босненски, хърватски, словенски, македонски. Руски и български. Турският обаче ще е съвсем на място тук, напомня Кадрие, неслучайно Зюлфикяр Джумхур говори за „най-големия
турски писател Иво Андрич”. Парадокс, но малко е превеждан на турски – освен „Дрина кьопрюсю” („Мостът на Дрина”) само няколко новели,
есета и „Травнишка хроника”. Между заседанията тръгваме из града да
изследваме бледите остатъци от османското присъствие по тези места.
Да не са луди, османците, да стоят по тези канари и чукари. Но затова
пък морето! Шегуваме се, прелестно е Монтенегро, но я си представете
степен народ, свикнал да воюва, да строи градове, да живее на коне – тук,
в тези непристъпни земи! Канлъ Кула, т.нар. Кървава кула от XVI век,
строена за затвор от османците на хълм с прелестна гледка, днес е превърната в летен театър, където ежегодно се провежда престижният международен кинофестивал (биоскопски!) на Монтенегро – един от най-важните за Европа. Освен филмов, херцегновци имат и още един фестивал
– на мимозата. Обичат да дразнят Европа, когато е потънала в снегове
през февруари, а тук, по топлите и закътани брегове на най-ласкавото
море – Адриатическото, – цъфтят чудните цветове на това дърво. Херцегновци и в момента, средата на октомври, се радват на пищно растително
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изобилие – ярки нарове са нависнали по дърветата, райски ябълки, маслини, гигантски на вид плодове, дори жасмин имаше цъфнал. Палми,
цикаси, кактуси (също разцъфтели), олеандри. Но тогава, през февруари,
те пеят и танцуват, славейки мимозата; момичета в парадни униформи,
мажоретки, маски, пъстри костюми и цветове изпълват улиците на стария и новия град.
Градът някога е бил опасан откъм брега от широката стена на цитаделата, защитавала жителите от набези – османски, наполеонови, австрийски, венециански,... всякакви. През 1979 година обаче фатално земетресение доразрушава останките на широката цитаделна стена. Тя се
срутва в морето и ние виждаме остатъците й, подобно струпани естествени буни в съседство с крайморското шосе, опасващо залива. Върху висока
скала е издигнат красив паметник на женска фигура с вдигнати ръце. Тук,
твърди градската легенда, е обичал да слиза към плажа самият Иво Андрич. А Тя? Вероятно тя е „Жената на камъка” от едноименния му разказ.
Още една, но идеално съхранена цитатела може да бъде видяна в
непосредствена близост от брега на Херцег Нови, на около 3 морски мили,
в предверието на самия Которски залив. Това е безлюдният остров Ластавица, където австрийски генерал на име Лазар Мамули (ама че име!)
построява военен форт, използван за укрепление, а впоследствие – за затвор. Тук килиите са с гледки към морето. Островът днес е дестинация за
ветроходство, скутери и плаж – опасан е с пясъчна ивица, има си и пристанище за разкош. Не успяваме да стигнем до Ластавица, отлагаме я за
по-спокойни и неделови следващи идвания. Кога ли? „Ами че то останаха
някакви си двайсетина години живот още, нямаме време – оптимистично уточнява Кадрие – че с тези консерванти и напрегнат живот какво си
мислите, колко ни остава.” А Монтенегро все ще си е тук и ще ни чака.
Нашето време обаче е преброено.
Също като на османците. А те се застояват твърде за кратко тук, по
тези земи, устремени към морето и излаз към европейските брегове; те
трудно устояват на натиска на людете, населяващи тези сурови и негостоприемни планини. Османците, макар и нашественици, са били мъдри
фаталисти и трезви реалисти, мислейки се за гости на тази земя, на този
континент. Затова прецизно са отброявали времето. Именно в тяхната
култура е този култ към часовника и времето, чиято безценна стойност
знаят... само те. Сахат Кула (Часовниковата, датираща от средата на XVII
век) се издига в центъра на Стария град, а вътре е съхранена дървената
фигурка на обгорялата Черна Богородица. Думите за кръв и час са съхранени непокътнати от османско време в този иначе толкова пуристичен
език. На път съм отново да го нарека сръбски, но предвид политически
коректното дълго изброяване отпреди малко, ще обобщя – става дума за
западнобалканския славянски език, който, оказа се, всички говорим.
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Катедралите Свети Йероним, Свети Спас и Архангел Михаил, както и статуята на крал Тврдко Първи Котроманиц са останалите свещени
емблеми на града; сред тях обаче се оказва и вилата на Иво Андрич. Статуята на крал Тврдко се намира на самото пристанище на Херцег Нови,
откъдето тръгват корабите и скутерите за пътешествия из Бока Которска.
Дотук достигат и големите пътнически кораби. Тврдко е обърнал гръб на
морето и ни приветства, разперил каменни ръце. Около него подскачат
и цвърчат деца. Тук децата си играят твърде старомодно – любуваме се
на отдавна забравена гледка. Деца играят вън. На топка, на ластик. Или
просто си приказват, събрани на големи групи. Без да се бият или нагрубяват. Сигурно е от климата това спокойствие? Или от религията? Не
знам.
Професор Бранко Тошович от Университета „Карл Францез” в
Грац, този перпетуум мобиле на Андричевата конференция, е щастлив
от факта, че тази година – с рекордно участие (над 90) на учени от всички
балкански страни плюс Русия, Украйна, Гърция, Италия, Австрия – за
първи път се говори толкова много на български. Едва миналата година на неговия симпозиум се е появила първата българска лястовичка –
Мира Душкова от Русенския университет. Тя ни зарази с ентусиазъм и
ние тръгнахме след нея. Името ни е легион, в България много се чете
Андрич и се пише за него. Иво Андрич, твърди професор Игов, е наймного превеждан от всички чужди езици именно на български. Доказателството държа в ръце – първото издание на преведените „Разкази” от
Иво Андрич (1939) на издателство „Чипев”, с преводач Йордана Бояджиева и предговор от д-р Никола Миркович. Самият Миркович е първият в
света автор на монография, посветена на Андрич (годината е 1938). Бранко Тошович ахва: „Може ли да ни я сканирате, безценен файл ще е за нашия сайт”. Вече сме произвели новина след новина. А сайтът на проекта
Андрич Gralis събира в линковете си всяка стъпка на андричевистите от
Балканите и в Европа.
„Мостът на Дрина”, „Госпожицата”, „Знаци край пътя”, „Травнишка
хроника” са само част от заглавията на авторитетната поредица от луксозни сборници с изследвания по „Истраживачки проjекат: Иво Андриħ у
европском контексту Грац 2007”, руководилац Бранко Тошовиħ, започнал
скромно като петгодишно начинание, но продължаващ и до днес. „Докосването до творбите на Андрич е като любов от пръв поглед, а заговориш ли за неговите сюжети и герои, не можеш да спреш” – коментираме
с професор Тошович сладкото му и опасно начинание, което, подобно на
добър роман (би казал Кундера), е ясно вгледано в началото си, помни
откъде е тръгнало, но краят му се губи в хоризонта. Тази година темата
на симпозиума е: „Андриħева Сунчана страна”, а материалът – събраните
и описани от Жанета Перич Джукич през 1994 година новели, замислени
от писателя като бъдещ, но неосъществен роман със заглавие „На слънче-
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вата страна”. Въпрос на време е целият Слънчев роман да излезе на български, в превод на професор Игов, от печатницата на „Изток-Запад”. И в
този миг се чувстваме като пионери на делото.
Вдъхновението ни прераства в апломб в следващите дни, когато симпозиумът наближава своя край. Размяната на имейли и визитни
картички е повод за равносметка, сред многото усмихнати и прекрасни
млади лица на колеги филолози и слависти фотографиите ни запечатват
ликовете на младата светлокоса Тиана Миленкович от университета Беч дясна ръка на неуморимия Тошович; широко усмихнатия Давор Дукич от
Загреб – семантика познавач на слънчевата светлина в Андричевата проза; сладкодумната Шехерезада Джафич от Бихач; теоретичката Перина
Меич от Мостар; Оксана Леонтиева от Киев; Лидия Чолевич от Будапеща,
Дойчил Войводич и много други. Разделяме се с думите: „До догодина, в
Москва!” – и това прозвучава доста чеховско. Защото натам се е прицелил
неуморният професор Тошович – към зимата, тъгата и мраза в творчеството на руските нобелисти Солженицин, Шолохов, Бунин, Бродски в сравнителното им четене с Андрич.
Ампломбът ни прелива във възторг в последните два дни на срещите с българи и сръбски студенти по българска филология в посолството ни в Белград. Там нашият любезен и ерудиран домакин посланик
Радко Влайков разтвори широко вратите на прелестната сграда с разкошни тревненски резбовани тавани, с безценни платна от Васил Стоилов и
прекрасна атмосфера, която кара всеки да се чувства в посолството като
в посолство, тоест като у дома. Оказва се, че неформалното общуване не
нарушава ничий протокол, а връзките между хората, които се чувстват от
обща кръв и род, трябва да се насърчават по всякакъв начин.
Тръгваме си облекчени, че предварителните очаквания за мрачните Балкани са останали несбъднати. С леко горчив привкус, но не от
преживяното, а от предстоящото завръщане: отново в родината, един
час и два месеца напред, вече в есента, сред намръщени сопнати лица, за
които състоянието на доброжелателност и ведрост, разпознаваемо като
френдли (ах, как не обичат сърбите тази дума!), е вече все по-екзотично.
Завръщаме се у дома, в Европската уния, в проектираното хипотетично
бъдеще на западните ни... без малко да кажа „съседи”. А всъщност братя.
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БАЩАТА И СИНЪТ ДРИНОВИ
Николай Димков
THE DRINOVS: FATHER AND SON
Nikolay Dimkov, Shumen, Bulgaria
Стоян Дринов е от поколенията поети,
което се оформя предимно по времето на войните. Неговото име е свързано основно с детската и юношеската литература. В неговото
творчество битуват теми от социалната насоченост – до веселия и занимателен хумор; от
болката и тъгата – до романтичното преживяване. Той умее да вникне в детската психика,
в детайла; да превърне отделната вещ, случка
или преживяване в художествен образ. И всичко това е обагрено от завладяващата простота
и непринуденост.
Стоян Дринов е лирик. По дарба се доближава до друг голям майтор на стиха – Асен
Разцветников. С войните заглъхва по-нататъшната изява на Стоян Дринов и творчеството му за деца остава разпръснато по страниците на периодичния печат, без да бъде събрано дори
в една-единствена стихосбирка с изключение на малките книжки „Болният учител” (1912) и „Кукувица кука” (1919).
Стоян Дринов е роден през 1883 г. в Панагюрище и произлиза от
рода на големия историк проф. Марин Дринов. Най-напред учи в родния
си град, после в Пазарджик и в София, където завършва история. Бил е
учител във Враца и в София, а през последните години от живота си работи
като библиотекар в Народната библиотека (1919-1922). Още няколко щриха
от живота на Стоян Дринов ще добавим. Като участник в демонстрацията
при откриване на Народния театър през 1907 г. е арестуван и интерниран в
Панагюрище. По време на войните пък е мобилизиран като военен кореспондент. Творчеството му от този период е публикувано предимно в сп.
„Военни известия” и е свързано с отразяване на военните събития.
В периодичния печат името на Стоян Дринов се появява през 1904
г. Тогава в илюстрованото седмично списание „Звездица” излиза детско-
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то стихотворение „Есен”. От този момент насетне Дринов си сътрудничи
основно на списанията „Светулка”, „Веселушка”, „Детска почивка”, „Детска
радост”, „Пчелица”, „Другарче”. В края на живота си, през 1921 и 1922 г.,
редактира седмичното детско вестниче „Люлка”. Приживе Стоян Дринов
издава детската оперетка „Болният учител” и книжката „Кукувица кука”
(1919), както споменахме вече. След смъртта му излизат „Весели случки в
стихове” (1925), „Изворче” (1929), „Съчинения. Том І” (1938), „Люлка” (1957),
„Верни-неразделни” (1964) и др.
Стоян Дринов е автор и на стихотворения за възрастни, но те отдавна са забравени като творби без особени художествени качества. Превеждал е също стихове и проза от Александър Пушкин, Михаил Лермонтов,
Лев Толстой, Семьон Надсон, Тарас Шевченко, Майн Рид, Даниел Дефо,
Мария Конопницка, Йован Йованович – Змай и др. Следователно от времето на първото си печатно стихотворение „Есен” до смъртта си през 1922
г. той остава близък приятел на децата и техния пъстър свят. Несретата,
която го съпътства, не сломява неговия жизнерадостен дух. Всяка тема, до
която той се докосва, оживява, претворена в звънки стихове, дълбоки, но
и подчертано реалистични. Социалната тема има своето определено място в поезията на Стоян Дринов. Тя не е нов момент в българската детска
литература и е засегната още в поезията на Петко Славейков, по-късно и
на Иван Вазов и на други техни съвременници, но при Стоян Дринов тя
отговаря много точно на времето, на военните и особено на следвоенните
години. Малкият метач, гладното ваксаджийче, зъзнещото полуголо дете
– това са все образи, които се налагат със социалната си същност и въздействие. Стоян Дринов се противопоставя на онези безсмислени закони,
които принуждават детето да се труди редом с възрастните.
Така разкрит, образът на ваксаджийчето от едноименното стихотворение „Ваксаджийче” навява не само тъга и съчувствие, но поставя и
много парливи въпроси: за мястото на децата в обществото и отношението към тях, за правото да изживеят детството си. С изразителността на
стиха, със своята простота и мелодичност то завладява и вълнува малкия
читател:
С туй сандъче остаряло,
с вехта шапка на глава,
полуголо, изгладняло,
по мегданите снова.
Хайде вакса, хайде,
трябва пак да се яде!
Нямам майка, ни бащица,
сам-само съм, без имот,
с тия ръце, в таз душица –
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в тях е моят цял живот.

Рефренът след всяка строфа внася определена ведрина и настроение, сякаш бегрижието стои над всичко и над всички. В думите на детето
има спокойствие и гордост, без отчаяние заради нерадостната съдба. Към
тази тема могат да се добавят и други стихотворения на Стоян Дринов и
на първо място стихотворението „Минзухарко-братко”. Изградено в диалогична форма, то разкрива по косвен път съдбата на кръглото сираче в
образа на минзухарчето.
Хумористичното настроение създава особена атмосфера и особен
колорит в стиха на Стоян Дринов. Затова „Хорце”, „Ах, беда голяма”, „Котана”, „Охлювче”, „Тръгнал жабок да се жени”, „Весела пързалка” и особено малката поема „Герчо с тамбурата” - за момчето, което се прехласва
от своята музика и забравя дори стадото си („Тюфка Герчо/ и се мае/ що
да прави/ сам не знае”) внасят особено настроение в детско-юношеската
поезия. Заедно с творбите на поетите от неговото поколение те представят картини, близки до света на тогавашния малък читател. Стиховете
на Стоян Дринов завладяват с топлото си чувство и веселото настроение.
***
През 1932 г. умира синът на Стоян Дринов – Людмил, ненавършил
още седемнадесет години (16 май 1915 – 23 септември 1932). Едно свежо дарование престава да пише детските си стихотворения. Първите поетически опити публикува в популярното списание „Светулка”. Както пише
по-късно редакторът Александър Спасов, той получил по пощата стихотворение от Людмил Дринов.
Спомних си, че бащата се сърдеше, когато бяхме напечатали преди няколко години във вестниче „Слънчице”
(...) стихове от неговия син Людмил, ученик в
ІV отделение. Той не искаше чедото му да се
занимава със стихове и да тегли сиромашията на поетите (...). Сега Людмил беше ученик в гимназията, а баща му беше починал...”1
(Spasov, 1959, p. 82).
Именно това стихотворение Александър Спасов го прочита на Елин Пелин, който
отбелязва, че то „като че е написано от Стоян
Дринов!”
По-нататък Елин Пелин констатира,
„че и в тон, и в стъпка, и в рима много прили1

Янков. Николай. Детска литература. С. 1975, с. 316.
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ча на стиховете на стария Дринов.” Людмил Дринов започва редовно да
сътрудничи на „Светулка”. И през 1932 г. решава да издаде книжка с публикуваните стихове и към тях да прибави още няколко непубликувани.
Той се обръща към Елин Пелин да му напише предговор. В него авторът
посочва, че стиховете на младия поет Людмил Дринов са звънки, игриви
и стройни. Изпълнени с любов към природата, състрадание към будните
и слабите, тези малки стихове ще допаднат на децата и ще звънят в техните души с непринудената си поезия и чистата родна реч.
Но Людмил Дринов умира от тиф на 23 септември 1932 г. и така неговата първа стихосбирка остава в ръкопис. По-късно, през 1934 г. майка
му с помощта на Александър Спасов издава стихосбирката. Тя съдържа
около трийсетина текста, снабдени с послеслов от Спасов, който пише:
„Беше скромен, срамежлив, но талантлив младеж. Той се срамуваше от
похвалите на редакторите, но се вслушваше в техните съвети, пишеше,
учеше и пишеше. И (...) не забрави уроците, като не остави сладките песни на цигулката си” (Spasov, 1959, p. 84).

Стихосбирката носи заглавие „Поздрав”. „Поздрав” е и първото
стихотворение в книжката. В него личи раздвижената строфа на стария
поет, на бащата. В стиха на Людмил се усеща още природата, в която прозират реките, балканите, широките поляни. Образът на старата майка,
която чака синът да се завърне от гурбет, придава ново звучене на стиха:
Песента ми, ветре,
поздрав занеси й,
сълзите й бистри
нежно пресуши й.
Тя сърцето старо
с радост да се сгрее,
в схупена хижа
слънце да огрее.

В стихосбирката „Поздрав” фигурират стихове като „Дядо Мраз”,
„Есен”, „Ластовичка”, „Есенна жалба”, „Просече”, „Зимна вечер”, „Нощ”,
„Сурвакар”. Разнообразието на темите засяга ония неща, които заобикалят младия поет. Прави впечатление, че той се насочва към обикновените теми, които биха развълнували младия читател, но редом с тях засяга
и болните и болезнени социални въпроси. Стихотворения като „Жал ми
стана”, „Боже, колко сме сами!” и особено „Просече” вълнуват до болка всеки. Усетена е тъгата на малкото момче. И сякаш това ранно стихотворение
не е написано от невръстен юноша, а от опитен стар майстор:
Изпито, бледо, парцаливо,
със тъжни, хлътнали очи,
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преглъща сълзите парливи,
поглежда тихо и мълчи.

По-късно стихотворенията от „Поздрав” заедно и с непечатаните
творби, грижливо съхранявани от сестра му Мина, са издадени в книжката „Звънчета” (1971) от Дамян Дамев. Така творчеството на Людмил
Дринов е по-цялостно представено, защото влиза почти всичко, написано от него. Възможно е някои текстове да са пропуснати, тъй като е печатал във вестниците: „Бран”, „Жупел”, „Мисъл и воля”; в списанията „Младежки подем”, „Детски свят”, „Угари”, „Стожер” и др. За Людмил Дринов
през 1956 г. във в. „Стършел” Георги Караславов (1956) пише: „Един от
най-талантливите и най-редовните сътрудници на „Жупел” беше младият поет Людмил Ст. Дринов, който почина твърде рано, още ученик в
гимназията.”
И още нещо. Знаем, че старият поет Стоян Дринов е живял изключително бедно. Когато по-късно, след смъртта на жена му Мария Дринова, нейната дъщеря Мина дарява своето жилище на Съюза на българските
писатели, с тази си постъпка тя засвидетелства отношението си към Стоян Дринов и неговия син – Людмил Дринов.
References
Karaslavov, G. (1956). Nashi predshestvenitsi, 523, 17 fevruari 1956. [Караславов,
Г. Наши предшественици, № 523, 17 февруари 1956].
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ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА МАНЕВ“ В ЧИРПАН:
КЪМ ИСТОРИЯТА НА ЕДНА РЕ/ЕМИГРАЦИЯ
Вера Бонева
NIKOLA MANEV ART GALLERY IN CHIRPAN:
THE HISTORY OF A RE/EMIGRATION
Vera Boneva, University of Library Studies and Information
Technologies, Sofia
Abstract: The main topic of discussion is the activity of the artist Nikola Manev (1940-2018)
for conservation of a beautiful old house in the town of Chirpan and its transformation
into a museum – the Sun House. The process of creating an art gallery in the emblematic
Renaissance building is presented in line with the deep biographical relationship between
the eminent artist and the town of his childhood. My personal interest in the Sun House is
presented as an echo of Nikola-Manev`s striking aesthetic impact and the respect for his
generous cultural gift to the present and future generations.
Key words: Nikola Manev, Chirpan, art gallery

Това е разказ за художник и къща 1. Художникът Никола Манев
и Къщата на слънцето в Чирпан. Днес, повече от година след смъртта
на именития художник, ще припомня само в едри щрихи човешката
биография и творческия път на магнетичния артист. Само ще напомня,
че Никола Манев (1940 - 2018) е възпитаник на Художествената гимназия в
София и на Френската академия за изящни изкуства в Париж. От 1962 г. той
живее и работи основно във френската столица, без да прекъсва връзката
си с родината (Bosquet, 1983). Междувременно творецът неуморно обикаля
Европа и останалата част на света, за да акумулира емоции и видения
– основна храна на таланта и въображението. Енергичният и вглъбен
в работата си живописец е представян самостоятелно в 167 изложби в
десетки страни по света. Над 3000 негови творби са притежание на
частни и публични колекции в над 30 страни (Krasteva, 2017). И при все
че е признат за един от неоспоримите художествени авторитети в света
1

Основната част на този текст е създадена в началото на 2018 г. – преди Никола Манев да
напусне света на тленното – 25 август 2018 г. Предавайки го за печат с последни оформления
считам, че констатациите по отношение модела на управление на културното богатство
на обекта (старинна къща, колекция от картини и минерали) са с още по-голяма тежест,
тъй като създаденото чрез дарение и по принципите на публично-частното партньорство
има жилавостта да остане в обществения сектор дори и след оттеглянето на своя (първо)
създател от материалното пространство на съвременното ни битие.
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на изящното изкуство, Никола Манев говори за себе си с естествена за
високия дух скромност: „Аз съм занаятчия, който си гледа професията.
Не съм знаменосец. Благодарение на моите три пръста, с които държа
четката, се издържам. Другите трябва да кажат дали съм голям художник.
Чувствам се „мъничък“ пред шедьоврите на световното изкуство. Аз съм
си на моето ниво!“2
Опорен елемент на житейската философия и личностното
присъствие на твореца е несекващата му връзка с България. Преодолявайки желязната завеса по присъщ на артистичния си натюрел
галантен и щадящ достойнството си начин, през 70-те и 80-те години на
ХХ в. Никола Манев не спира да откроява в световното артистично поле
своята българска принадлежност и да поддържа контакти с България,
включително и чрез представяне на няколко изложби в наши галерии.
След падането на Берлинската стена през 1989 г. българинът от Париж
уплътнява присъствието си в културното пространство на страната – чрез
частичното си установяване във Варна, чрез десетките изложби и лични
срещи с публиката в над 40 града на България, чрез интелектуалното
си сътрудничество с галерия „Кавалет“ и с Икономическия университет
във Варна (Nyagolova, 2017, рp. 49-70), чрез одомашняване на връзката си с
града на своето детство – Чирпан3.
“Питат ме какъв съм бил. Ами какъв да бъда като моят баща и
моята майка, моите баби и моите дядовци, моите прадеди – всички са
родени в тази земя Чирпан. Какъв да бъда друг, освен чирпанлия!”4. Тези
думи изрича на 15 септември 2013 г. Никола Манев пред екзалтираното
множество от почитатели на изкуството, събрани на импровизираната
сцена на открито, разположена в общия двор, обединяващ градинските
пространства на Галерия “Никола Манев” и Къща музей “Пейо Яворов”.
Цитираните изречения са код за разгадаване художествените послания
на твореца и врата към естетическите му светове. Те са ключови и с оглед
темата за културната идентичност и естетическата принадлежност
на твореца в глобализиращия се свят. Освен това цитираните думи
разкриват мотивите за сбъдването на една промислена, целенасочена и
въздействена идея, реализирана от парижанина чирпанлия с присъщата
на дедите му решителност, мащабност и щедрост. Идеята за създаване на
художествена галерия в най-красивия възрожденски имот, разположен в
сърцето на Чирпан, който неслучайно е назован от местните хора Къщата
на слънцето (Stefanova, 2003, рp. 407-414.; Nyagolova, 2017).
2

Никола Манев: Ние сме роби на свободата. Интервю на Оля Ал-Ахмед с Никола Манев.
Стандарт, 30 април 2016. www.standartnews.com.
3

Obicham te Chirpane. Dokumentalen film za Nikola Manev, 15 may 2014. [Обичам те, Чирпане.
Документален филм за Никола Манев. 15 май 2014. www.youtube.com].
4

Obicham te Chirpane. Dokumentalen film za Nikola Manev, 15 may 2014. [Обичам те, Чирпане.
Документален филм за Никола Манев. 15 май 2014. www.youtube.com].
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По подобие на своя съвременен стопанин Къщата на слънцето в
Чирпан има нелека и пълна с причудливи обрати история. Тя е построена
през 1867 г. като дом на най-богатия и влиятелен местен мюсюлманин.
Издигната е от дюлгери, следващи правилата на градеж на най-изящните
пловдивски къщи. Обзаведена е и е изписана по същия маниер. Само
десет години след създаването си къщата с прилежащия голям двор става
собственост на българска фамилия, успяла да я откупи за символична сума
от напускащите града и региона турски първенци. През буржоазната епоха
къщата е дом на едно от най-заможните и влиятелни местни семейства,
чийто основен поминък е свързан със земеделието и винопроизводството.
Известна е като Къщата на Илия Тянков или Тянковата къща. Логично
след 9 септември 1944 г. по Закона за отчуждаване на едрата градска
покрита недвижима собственост5 имотът е отнет в полза на държавата
– 1949 г. Предоставен е за ползване от местната община и след редица
перипетии в крайна сметка през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век той
е обиталище на Музея на революционното движение, повествуващ върху
историята на съпротивата срещу политическите режими в буржоазната
епоха – от края на ХIX век до 9 септември 1944 г. (Istoria, 1987, рp. 87-89).
Пак по това време (1977 г.) след съответстваща експертиза и реставрация
къщата е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с
национално значение. Днес тя продължава да е в списъка на недвижимите
културни ценности с национално значение със статут на архитектурностроителен паметник от възрожденската епоха (Sabchev, 2005).
Събитията след 1989 г. довеждат в стария дом нови обитатели.
През 1995 г. наследниците на имота Димитър Гавазов и Мария Тянкова
предявяват иск пред съда за възстановяване на собствеността. През 1997
г. Върховният административен съд удовлетворява претенцията им и
те влизат във владение на дядовата си къща. Общината намира друго
помещение за музея, който през 1998 г. е преобразуван в общосторически.
През 2017 г. общинският музей в Чирпан е разделен на два културни
института – Исторически музей и Къща музей „Пейо Яворов“6. Скоро
след като се сдобиват с имота, наследниците на буржоазната фамилия го
обявават за продан.
В края на миналия век община Чирпан няма средства за обратно
откупуване на къщата с прилежащия ѝ двор. Поради малките си финансови
възможности и ниския си административен капацитет местната власт
е поставена в неблагоприятното положение да не може да възвърне
за обществото емблематичната възрожденска къща. Това през 2000 г.
сторва Никола Манев, който организира дарителска акция, вследствие
5
6

Държавен вестник, бр. 87, 15 април 1948 г.

Промяната на статута на чирпанските музейни институции е проследима в актовете
на община Чирпан, публикувани на официалния сайт на институцията. www.chirpan.bg.
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на която имотът е закупен и приобщен към публичното богатство с акт
на дарение в полза на Община Чирпан. Основната част от сумата 48 000
долара е събрана чрез продажба на творби на Манев. Включват се и други
художници и меценати. За сметка на дарителския фонд е направена и
реставрация на къщата, която още през 2001 г. отваря врати за посетители
като художествена галерия „Никола Манев“7.
В момента Художествена галерия „Никола Манев“ е широко
достъпно за любителите на изкуството и културата пространство,
посещението в което е безплатно. В експозицията освен творби на
емблематичния живописец присъстват и 10 гигантски кристала, които
са дарени от българина емигрант в Бразилия Илия Делев и имат висока
музейна и пазарна стойност (около 200 000 долара)8. Галерията се
управлява на принципа на публично-частното партньорство, като от
създаването до настоящия момент поддръжката на обекта и грижите за
ценностите в него са за сметка на художника. И семейството му – след
неговата смърт на 28 август 2018 г.
Особено плътни и продуктивни са съвместните дела с Музея
на Манев и Музея на Яворов, който по традиция е най-притегателната
институция на паметта в Чирпан. Чувствайки се силно ангажиран и с
обгрижването на Яворовото наследство, Никола Манев се включва със
средства и усилия при изграждането на откритата сцена, разположена на
границата между двора на Яворовата къща и двора на новата чирпанска
галерия. Той е и сред вдъхновителите на ежегодните празници на
изкуствата в Чирпан, които всяка година в средата на м. септември срещат
местните жители и любителите на културата с именити музиканти,
певци, художници, артисти, писатели, журналисти, учени. И отново
безплатно за всички посетители9.
Последната ми среща с Музея на Яворов и с Художествената галерия
„Никола Манев“ в Чирпан беше на 7 август 2016 г. След затрогващото
потапяне в поетическите светове на изящния словотворец пристъпих
по свежата морава на съседната галерия с разбъркани емоции. Момчето,
което пази и поддържа къщата, прие с усмивка и търпение обиколката ми
из пространната градина, въвирането ми под сайванта с малките котета,
взирането ми в каменните постави, надгробия и други артефакти на
народното изкуство, струпани артистично в единия от ъглите на имота.
Първата крачка в салона на запазилата автентичното си излъчване
възрожденска къща прогони от ума ми всички несветли мисли и чувства.
7

България днес е като Франция през 1968-а. Интервю с художника Никола Манев на
Исак Гозес. Стандарт News, 23 юни 2013. www.standartnews.com.
8
Никола Манев – пионер в частната инициатива. Банкерь, 12 януари 2002. www.banker.bg.
9
Възрожденец по дух и наследство. Художникът Никола Манев. 21 ноември 2013. www.
youtube.com.
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Стъписах се от усещането за простор и ведрина, с които е напоена
Къщата на слънцето в Чирпан. Картините на Никола Манев, привидно
не съвсем изрядно подредени, се сговорваха по техен си вълшебен начин
с гледката през прозорците, с каменните тела на гигантските кристали
и с галантното присъствие на котката Сийка, която беше мой единствен
гид в магическия свят на по чирпански одомашненото изкуство. Тръгнах
си, заредена със светлина и упование. Казват, че това е усещането и от
личното общуване с Никола Манев. Човек, когото един от съгражданите
му нарече знахар, защото лекува душевните болки и прочиства
съзнанията на приятели, познати и съграждани от несмислени страхове
и несъстоятелни напрежения.
Упорно умувам напоследък върху въздействието, което упражни
и упражнява върху мен творчеството на Никола Манев и срещата със
създадената и управлявана от него художествена галерия 10. Мисля си, че
дори и да оставим настрана пронизващата сила на живописните късове,
с които ни е дарил и ни дарява художникът, и се концентрираме само
върху обществената значимост на музейния му проект в Чирпан, ще
установим, че проблемите по опазването на нашето културно наследство
са по-скоро проблеми на липса на воля и страст да се правят нещата по
естествения и смислен начин – с отдаденост, работливост и отговорност
пред следващите поколения. Това е валидно както за работещите в
частния, така и в публичния сектор на нашата деликатна „индустрия“.
Защото терминът културно наследство обозначава факта, че сме
получили от предшествениците си едно богатство даром. И пак даром,
но оплодено, трябва да го предадем на нашите деца, внуци и правнуци.
С оглед на споменатата повеля Никола Манев не само прави съществена
инвестиция в бъдещето на нашата национална идентичност, но и като
всеки същински интелектуалец показва пътя, който останалите извисени
духом и отговорни българи би трябвало да следват.
На 9 септември 2018 г. художникът Никола Манев пропътува за
последен път разстоянието от Франция до България и се установява
за вечни времена в Чирпан. След трогателното поклонение в Къщата
на слънцето ковчежето с праха на твореца беше положено в мраморен
паметник, издигнат от роднините и Oбщината между моравата и
чемширите на пространството, което творецът винаги е считал за дом на
своето детство и убежище на своята душа – Къщата на слънцето11.
10

Среща със светлината. Документален филм за Никола Манев. 10 декември 2014. www.
youtube.com
11
България се прости с големия художник Никола Манев. Семейството на живописеца
изпълни волята му негов последен дом да стане любимият Чирпан. 9 септември 2018.
impressio.dir.bg

Вера Бонева - Художествена галерия „Никола Манев“ в Чирпан
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ПОРТРЕТ НА ПИСАТЕЛЯ КАТО ПРИЯТЕЛ
Един безпаметен документ за Начо Христосков
Христо Трендафилов
A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A FRIEND
A forgotten document about Nacho Hristoskov
Hristo Trendafilov
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
Но дрожала рука и мотив со стихом не сходился ...
Булат Окуджава

Така се случи с мен, когато наскоро ми съобщиха за смъртта на
писателя и приятеля, на възпитаника на Филологическия факултет на
Висшия педагогически институт в Шумен
Начо Христосков. На няколко пъти сядах
да напиша нещо за него, но в главата ми
тутакси плисваше поток от възпоменания,
помиташе и давеше всичко в една обречена невъзможност.
През октомври 1974 г. започнахме
да следваме Българска филология, специалност, която я има и до днес. Преподаваше ни цяло съзвездие, истински ФСФа на
Софийския университет: професори бяха
Симеон Русакиев и Жельо Авджиев (тогава професор се появяваше по-рядко и от
Халеевата комета), ударният легион бе
съставен от тогавашните доценти Донка Петканова, Надежда Драгова,
Петър Пашов, Христо Първев, Петър Илчев, Кирил Бабов, Борис Симеонов, Милка Бочева. Само като си представя, че такива европейски учени
като Никола Георгиев и Иван Добрев бяха главни асистенти... Те даваха
не само знания, но и насаждаха най-важното за един новоучреден ВУЗ
– академизъм. А той се налага най-трудно и най-лесно може един ден да
бъде подменен от домораслите параграфи 22 на провинциалния тарикатлък.
Обединяваха ни кръжоците (художествени и научни) и вестник
„Студентски глас“. И през четирите години на следването Начо посещаваше сбирките на Литературния клуб „Боян Пенев“, а през периода 19761978 г. беше негов председател, наследявайки поетесата Роза Боянова (по
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това време Димитрова). Тогава той написа и публикува в институтския
вестник първите си разкази, които веднага направиха впечатление със
своята пластика и отличното познаване на описвания, предимно селски
бит. А иначе световната литературна мода диктуваше магическия реализъм на Гарсия Маркес, за кратко суровата и правдива проза на Василий
Шукшин, сатирофантазиите на Курт Вонегът. У нас – Иван Цанев, Борис
Христов, Миряна Башева доминираха в поезията, Димитър Коруджиев – в
прозата. Изобщо вестникът ни бе трибуна за изява на студенти творци,
на бъдещи учени и критици, дори рисунките и карикатурите бяха дело
на учащи се във ВПИ. Три години с него бяхме в редакцията на вестника
и две живяхме на квартира на улица, назовавана и до днес Червени ескадрони; спорехме, събирахме и пишехме материали, връзвахме броевете и
дежурехме в печатницата, наречена Георги Димитров. Начо идваше и на
някои заседания в Кръжока по литературна критика, от който излязоха
поне десетима завършени литературни критици и историци, участващи в
националния литературен и научен живот. Да споменем най-ярките: Любомир Котев, Мариус Теофилов (+ 1993), Иван Карадочев. Там той написа
рецензия за книгата „Успоредни светове на младия прозаик Георги Марковски, по-късно рецензира и нашумялата дебютна стихосбирка на Борис Христов „Вечерен тромпет“ (1977). За заглавие на отзива си той сложи
един стих от „Самотният човек“:
... една сълза в очите, или драскотина в паметта ви...

Ръководител на Кръжока бе старши асистентът Пейо Димитров,
той водеше и Кръжок по Стара българска литература, беше и главен редактор на „Студентски глас“. Ще вмъкна, но далеч не между другото, че
посочените извънаудиторни дейности, отнемащи много време и нерви, не
бяха платени. Пейо беше кръжочен ръководител и редактор, докато върху него не се стовари злостно и добре премерено партийно кроше, предшествано от усърдно-подли доноснически удари под кръста, нанесени от
някои членове на Кръжока. За избягване на големи наказания помогна
доц. Елка Константинова, преподавател във ВПИ. А Начо, обитавайки
вече студентските общежитийни близнаци, предаваше своите познания
и опит на новите ШУ-поколения, напр. на своя тогавашен съсед и днешен
доцент Младен Енчев.
След завършването на Института Начо тръгва по прашната нашенска La Strada, не много по-различна от тази на Фелини. А това е пътят на
лишено от средства, връзки и социални перспективи талантливо момче
(иначе произхожда от прочутото със своите бахчи пловдивско село Милево). Работи известно време в Смолянско като нощен възпитател, после
в Младежкия дом в г. Лъки, като билдредактор, организатор реклама в
Пловдив, учител, продавач на зеленчук по пазарите из страната. Биографията му напомня по-скоро социалните странствания на големите американски писатели. Навсякъде немотия и неправда, командно-админи-
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стративен произвол, накъсвани от кратки и рисковани лични забежки.
И години, години самота. Литературният успех се бавеше, пристъпваше
с тромава несигурност и само от време на време го озаряваше. Да пише,
или да оцелява? През целия 40-годишен период – от края на студентството ни до житейския свършек на Начо (1978-2019) водехме кореспонденция,
понякога твърде често, понякога на пресекулки поради пребиваванията
ми в чужбина. В тази мъчително-епистоларна кардиограма е отразен
страдалческият бит на две момчета с литературни амбиции, чиито наглед обещаващо-широки хоризонти се стапяха в отчайващо тесни перспективи. В писмата ни (и особено в неговите) шетаха многобройните чеда
на соцкърмачката - предимно самодоволни дребни кариеристи, изпъчени
или прегърбени окръжни величия. Шевстваха творци с паршив талант
и продран морал, но с непоклатима локална власт, жени с впечатляваща
организационна и авантюрна страст, редяха се случайни и безрезултатни
житейски сюжети, щедро се точеше духовна пърцуца. Сякаш целият български социален паноптикум на 70-80-е години бе побран в скромните
писъмца на двамата приятели. Днес подобна кореспонденция едва ли е
възможна, бързо ще бъде гилотинирана на новия технологически ешафод.
Самотата и притаеното отчаяние растяха, раснеха неудържимо
черните му мисли ведно с белотата по косите. Разбирахме, че професионалните качества не чинат нищо, ако не са подплатени с обществено обоняние, умение за пласиране, угодничене пред новите паши, самореклама,
макар и простоватичка, частично възпитана наглост, липса на каквито и
да е жестове на благородство към Другия (с изключение на гъвкави фигури с пръсти). Но най-важният ни недъг - всеотдайният, но безумен култ
към скромността, бе внедряван в къщи от набожни майки и социално
ненатрапчиви и непредприемчиви бащи, после ги доразвиваха и допълваха Училището, Комсомолът и Богинята-Майка. А когато осъзнахме, че
ненавистта към кариеризма се насажда от устремени към социалния успех люде, бе вече твърде късно. Балъци? Това, че един ден и нашите ловки
балъкчии неизбежно ще попаднат в нечии мрежи, бе мижаво-сиромашка
утеха, освен това щяха да дойдат нови, европейски траулери. Начо дори
с тревога забелязваше как покълват същите благородни пороци и у сина
му.
Прозата му? Най-яркото в нея бе пластиката, с която описваше селския, а после и градския бит и проблеми. Понякога родената край Марица
южняшка емоционалност и натуралистичните зарисовки вземаха превес
и в тях се долавяше тракийският континуитет, чувстваха се неговите традиции, проявени през 30-те години на XX в. от Георги Райчев и Георги Караславов (разбира се, само със „Снаха“ и „Татул“). Котловинната белетристика на ямболските автори от 60-80-те (Д. Вълев, Д. Яръмов, А. Теодоров)
не му допадаше толкова.
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Наистина най-характерната черта на писателския му натюрел бе
родената пластика. Един изключително близък нему студент с потайни белетристични попълзновения се отказа да става писател, след като
прочете в една новела на Начо как свинята ражда малките си. По-късно
желанията на същия кандидат за литературния хамам съвсем изстинаха,
след като видя сам с очите си как се ражда едно агне и преживя страдалческата меланхолия на овцата майка. Писателската му мечта изблея за последно, ала пък се откри пътечка към оперативно-критическата кошара.
В началото на 80-те години едно от писмата му ме разтърси за
дълго. В него Начо, превъзмогвайки болката, описваше смъртта на майка
си (извънредно добра жена, която познавах). Повалена от рака, лежейки
дълго в една пловдивска болница и предчувствайки края си, тя събира
сили и отронва: „Закарайте ме на село, там искам да умра“.
Пазя писмото някъде, но и не помислям да го прочета отново.
През 1990, когато бе вече 37-годишен (на същата възраст Пушкин
загива на дуел), излезе първата му книга „Дъх на ягоди, полъх на любов
и телеграма“. Публикувана бе в знаковото за Пловдив и най-старо българско книгоиздателство „Христо Г. Данов“. Написах рецензия за нея със
заглавие „Полъх на талант“ и я дадох в доскорошния писателски официоз
„Литературен фронт“, но промените бяха отпочнали, вестникът стремглаво се превръщаше в „Литературен форум“ и рецензията се изгуби, въпреки усилията на критика Атанас Свиленов да я издири. Много по-късно я
намерих, но полъхът беше отминал. Последваха романът „Подхвърлянето“ (1995) и сборникът с разкази „Слънчевото куче“ (2000). С издателство
„Христо Г. Данов“ Начо свързва 10 години от живота си, най-напред като
редактор, а после и като директор. До него в редакцията и в Литературния клуб бе неотлъчно прекрасният лирик и наш приятел Добромир Тонев-Големия, неведнъж обирал овациите и награждаван на Националните студентски срещи в Шумен, а известно време фигурираха поетът Тодор
Чонов (следвал две години във ВПИ) и бъдещият кмет на Пловдив и настоящ депутат Спас Гърневски. Тонев си отиде през 2001, само на 45, след
като бе предрекъл още в своята възторжено приета дебютна стихосбирка
„Белег от подкова“ (1979):
Страдам от сърдечна недостатъчност,
но на друг сезон ще я отдам.

„Другият сезон“ дойде с неумолима безпощадност и за престижното в миналото, но вече тлеещо, лишено от градска и национална подкрепа
издателство. За отишлия си без време приятел и съратник Добромир Тонев Начо написа заупокойно-трескави и заедно с това светло-апокрифни
слова, слова, които могат да се отнесат и за него:
Често го виждам седнал върху слънчевия лъч на някоя небесна
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пейка с чаша в ръка... Под сянката на небесносиния пухкав облак отпива
питие и казва: Чакам ви. Тук има място за всички.

Начо остана безработен, освен това години наред се грижеше за
сина си. Доста време бе председател на Дружеството на писателите в
Пловдив, включващо респектиращия брой от 150 членове. Но и тук същото разочарование: груповщина, плоско самоизтъкване, гарнирана с високомерие простотия, прошнуровани номинации. Загърбваха го с аплаузи,
точно сега обаче писането му вървеше, като последно припламване на
догаряща свещ издаде три сборника с разкази: „От пролуката до гроба“
(2010), „Разкази за Иван“ (2013), „Последното Писмо до Бог“ (2013) и романа
„Училището“ (2016).
Смърт, Гроб и Бог бяха доминиращите знаци в тази печална семиотика на Заника. Сякаш вече се дочуваха тъмните приплисквания на
Лета и инферналният зов на Преизподнята. В последната книга, в посвещението си той ми бе написал:
... Може пък и на Оня свят да си „хортуваме“ – само Бог знае!
За болестта, която го е връхлетяла скоропостижно, той не каза никому дума, ненавиждаше оплакванията на мъже. Не можа и да дойде до
ШУ, да види днешните локуси, улицата Университетска, парка Студентски. Носеше в себе си и друга шуменска мечта – да го поканят за жури на
някоя от Националните студентски срещи, в които не само е участвал и
награждаван, но е оставил себе си.
О! Да го поканят него днес! Озареният наивитет, слънчевите илюзии и слънчасалата житейска неприспособимост явно ще ни придружават до края на дните ни. А „Възмездието на агнетата“, както се нарича
една от неговите страховити „притчи на справедливостта“, ще се отложи
за пореден път.
Отивал си е в една пловдивска болница, но е пожелал да бъде погребан на село.
До майка си.
Но Начо продължава да пише и подир края си – последната му
творба предстои да излезе. Нарича се „Шикалки“ и неотдавна е спечелила
конкурса за най-добър роман на Пловдив. Казват, че в нея е описал целия
си нерад живот... 									
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BOOKNOTE
Bill Templer, Shumen, Bulgaria
		
Whatever area of cultural memory studies
you, students and colleagues may be interested
in, a highly useful, exceptionally insightful
collective volume is Cultural Memory Studies:
An International and Interdisciplinary Handbook,
edited by Astrid Erll and Ansgar Nünning, in
collaboration with Sara B. Young (Berlin/New
York: de Gruyter, 2008). The Table of Contents
below gives you some idea of its scope and depth.
Astrid Erll’s article “Literature, Film, and the
Mediality of Cultural Memory” is accessible here,
very relevant for cinematic cultural memory:
http://www.let.leidenuniv.nl/pdf/geschiedenis/
cultural%20memory.pdf You can explore the
Handbook on Google Books: https://tinyurl.com/yxpqkbk3 The volume was
reissued by de Gruyter in 2010 under a revised title, A Companion to Cultural
Memory Studies, but is the same edition as 2008. An insructive review by Jens
Brockmeier et al. can be accessed here: https://tinyurl.com/y2ld7rfk The volume
is currently available as pdf in full online: https://tinyurl.com/yxmbhstu . Prof.
Erll has recently coedited a special issue of the journal Memory Studies 11(3), July
2018 titled “Cultural Memory Studies after the Transnational Turn,” see https://
journals.sagepub.com/toc/mssa/11/3 . Dr. Astrid Erll is Professor of Anglophone
Literatures and Cultures at the Goethe University in Frankfurt am Main, here
her site: http://www.memorystudies-frankfurt.com/people/astrid-erll/
Table of Contents
ASTRID ERLL: Cultural Memory Studies: An Introduction 1
I. Lieux de mémoire-Sites of Memory
PIM DEN BOER: Loci memori~Lieux de mémoire 19
MARIO ISNENGHI: Italian luoghi de/la memoria 27
JACQUES LE RIDER: Mitteleuropa as a lieu de mémoire 37
UDO J. HEBEL: Sites of Memory in U.S.-American Histories and Cultures 47
JAY WINTER: Sites of Memory and the Shadow of War 61
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II. Memory and Cultural History
ALON CONFINO: Memory and the History of Mentalities 77
DIETRICH HARTH: The Invention of Cultural Memory 85
ALEIDA ASSMANN: Canon and Archive 97
JAN ASSMANN: Communicative and Cultural Memory 109
JÜRGEN REULECKE: Generation/Generationality, Generativity, and Memory 119
VITA FORTUNATI AND ELENA LAMBERTI: Cultural Memory: A European
Perspective 127
III. Social, Political, and Philosophical Memory Studies
JEAN-CHRISTOPHE MARCEL AND LAURENT MUCCHIELLI: Maurice
Halbwachs’s mémoire collective 141
JEFFREY K. OLICK: From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic
Practices and Products 151
ANDREAS LANGENOHL: Memory in Post-Authoritarian Societies 163
ERIK MEYER: Memory and Politics 173
ELENA ESPOSITO: Social Forgetting: A Systems-Theory Approach 181
SIEGFRIED J. SCHMIDT: Memory and Remembrance: A Constructivist Approach
191
MAUREEN JUNKER-KENNY: Memory and Forgetting in Paul Ricreur’s Theory of
the Capable Se1f 203
IV. Psychological Memory Studies
JÜRGEN STRAUB: Psychology, Narrative, and CulturaI Memory: Past and Present
215
WULF KANSTEINER AND HARALD WEILNBÖCK: Against the Concept of
Cultural Trauma 229
DAVID MIDDLETON AND STEVEN D. BROWN: Experience and Memory:
Imaginary Futures in the Past 241
DAVID MANIER AND WILLIAM HIRST: A Cognitive Taxonomy of Collective
Memories 253
GERALD ECHTERHOFF: Language and Memory: Social and Cognitive Processes
263
HANS J. MARKOWITSCH: Cultural Memory and the Neurosciences 275
HARALD WELZER: Communicative Memory 285
V. Literature and Cultural Memory
RENATE LACHMANN: Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature 301
HERBERT GRABES: Cultural Memory and the Literary Canon 311
MAX SAUNDERS: Life-Writing, Cultural Memory, and Literary Studies 321
BIRGIT NEUMANN: The Literary Representation of Memory 333
ANN RIGNEY: The Dynamics of Remembrance: Texts Between Monumentality
and Morphing 345
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VI. Media and Cultural Memory
JAMES E. YOUNG: The Texture of Memory: Holocaust Memorials in History 357
JENS RUCHATZ: The Photograph as Externalization and Trace 367
BARBIE ZELlZER: Journalism’s Memory Work 379
ASTRID ERLL: Literature, Film, and the Mediality of Cultural Memory 389
MARTIN ZIEROLD: Memory and Media Cultures 399

Astrid Erll’s Memory in Culture (trans. Sarah B. Young. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2011) is a thought-provoking introduction to and overview
of the field of cultural memory studies in seven chapters, translated from the
original German edition Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen: Eine
Einführung (Stuttgart: Metzler, 2005; 3rd ed. 2017):
I. Introduction: Why ‘Memory’? II. The Invention of Cultural
Memory: A Short History of Memory Studies.III. The
Disciplines of Memory Studies. IV. Memory and Culture:
A Semiotic Model. V. Media and Memory. VI. Literature as
a Medium of Cultural Memory. VII. Afterword: Whither
Memory Studies?
You can preview the book here: https://tinyurl.com/y3n49q8x
An informative review by Micha Edlich is accessible: http://www.
jltonline.de/index.php/reviews/article/view/606/1446
The German 3rd edition can be examined here: https://tinyurl.com/
y3thmkht .

282

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

Another fruitful book for broader orientation is Lucy Bond, Stef Craps
& Pieter Vermeulen (Eds.), Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory
Studies. (Oxford/New York: Berghahn Books, 2016). An overview and Contents
can be explored here, as well as the full text of the Introduction, “Memory on the
move”: https://www.berghahnbooks.com/title/BondMemory .
Among the German colleagues in English Studies writing on memory
spaces and their conflicts, a key book on German cultural-political memory
is Aleida Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine
Intervention (C.H. Beck 2013; 2nd ed. 2016), exploring discontent in Germany
within the mounting, complex swirls and ambivalences of national and personal
memory culture(s). She also deals with this in relation to the GDR (https://
tinyurl.com/y22qsr9b). A related study is Aleida Assmann’s Der lange Schatten
der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (C.H. Beck 2006; 3rd
ed. 2018) (https://tinyurl.com/yyp926p5). Jonathan Bach refers to Assmann’s
work in What Remains, which I have reviewed in this issue in detail.
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WHAT REMAINS: EVERYDAY ENCOUNTERS WITH THE
SOCIALIST PAST IN GERMANY
Bill Templer, Shumen, Bulgaria
https://tinyurl.com/y3zpv64z
Bach, Jonathan (2017). What Remains:
Everyday Encounters with the Socialist Past
in Germany. New York: Columbia Univ.
Press 259 Pp. Kindle ISBN: 9780231544306
https://cup.columbia.edu/book/whatremains/9780231182706

What happens when an entire
modern state’s material culture – everyday
disposables and perishable products,
clothing, appliances, iconic socialist
government buildings and structures –
virtually overnight becomes obsolete,
swallowed up in radical discontinuity
by a powerful adversarial political system and consumerism-oriented capitalist
‘democratic’ economy? How do ordinary people encounter what remains, in what
ways at grassroots does a vanished socialist past, sedimented in things and sites
– in solid albeit ghostly materiality – continue to circulate, disrupted and reappropriated, shaping the politics of both official and vernacular memory, well
beyond mere nostalgia? In this remarkable, thought-provoking study, Jonathan
Bach examines the vital, at times highly controversial afterlife of East Germany
in the near quarter-century following the fall of the Berlin Wall, exploring “how
materiality figures in society’s negotiations over multiple, overlapping, and
often contradictory pasts.”(xiii) Through an innovative methodological lens of
ethnography and mode of analysis akin to an archaeology of the ‘presence of
absence and the absence of presence,’ he illuminates key contours of what has
been neologized in Germany, by many ironically, as Ostalgie, nostalgia for the
East German past. ‘Ostalgia’ in this extraordinary study emerges as far more,
a whole engine of complex cultural memory in the Cold War’s wake, vibrantly
galvanized among many ordinary ex-Ossis in their vernacular ‘lived experience,’
personal identity and memory-laden, often schismatic self-positionings, and
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the ways in which abrupt unification functioned to assault personhood and
identity, senses of place and history, cultural memory and its dynamics. His
powerful ethnography taps ‘people’s voices,’ a kind of ‘narrative knowledging’
that permeates his analysis, drawing on oral input and sources.
Iconic on the book’s cover is the image of the REMA Trabant T6 portable
radio, simply designed, a modern appliance for ‘information on the go’ East
German-style and much-beloved in the GDR, manufactured from 1960 on during
the birth years internationally of portable listening and recording technology
(see https://tinyurl.com/y5p29nho). Interestingly, its model as ‘Trabant’ bears
the very same designation as the famous Trabant automobile (from 1957 to 1990),
in some ways the ‘poster child’ of an alternative socialist ‘people’s car,’ simple
and enduring in style, its 18 HP two-stroke engine, duroplast its compact body,
perhaps the most symbolic manufactured item of GDR industry, however long
waiting for delivery. Readers can enjoy this trip down ‘memory lane’ in a 1990
Trabant: https://tinyurl.com/yy4jl6sq. The driver’s narrative reflects the modes
of ambivalent discourse about the GDR past that Bach analyzes.
In four highly illuminating chapters and a striking epilogue, What
Remains analyzes the effects of these unmoored artifacts in memoryscapes in the
‘unification present’ in Germany. Bach juxtaposes four sites where the stakes of
the everyday appear: everyday consumer products, socialist consumption goods
reappropriated in a kind of transformative ‘ostalgia’ (chap. 1); amateur museums
dedicated to collecting everyday life under socialism and its post-unification
‘orphaned’ artifacts (chap. 2); the memoryscape of the seat of the East German
Volkskammer Parliament and very popular cultural and event center in the huge
Palace of the Republic in Berlin constructed under Erich Honecker on the site
of a demolished earlier famous landmark, vacated abruptly in 1990 and finally
controversially demolished in 2008 (chap. 3); the remains of a largely despised
and feared Berlin Wall, albeit memorialized and fetishized today in multiple
modes in its ghostly Berlin cityscape afterlife (chap. 4). The analysis moves from
the local, the intimate, and the small to the national, the impersonal, and the
large, culminating in an Epilogue analyzing an East-West student-written and
-performed dramatic play, Exit Ghost. The book has 47 figures, 40 pages of notes,
a rich bibliography and a detailed 14-page index. The book is also about how
people grapple with multiple social and cultural anomie in the GDR’s psychic
rubble.
As an ethnographer, he argues convincingly for a rethink of the role of
‘everydayness’ as a site for ‘working through’ and reckoning with difficult pasts,
in Germany’s case Nazism and the Cold War sequel of ‘walled’ division and a
breakneck unification that in effect coopted the dismantled GDR and its often
confused inhabitants. Given this lens of in-depth inquiry into post-socialist
dynamics of cultural memory, a central thesis in this review in that the book
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and Bach’s ethnographics of memory spaces – objects and lieux de mémoire
– can also serve as a fruitful paradigm for reimagining other post-socialist
ruptured memoryscapes and their reticulations in Bulgaria, Romania, former
Yugoslavia, Albania, Ukraine, the Soviet Union and elsewhere. The forcible and
abrupt ‘incorporation’ (in multiple senses) and ‘cooptation’ of socialist Germany
into a corporate capitalist, alternative socioeconomic system and powerful
state with a shared cultural heritage of 100s of years was singular within the
former socialist bloc – there was no socialist East Bulgaria and neoliberal West
Bulgaria, Hungary East and West, etc. Much that Bach describes in his analysis
must be understood in that differing social, cultural and political context of the
‘two Germanies’ wrenched by the West into one. Nonetheless, I would contend
that his entire framework, its insights and implications can very productively
be applied to other post-socialist memoryscapes – and the dynamic interplay
there between material culture and the motley modalities into which the
socialist past in its specifics and materiality is rebraided, repressed, dis- and
re-membered, especially at the gut level of the ‘vernacular everyday.’ As Bach
stresses: “Cultural obsolescence and fetishizing of Western goods occurred all
throughout the former Soviet Bloc as the market economy swept former socialist
countries in the 1990s. Yet the process was much more far reaching in the former
GDR because of its whirlwind accession to West Germany. This makes the GDR
transition unique while prefiguring the transformations in material culture
and everyday life across the postsocialist world, from Eastern Europe and the
Balkans across Russia and Central Asia to, in its own way, postreform China.”
(4-5, Kindle ed.)
I will allude to that in regard to Bulgaria’s ‘presence of absence’ at various
points in the review, also including pointers to Bulgarian ‘monumental dead
concrete.’ E.g. the striking vernacular narrative by a family (and conjunct local
images) in a new docu-film Altimir by a US filmmaker, about a now dramatically
shrunken village 100 km north of Sofia, reflects some of the same memoryscape
themes in the depopulating Bulgarian countryside that Bach scrutinizes in the
context of the former GDR (section below). It is my hope that colleagues elsewhere
within the ambit of states that ‘lost’ the Cold War will be stimulated to rework
and apply Bach’s approaches and insights to their distinctive ‘present-past.’ My
thesis: Bach’s ‘ethnographic turn’ is highly germane to ‘cultural memory studies’
in Europe’s East and beyond, exploring the intersections of cultural memory
sedimented in material culture and its ‘reappropriated’ and ‘orphaned’ remains.
As a pre-view to the review, watch several scenes from the iconic film
by the director Wolfgang Becker, Good Bye, Lenin! (2003), which did much to
bring the ostalgia theme into the German cultural mainstream and its memory
dynamics. Here (https://tinyurl.com/y3536tbg) the unification scene; here
(https://tinyurl.com/y58qdttr) the unsettling violent protest scene of October
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7 th, 1989, which Alex attends and is arrested, while his mother Christiane
watches in sheer shock, collapsing with a heart attack. An overview of the film
is worth perusing: https://tinyurl.com/h7385fx.
Introduction
In his “Introduction,” Bach sketches the core of his incisive vantage:
“When in 1990 the most advanced socialist country dissolved with breakneck
speed, the artifacts it left behind appeared as debris, detritus, suddenly out of
time and out of place, anachronistic remnants of a failed dream for socialist
modernity. This book concerns the aftermath of such radical discontinuity.
It looks at what happens when the state vanishes, leaving behind a material
legacy that both resists and demands a response from ordinary people. I trace
this response through contemporary encounters with things and places from
socialist everyday life as they become repackaged as nostalgia items, redeployed
as social criticism, and reused in ways that transform the meaning of coming to
terms with the past.”(1) He also stresses the disturbing significance for German
cultural memory of the double inheritance of the Nazi and socialist past, regimes
often bundled together in colloquial discourse on the center-right as ‘Germany’s
dual dictatorships.’ He notes: “For a nation whose current identity rests in large
part on its substantial accomplishments in coming to terms with the past, this
contentious comparison haunts and shapes debates over remembering the
socialist, and by extension the National Socialist, eras, with implications for
a wider European ethics of memory that relies heavily on the German model.”
(7) ‘Ethics of memory’ and its politics is a complex he explores throughout the
analysis. Regarding that ‘double inheritance,’ Bach observes: “A commonplace
remark after the success of the 2003 film Good-bye Lenin, which pushed ostalgia
into the mainstream, was about how hard it would be to imagine “Good-bye
Hitler.” (35) He also deems it significant that half of former GDR citizens in a poll
“see ‘more good than bad’ in the memory of the failed state.” And thus stresses
that the “sentiments that socialist intentions were in principle laudable, or that
friendship was more genuine in the East despite the surveillance state, or that
specific GDR social welfare programs such as childcare were more progressive
than in the West, are not limited to recalcitrant regime loyalists.” (2) That is also
germane to realities of mentality in post-socialist Bulgaria, former Yugoslavia
and elsewhere.
Intriguing in Figure 1.2 on p. 16 is an ostalgic ‘retro-minded’ T-shirt, what
was better back in the GDR in ten cartoon drawings. In part the text reads:
“Not everything was good, but a lot was better! There was more time for love …
Children were taken care of …We still had neighbors and colleagues … Work and
training for everyone … The pensions were secure … We long looked forward to
our darling, our car.” That last cartoon image shows of course a beloved Trabant,

287

with mom, dad and child, their arms raised in joyous celebration frolicking
around their new classic auto. Bach has some 47 images in the book, many fullpage, a number his own photos as ethnographer of ‘present-past.’ He goes on
to stress that the everyday “transcends and transgresses the boundaries of the
political through its malleability – the everyday as refuge, as false consciousness,
as a space for liberation and collusion, retreat and restlessness,” where material
culture provides a lens of strong diopter for examining the “workings of the
everyday in situations of radical discontinuity because it confers on ordinary
things an important yet underexplored role in working through the living legacy
of contested pasts.” (3)
If a core concern in memory studies is about how symbolic meaning
is produced and attached to places, objects, and people, Bach’s ethnographyanchored approach looks at “how different modes of engagement with material
remains take the forms of commodification, display, and performance – what
I refer to as acts of appropriation… These modes of engagement add, displace,
and challenge the settling of symbolic meaning.” Page 30 presents an image of
Spee detergent “one of the most well-known objects of ostalgia.” His analysis is
complex, difficult to reproduce in its rich and intriguing ethnographic detail
and discourse, and worth a probing read.
He expands his underlying theory: “These objects unsettle because
everyday objects and places – here household products, television sets,
buildings, and even the Berlin Wall itself – are (mis)used in ways not anticipated
or sanctioned by their makers, original users, or mainstream society. As they
move between invisibility and visibility, they reveal how vestiges of socialism
become vernacular forms of remembrance and chart a different trajectory
alongside, and often against, official public memory discourses. This book
traces the unsettling effects of these artifacts unmoored from their vanished
state and demonstrates how ordinary people use the spaces of the everyday to
create memory from below.” (4)
“The Taste Remains” Chap. 1
In his first chapter, “The Taste Remains,” Bach looks at a whole range of
edibles that many ex-Ossis think were of higher quality than today’s foodstuffs.
Some of his interviewees even assert the East German beers produced today
are really ‘fake,’ and contain West German beer, not the ‘real’ former beloved
brew. Bach notes: “As the phenomenon of ostalgia becomes increasingly
institutionalized and commodified within Germany’s larger cultural memory
landscape, it is the Janus face of nostalgia that allows it to function as a means
for transmitting cultural knowledge. I argue here that nostalgia is a collective
phenomenon that emerges through the effects of commodification, which
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transforms everyday objects into nostalgia objects and enables their circulation
and recombination with contemporary debates, tropes, and symbols.” (17) That
is a focus relevant elsewhere in analyzing Europe’s cultural memoryscapes.
He stresses: “Examining the relation between materiality and nostalgia helps
understand not only how ostalgia emerged but why it did not wane with the
coming of the first post-unification generation, rather becoming seemingly
entrenched. The German case also helps us think through broader questions
about the function of nostalgia as a form of cultural transmission. East Products
work precisely to reverse this: by refusing the self-evidently superior western
goods for the ‘good old’ East German products, it is the easterner who seeks
to use the market symbolically against the West.” (17-18) He argues that East
Products served as a form of ‘cultural intimacy’ ‘insiderhood’ against a powerful
outsider, the West Germans.
Bach observes: “The products of everyday life that returned to or
remained on the market – detergent, pickles, mustard, beer – were intimate
also in the literal sense of being ephemeral products that came into close
contact with the body. … Within a short time certain brands developed cult
status, in part because they were still available, familiar, and inexpensive and
in part because of their design, which emphasized the instantly legible retrodirectness of socialist-era advertising.” (21) He notes that in conversations
with friends, in stores, and in online forums, he encountered eastern Germans
regarding Eastern Products as “better tasting in part because they were more
authentic: some considered them purer in substance (less preservatives) and
soul (less marketing gimmicks), even if this was not always the case.” (21) So
‘good old’ East German products became “vehicles of unsubtle defiance.” East
German cigarette brands regained popularity, including the cigarette brand f6,
with a slogan “The taste remains” Although quality and production have been
decisively improved, the f6, now owned by Phillip Morris corporation, “remains
exactly the same as it always was: powerful, strong, and incomparably aromatic
in taste” (26) (here a striking new ad, note also its symbolism: https://tinyurl.
com/y4xjezc6 ). Here a whole range of GDR tobacco products available after 1990;
the comment there, anti-socialist in tenor, contends there was a class-based
consumption pattern: https://tinyurl.com/y3b5byuc. Penny Markt, for example,
today stocks Eastern products in approximately 30 percent of its shelves in its
almost six hundred eastern German branches, indicated by signs with the slogan
“Eastern is Delicious,” using an adjective that also means “exquisite” (‘Östlich ist
köstlich’), with a range of local products such as Bautzner Senf (mustard), famous
Spreewald gherkins (see this firm advert: https://tinyurl.com/y6fzctoy), Nudossi
hazelnut spread and Sternquell beer. In conversations, printed interviews, and
their own materials, these German ‘retro’ store proprietors disavow ostalgia. As
the store Ostprodukte Versand puts it, they offer what people want, keeping alive
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“affectionate memories of how, alongside the Wall, there was much loveliness
[so viel Schönes] in our own country.” (38-39) Many of these goods are proferred
at traveling trade fairs. Bach senses at these fairs that ostalgia was being used to
signify something holding together a broad range of diverse regional products,
from jam to linseed oil, organic soap, specialty cakes (Baumkuchen), etc.
In a way that is also a function of today’s post-socialist local Bulgarian
products, esp. that hark back to a pre-socialist past in their duration over decades,
such as the traditional ‘trusted brand’ regional Bulgarian beers. Most of these
were founded as firms in the 1880s after liberation from Ottoman rule, such as
Zagorka and Shumensko, expressing an identification with the autochthonous
‘culture and nation’ − over against commodities from the EU, the invasion of
‘things American’, even a surfeit of English used in product ads and product
names, etc. In a mode of Bulgarian conjunct ostalgia, the contemporary firm
Krina has a line of rice, lentils and beans marketed today under the distinctive
label ‘Once upon a time…’ That as subtext recalls the ‘golden days of Bulgarian
agriculture’ in socialist Bulgaria (and earlier), when many products were native
and thus of ‘better’ ‘traditional’ standard and taste, not imports from elsewhere,
as expressed in this current ostalgia-infused Krina video in Bulgarian: https://
youtu.be/iveodZclxx0).
Detska Zakuska, a favorite chocolate biscuit for kids younger and older in
socialist Bulgaria, is today marketed in the same old paper box with simple design
and color as a hi-quality product from the socialist past, here in an ironic image
before the controversial Soviet Army Monument in Sofia (https://tinyurl.com/
yxvtsxpo). Yet many Bulgarians will say these biscuits tasted better back then,
as did many of their vanished, now fondly recalled edibles, such as the strictly
uniform state yoghurt across the country, in effect a single state brand produced
in numerous local factories, the same price everywhere, sold in returnable glass
jars. Some of the umpteen yoghurt brands now available (in colorful single-use
disposable plastic containers) have reintroduced the socialist-era label marking
БДС, ‘Bulgarian State Standard,’ to attract consumers to the ‘high quality’ of the
product, harking back to an earlier decade. Many older Bulgarians refer to the
numerous brands of current white cheese (sirene), yellow cheese (kashkaval) and
izvara, a cousin of cottage cheese, curds or German Quark, as ‘менте,’ i.e. ‘fake,’
not like the ‘real thing’ conforming to national strict БДС, as in the socialist
dairyland of the past. People tell you there is no ‘supervision and control’ over
ingredients and production nowadays. The BG pejorative менте is also often
applied to many wines and brandies today in the market, thought to be full
of chemicals and preservatives − ‘phoney’ compared with hi-quality ‘authentic’
wine and brandy before 1990, or home-made brandy now still much in demand
as in the past, often sold on a ‘grey market.’
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So what cultural memory conjures here in part is, as Bach argues, a
“romanticized East Germany recreated through these products.” This came
to clash with an earlier view that ‘authentic products’ were actually from the
West, ‘real coffee’, Coca-Cola (‘the real thing’), etc. In discussing the “economy
of appearances” that flooded into the old GDR, Bach notes: “This sudden switch
in the perception of Western goods from real to fake is partially a result of
eastern Germans behaving too much like the ideal consumer. They fell for
advertisements and felt at once betrayed and wiser as they came to understand
that guile is part of advertising.”(25) This is cultural consumer memory analyzed
through a grounded ethnographic lens. The GDR economy was nearly devoid
of commodity adverts in the media or elsewhere, as in Bulgaria well into the
late 1980s. The reasons for that were largely ideological, but also an attempt
at de-commodification. Costs in state restaurants and cafes in the GDR (as in
Bulgaria) were quite low, and premises after work and evenings were packed,,
very unlike today (at least in Bulgaria). Just as the low BG transport cost for
bus/train/domestic air, and for utilities such as water (today 70x more costly [!]
per cubic), for medicines and medical care, were a form of demonetization, 4
stotinki urban busfare in Bulgaria for decades, and still 6 stotinki in early 1990s
(today 100 stot.).
Collecting Communism Chap. 2
Chap. 2, “Collecting Communism,” deals in detail with the many small
often local museums that sprang up on the new federal states on the soil of the
old GDR, offering collections of all manner of memorabilia. Bach quotes many
such collection creators and analyzes their rationale, and how they have been
criticized, and sketches with photos what such ‘memory museums’ contain as
exhibits, their remarkable inventories of objects, how they are displayed, their
restaurants offering recollected tastes and time to refresh and recollect. Bach also
raises a range of questions relevant to what museology is in respect to cultural
memory, its representation and preservation, and as a space for learning, here in
confronting lost strands of one’s own identity.
In the 1990s, people began to collect remnants of everyday life (books,
furniture, appliances, cups and saucers, Communist Party-related paraphernalia,
postcards, record albums) from trash heaps, abandoned buildings, flea markets,
in “a desperate attempt to grasp the past as it slipped away before their eyes …
doing the hard work to wrench the everyday from the fringes.” (49) Everyday
objects became vessels anchoring a reservoir of memories about what was
positive in the GDR and one’s own personal lived and vital past. So ‘from trash
to artifact’ and museums began to be created in the mid-1990s, in basements,
garages, homes, former factories. Page 53 has a map of 24 GDR Everyday Life
Museums operating at the turn of century. Bach then describes a number of
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those museums and their founders. These museums “represent generational and
epochal memories that form the kind of ‘we-identity’ often associated with the
political memory of nations.” (57) Many of the objects foreground the “aesthetics
of the everyday,” colorful and homey exhibits encompassing collections of
clothes, appliances, schoolbooks, toys, stuffed animals, soaps, typewriters,
cleaning supplies, powdered pudding packages, alarm clocks, glass bottles,
plastic eggcups, Mitropa menus, telephones, flags, badges, old IDs from the Free
German Youth (FDJ), and often a mock, often overpacked Konsum grocery store,
along with dioramas − what the DDR Museum in Berlin calls “history to touch.”
(59) The DDR Museum in Berlin boasts some half a million visitors annually.
All museums claim to show “life as it really was” and seek to educate
a demographic to young to remember the GDR while “providing an identityaffirming experience for the older generation” in their trip down memory lane.
(61) Some critics argue that in their amateurish celebrating of a material image
of the GDR, they tend to trivialize the darker sides of the country’s past, its
mechanisms of repression, becoming a form of entertainment and what the
eminent historian and expert on the GDR, Prof. Martin Sabrow (Humboldt
University) has called “an amusement park of everydayness.”(62) But Bach speaks
of a process of self-inscription in objects, similar to what can be observed among
persons whose sense of self is disrupted by displacement, like migrants and
refugees, as exiles in liminal situations who come to cherish ‘momentos’ from
their former past and place – a process very integral to modes of cultural memory.
Momentos become repositories of an ‘encapsulated’ selfhood and disavowed
identity perhaps to be reconstituted at some point later. East Germans were dis/
re-located not because they had left their country but because it had left them,
their daily life irrevocably altered. Museum founders stress they do not seek to
glorify the past but to “dignify people’s lived experience.” (63) The museums,
Bach stresses, are also sites for “working through” (Aufarbeitung) the past,
coming to terms with its realities and contradictions as a totalitarian system,
recalling what that system sought to build as a “socialist lifestyle.” (79) The final
section of Chap. 2 is headed “‘Working Through’ from the Bottom to the Top”
(84), and stresses how the museums have encouraged a new approach at the
top national levels of discourse, where the “managers of public discourse” (85)
are responding to the call from below to include the memory of the everyday in
their memory landscape within more official state museums, such as the DHM
(German Historical Museum) and the House of History in Bonn and Berlin. Bach
discusses this in some intriguing detail. As a fascinating large-scale Bulgaria
counterpart, the Retro Museum (Ретро Музей) in Varna, now well established
on 4 acres, likewise features a huge array of material objects from the socialist
period (1944-1989), including cars, everyday objects of all kinds: cosmetics,
home appliances, cigarettes, children’s toys and many more artifacts of daily
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life, as well as numerous wax sculptures of famous personalities in the socialist
era. The Museum opened on May Day 2015 and now boasts many visitors. You
can take a virtual tour at the website (https://retromuseum.bg/en/).
Unbuilding Chap. 3
Chap. 3, “Unbuilding,” (89) focuses on the demolition in 2008 of the
Palace of the Republic in Berlin, the former GDR Parliament and cultural center
commissioned by Erich Honecker in 1976 on the then large empty site of the
City Castle, destroyed by the GDR government in 1950, the main residence of the
German emperors, first constructed in the 15th century − and the ensuing longterm reconstruction of that earlier Stadtschloss, perhaps to be completed in 2019.
Bach argues that in cultural memory the Palace of the Republic became a kind of
secular temple, not just the seat of the former parliamentary Volkskammer but
also a huge national cultural center, with 13 cafes, bars and restaurants, an art
gallery, and a spacious Great Hall for myriad events, accommodating up to 5,000
persons. This iconic building resembled in some ways in style and function the
National Palace of Culture in Sofia, the НДК / NDK opened in 1981 to mark the
1300th anniversary of the Bulgarian state. The NDK remains the main convention
and exhibition center in Sofia, and largest such multifunctional cultural center
today in southeastern Europe. The GDR’s Palace of the Republic enjoyed some
60 million visitors from 1976 to 1990, an “unparalleled level of public visibility”
(94). In numerous demonstrations, advocates for its preservation rallied against
the “‘desecration and denigration’ of East German lived experience,” its “memory
world,” and what was perceived as West German colonial arrogance (95, 104).
The chapter thus explores architectonic transformations in public
space and their material monumentality and semantic, a spatial palimpsest in
German memory. Bach seeks to “show how debates about architecture, urban
space, and coming to terms with the past entwine the material terrain of the
site with the symbolic terrain of the nation in ways that evoke and provoke new
forms of appropriation of seemingly competing pasts,” a range of physical places
around which collective memory coalesces as a lieu de mémoire (90). He uses the
term ‘inheritance’ as a structure in space that invokes memory, and speaks of
an elegiac mode of inheritance of the then still standing Palace of the Republic
(abruptly shut down in September 1990) after the dismantling of the GDR, where
the “socialist past is invested with mourning and melancholia and appropriated
through its recreation as a lost object of desire” and a powerful site of cathexis for
ex-Ossis from 1990 to 2008. (92) This bears some resemblance to the fate of the
Georgi Dimitrov Mausoleum, a central, hyper-iconic socialist site in Sofia from
1949, destroyed in 1999 after a highly heated nationwide debate; its destruction
itself proved problematic, requiring four attempts, three astoundingly abortive
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(https://tinyurl.com/y53t8p3x). Watch the highly controversial University of
California TV docu-film (2000) dealing with this complex mentioned below.
After its sudden closure in 1990 due to the supposed dangers of its
asbestos interior, as Bach puts it, the abandoned Palace “lingered as a kind of
picture of Dorian Gray: while united Berlin grew younger every day with new
construction, grime dulled the palace’s shiny bronze façade, expressing the
long visual reverberations of a regime stopped in its tracks.” (100) It was seen in
cultural memory by many − in a form of collective melancholia − as “a corpse,
a coffin, a contaminated body, and other metaphors of death and decay.” (104)
That is strikingly similar to the ambivalent cultural memories swirling around
the decaying Buzludzha House-Monument of the Bulgarian Communist Party,
opened in 1981 (see below). Much from his insights regarding Berlin can also be
applied to looking at other cityscapes, destruction of buildings, huge unfinished
concrete ruins left standing (as in Shumen) and their modes of architectural
inclusion and exclusion of cultural memory, as he analyzes the “multiplicity of
pasts operating in Berlin’s memory landscape.” (129). Figure 3.12 (135) shows the
huge white graffito, in cultural memory sardonically iconic, scrawled in anger in
Dec. 2008 on a retaining wall of the former Palace of the Republic, then totally
demolished: “DIE DDR HAT’S NIE GEGEBEN” (‘The GDR Never Existed’).
The Wall After the Wall Chap. 4
Chap. 4 focuses on “The Wall After the Wall” (136), the post-unification
trajectory of the Berlin Wall that “vanished in the blink of a historical eye” (137), as it
then slowly condensed into a site of memory. It examines three key commemorative
sites, which reflect how the wall was ‘taken out of time,’ detemporalized, and then
retemporalized and made available for appropriation in cultural memory. Bach
notes: “In the production of collective memory, temporality is at the forefront
of this dance of decoding and recoding of space: memory sites play complex
games with time … curating narratives and conveying sentiments … creating
the presence of the past in a particular location,” what he calls a “time-space”
playing on the German term for ‘time frame,’ Zeitraum. He continues: “keeping
space available to memory … requires the labor of the negative … to capture a
struggle with ambiguity as it oscillates between presence and absence.” (138) Bach
then describes the process by which the wall and its former space, and various
‘remnants’ (aside from the Brandenburg Gate, the Cold War hyper-icon in Berlin’s
heart), initially deterritorialized and submerged, by developers, gradually returned
to public political discourse and sight, especially with the 40th anniversary of its
building on August 14, 1961. Debate swirled around the Alexandra Hildebrandt’s
Freedom Monument at former Checkpoint Charlie, with its 1.065 black crosses to
commemorate deaths at the wall (Figure 4.1, 143), a space then forcibly cleared by
municipality fiat despite protests on July 4, 2005, whatever the reasons.

294

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

Bach then deals in detail with the three key sites of commemorative
cultural memory, each reflecting a different mode of retemporalization: the
Bernauer Strasse Wall Memorial, the Checkpoint Charlie memorial and the East
Side Gallery. Intriguingly, “Bernauer Strasse presents many different versions of
the wall all at once – as ruin, abstract representation, hulking realist restoration,
subtle archaeological trace, spaces between buildings – thereby making any one
version unable to ‘relieve viewers of their memory burden,’ as James Young once
put it.” (149). It becomes a kind of ‘countermonument’ in an ‘authentic’ landscape of
encounter, “engaging and prodding the viewer’s personal relationship to the events
being commemorated regardless of he visitor’s age, provenance, or politics.” (150)
Bach suggests this creates the “spatial equivalent of the temporality of trauma” in
the city’s memoryscape, forging a direct link to other counter-monumental sites
of memory in Berlin, such as Peter Eisenmann’s Memorial to the Murdered Jews
of Europe (see Figures 4.4., 4.5., 4.6, 151-52). Bach then turns to the “Checkpoint
Charlie Experience,” a quite different site of wall remembrance encounter in a kind
of “place marketing,” and then the East Side Gallery with all its bright murals, a
1.3 km-long “visual testimony of the joy and spirit of liberation.” (160-61; Figure
4.13, 165) and major tourist destination since 1990. Gentrification by developers
has threatened this memory space, with striking protests by artists and many
others against its encroachment. In Sept. 2019, a section of the Berlin Wall murals
by Thierry Noir, probably the first artist to begin paintings on the Wall in 1984,
is to be placed on permanent display in Plovdiv, Bulgaria (https://tinyurl.com/
yxa64hos), marking in material memory the 30th anniversary of the Wall’s fall.
The three key “wall after the wall” sites correspond loosely, in Bach’s view, “to the
temporalities of trauma, consumption, and the political,” as each site connects
with what he calls Berlin’s “memory economy.” (167).
Epilogue Exit Ghost
The “Epilogue” (169) is a fascinating analysis of the special attention paid
in the book to “things out of place and places out of time” in the circulation
of cultural memory and its materialities in the former and present ‘time-space’
of the ghosted GDR over the quarter century covered. Its memorable epigraph
is from the East German playwright Heiner Müller: “Decisive is, that finally
the speechless speak and the stones talk” (‘Entscheidend ist, dass endlich die
Sprachlosen sprechen und die Steine reden’). That line remains a great epigraph
for cultural memory inquiry. He stresses at the outset that today “questions
about nostalgia, authenticity, complicity and everyday life take new forms” when
posed by a new post-unification generation in Germany. “All societies carry out
unavoidable negotiations between multiple, overlapping, and contradictory pasts
through the mechanism of inheritance … a specifically intergenerational task
that links the past to the future through the mechanism of appropriation – the
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making of what was once someone else’s into mine/yours.” (169) That mechanism
is ubiquitous to cultural memory.
In his Epilogue, Bach seeks to give the last word to the generation in
and from the East who came of age after reunification, with the “need to both
identify with and disavow the past.” (172) He does in a coda to the shaping of
memory from below by exploring a rediscovery of Heiner Müller’s controversial
1977 drama Hamlet Machine, banned in the GDR at the time, and first performed
in spring 1990. It led to the writing by a young ex-GDR theater student Romy
and a Western colleague Martin, likewise a theater student, of a new play
Exit Ghost, 20 years after reunification, performed by the collective ‘theatrale
subversion,’ utilizing 1989 rehearsal notes for Hamlet Machine, and actors playing
themselves, and playing historical figures. This was all staged by post-1989 exOssis and Wessis in their 20s and 30s, German ‘millennials’ in the core sense,
the play ultimately forming a backdrop for the then ongoing recent protests
over social justice issues in Greece, Spain and the ‘Arab Spring’ in the Middle
East. Bach observes: “The year 1989 in Exit Ghost is not the past but the ghost
that accompanies their own biographies and becomes mixed up with them” as
they speak about die Wende and the emotional minefield it engendered, also
in the time-spaces of their own families (177). The play fleshes out a ‘double
inheritance,’ recognition of both one’s own inheritance and that of the ‘other,’
East and West.
Significant for Bach, present in the play, itself an auto-ethnographic
drama, is also a fear of the totalizing Western capitalism, neoliberal globalization
as the disempowering context, also a vital concern among younger citizens
elsewhere. Millennials and others voice amplified interest in socialist history,
theory and new alternatives, including exploring realities in Eastern Europe
before 1989 (Wolff 2019). In Germany, the UK, Ireland, Portugal, Belgium
(Rogatyuk 2019) and a range of other countries, we observe the emergence
of the most left-progressive younger demographic in many decades, likewise
in the US (Solty 2019), teachers there now in ‘red state revolt’ (https://tinyurl.
com/y3v35mpg). The play seems to intimate a generational longing for a new
transformative direction in society and economy, less hegemony and ultimately
working-class power. As Bach in closing notes: “Through Exit Ghost we think
tradition through its ruptures and, in the process, wonder even what exactly
counts as a rupture: ‘Is the GDR a Trojan horse that has slipped into the Federal
Republic, now activated and unfolding its potential?’ is the question that frames
the play, asked once at the beginning and at the end.” (181) It expresses a yearning
for the presence of a new sense of ‘deep democracy,’ however compromised,
confounded and convoluted in the national German context. For Bach, that is
a potential turn integral to a democratic notion of vernacular cultural memory
from deep below, the final chord in his analysis.
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Supplementary to Bach’s Epilogue is in my view the unique life story
of the American-born ‘red’ journalist Victor Grossman, who defected as a US
army recruit to the GDR in 1952 and has lived in East Berlin down to today,
aged 91. In a May 2019 interview, Victor discusses in personal passion (https://
youtu.be/swOo39XnWKY from min. 15) his engaged views on GDR socialism,
extraordinary memories of life there and the current situation. His book
(Grossman 2019) vividly details his GDR saga, firsthand insights, hopes for the
present and the darkling global future. This recent article by Grossman on the
1 Sept. 2019 regional elections in eastern Germany reflects in insider depth on
decline of support for left-socialist politics in the former GDR, extraordinary
strengthening of the AfD far-right party, and aspects of cultural-political
memory within recent years among the population there (https://tinyurl.com/
eas999).
Cultural Memory and the Recent Bulgarian Past: Foci for
Reflection
Matthew Brunwasser’s controversial University of California TV docufilm (2000) centering on Bulgarian history 1945-1999 is worth contemplating
in the light of Bach’s GDR analysis: it incorporates a range of vernacular voices,
memorable images from the socialist past, the central event of the 1999 demolition
of the Georgi Dimitrov Mausoleum is foregrounded; it explores youthful
socialist hopes, new paths and despair, anomie since 1990, older generations’
memories of socialism and more. How Bulgarian millennials, Gen Z (and an
older demographic) respond to its narrative and visuals is worth researching
and discussing, the film is relatively still too little known in Bulgarian schools,
academe or social media mindshare (https://youtu.be/ky1K155L8vM).
A rural memoryscape in the present − entangled with vivid memories
of the very different socialist past − is explored in the docu-film (2019) by US
filmmaker Kay Hannahan, АЛТИМИР (Altimir: https://www.altimirfilm.
com). Curated by The Atlantic, the 17-min. film is subtitled “Life in the world’s
fastest shrinking country.” It explores the inhabitants’ everyday life, their joys
and malaise, and the deeply nostalgic village memoryscape through talk with
one family in Altimir. The village, 100 km north of Sofia, in the Vratsa district,
once boasted 3,500 inhabitants, thriving agriculture and numerous factories
under socialism until 1990; now ca. 990 inhabitants are left, 43% aged 60+, a
villagescape of abandoned phantom buildings, orphaned spaces and strong
‘ostalgic’ memories (https://tinyurl.com/yy7rsnrx). Relevant is Roberts (2019)
on the film, where he notes: “What is left is a decaying town. Overgrown in
parts, windows are smashed and walls are collapsing. The playground is empty
and windows in the church appear to be boarded up. The few elderly people who
are left in the village reminisce about the better days when the factories were
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working. They wistfully remember the days of communism when everyone’s
paycheques were smaller but everything cost less.” Read also this news report
on ghostly empty and depopulating villages in Bulgaria (https://tinyurl.com/
yxtso2vn). Many abandoned, vandalized children’s playgrounds, also here in
Shumen, dot urban Bulgaria today. In the film, there is brief mention of sewing
for export to survive; in that context, see this news report: “Bulgaria is ‘The
Sewing Sweatshop of Europe’” (https://tinyurl.com/y4bzl3hv), a land beset by
poverty, social anomie, mounting inequalities, and the lowest hourly labor costs
in the EU (https://tinyurl.com/yyb2quu5).
The work of travel writer/photographer Darmon Richter examining
huge Communist-era monuments in Eastern Europe, most now derelict,
and the numerous other abandoned buildings from that era haunting the
land, rural and urban, is very germane to a visual exploration of recent and
contested Bulgarian cultural and political memory. In his photo archaeology
of abandoned memoryscapes in concrete, Darmon Richter explores in text and
striking photos the Buzludzha House-Monument of the Bulgarian Communist
Party near the Shipka Pass, dedicated in 1981 on its memory-hallowed site,
and its partial ‘unbuilding’ after 1989, now an imposing ruin abandoned to
the stark elements (see: https://tinyurl.com/oh5snra). This is his excellent
article on the Monument’s history: http://www.buzludzha-monument.com/
mountain). Focusing on ‘dead concrete’ in Shumen’s heart, Richter has a new
article “Skeletons of Utopia: The Story of Shumen’s Central City Square,” on
the never-finished socialist Central Post Office hi-rise administrative complex,
since 1989 a towering desolate ruin (see: https://tinyurl.com/y4aot8ka). Here his
exploration of a famous Zhivkov-era concrete structure (1978), the Monument
to Bulgarian-Soviet Friendship, perched high over Varna (https://tinyurl.com/
y2udytq4), now vandalized, disintegrating, with much graffitied ‘dead concrete’.
On the monument’s chequered history, see: https://tinyurl.com/y4lts6nq. You
can peruse other incisive photo essays on the socialist past’s skeletons and their
stark ghostly materiality in Bulgaria today: https://tinyurl.com/y5sc8lhe. Here
another link, to p. 14 of Richter’s blog, focusing on Bulgaria, and you can visit
other pages there looking at many different sites, often fallen into spectral
post-socialist desuetude, in a range of countries, including Hungary, Romania,
Albania, Ukraine, China and other locales (https://tinyurl.com/y6qefoz2).
Closer to academic home is another towering ‘dead concrete’ 1989
phantom ruin on the main campus of Shumen University, which Richter has (as
yet) not explored: https://tinyurl.com/y69ael58 . Richter’s reflections describing
his exploration of these sites are a kind of visual ethnography and ‘memoryspace
archaeology.’ To my mind, Richter’s (an alias) work is important for alternative
approaches in cultural memory studies and deserves to be far better known.
Akin to Richter’s work is Robert (2014), which also explores the massive Cubist-
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communist monument ‘Founders of the Bulgarian State’ perched high above
Shumen, erected in 1981 on the 1,300th anniversary of the state’s birth, which
Richter in his “Skeletons…” calls “what might just be the best monument in the
world.” See also this brief informative video on the monument: https://youtu.be/
Csmfeq1H7Jw.
Finally, reflections on an artistic vessel of cultural memory representation
that is not much explored in Bach’s analysis: namely film, e.g. decades of GDR
dramatic films and their abiding popularity well after 1990. The only film Bach
comments on briefly (pp. 15, 35, 37, 41, 76) is Good Bye, Lenin! (2003); the highly
critical 2006 dramatic film focusing on Stasi repression, Das Leben der Anderen,
is simply named in passing, not analyzed. Exemplary are the many films over
decades of DEFA, including the prize-winning East German-Bulgarian coproduction by Konrad Wolf and Angel Wagenstein, Sterne / ЗВЕЗДИ (1959), filmed
in Bansko, set in Gorna Dzhumaya (Blagoevgrad), dealing with the forced fascist
deportation of Greek Jews from Thrace to Treblinka through and by Bulgaria
during WW II (https://tinyurl.com/yycpaxaf). One of the most memory-laden
films dealing with early socialist Bulgaria is Angel Wagenstein’s СЛЕД КРАЯ
НА СВЕТА (After the End of the World) (1998), also exploring Jewish history
in his native Plovdiv (film: https://tinyurl.com/y3mmhfrv). A memory-oriented
study on that film would be highly instructive, since flashback scenes to 194547 in Plovdiv comprise its structural core. The first flashback unforgettable.
The scenario is based mainly on Wagenstein’s novel set in Plovdiv, ДАЛЕЧ ОТ
ТОЛЕДО (Far from Toledo, 2001), see: https://tinyurl.com/y5as2sfh. Selvelli (2017)
looks in depth at Bulgarian-Jewish cultural memoryspaces as reflected in the
work of Angel Wagenstein and Elias Canetti. Her essay is based on a comparison
of Wagenstein’s childhood and later socialist memories in Plovdiv, which infuse
ДАЛЕЧ ОТ ТОЛЕДО, and Canetti’s childhood memories of Rustschuk (Ruse),
as sketched in Die gerettete Zunge. Selvelli does not deal with the film СЛЕД
КРАЯ НА СВЕТА. There is new international interest in Wagenstein’s opus: a
film by US filmmaker Andrea Simon is Angel Wagenstein: Art is a Weapon (2017,
84 min.), watch the trailer here: https://tinyurl.com/yx9nszcf. Other striking
material from the film is online: https://youtu.be/hn2C1zD28Ok. Wagenstein
commanded a Jewish partisan brigade inside Bulgaria against the pro-fascist
regime, but later became an outspoken critic of harsh aspects of Bulgarian
socialist practice, also mirrored in ДАЛЕЧ ОТ ТОЛЕДО and СЛЕД КРАЯ НА
СВЕТА. Aged 96, he remains an ever critical Bulgarian writer and film author.
Listen to a critical 2013 interview with Wagenstein about Bulgarian government
WW II actions against Greek and Macedonian Jewry, deported and nearly all
murdered: https://youtu.be/KrY-mXys4nI. Here an interview in Vidin (https://
youtu.be/4TyD9YpT8nw), his dad’s birthplace, about sundry shambolic realities
in Bulgaria 2016. His voice needs to be heard here in Bulgaria and beyond,
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reflecting on “what remains” within struggles over ‘inheritance’ of the socialist
past throughout Eastern Europe, its clashing memories, legacies of anomie, and
in Wagenstein’s eyes, its initial bright promise and multiple democratic and
human failures. Central to grasping anomie today in the US, Bulgaria, Germany
and elsewhere is social critic Chris Hedges’ incisive 2018 analysis: https://tinyurl.
com/yxvorfqe.
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A GRIM ACCOUNT OF ATROCITIES IN POST-WAR BULGARI A
Vasil Paraskevov, Shumen University, Bulgaria
Lilkov, V., Hristov, H. (2019). Pogubenata
Bulgaria. Sofia: Ciela. [Лилков, В., Христов,
Х. Погубената България. София: Сиела,
2019]

Villi Lilkov and Hristo Hristov’s
book Ruined Bulgaria (Pogubenata
Bulgaria) is a grim account of the initial
period of communist rule in Bulgaria.
The research period is not precisely
defined but most of the stories cover
the first post war decade. This is
understandable given the fact that the
post war period saw the most vigorous
violence and intense repressions. In
some cases the fate of the victims of
the regime is briefly presented in the
following decades. The study is well
structured. It is written on the basis of a significant number of documents and
provides additional information on the mechanisms that the Communist Party
used to eliminate its class enemies, the so called former people, from the sociopolitical life. The term former people includes politicians from inter-war political
parties, officers, civil servants, industrialists, wealthy agrarian owners, etc. (22,
note 2)
The research is structured around the main repressive methods used by
the authorities after 9 September 1944 – executions without trial and sentence,
internments in labour camps, evictions, seizure of property, etc. Extensive
attention is paid to the People’s Court and the work of the judicial panels in
Gabrovo, Sliven, Plovdiv, Varna, Burgas, etc. The authors argue that the people
whom the communists repressed had distinctive social profiles. They were
mostly people with a high social status before 1944, with a good education and a
high standard of living. These individuals were socially active and respected by
the society. According to Lilkov and Hristov, it was precisely their social status
that turned them into enemies of the new government, which tried to come into
power by various means. The abolishment of the former political, social and
economic elite of Bulgaria was one of the means for the establishment of the
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communists as a ruling and undisputable authority.
The book presents numerous cases of people killed, missing, sent to
camps, evicted, laid off, arrested or repressed otherwise. Stories sound ominous
and examples of extreme cruelty and injustice are often given. From the text it
seems that violence was not always politically or ideologically motivated. The
authors provide interesting illustrations of the quest for personal benefits by the
communist nomenklatura. For instance, the property of many evicted people
from Sofia and other major cities was appropriated by State Security personnel,
policemen and other persons closely connected to the Communist Party. (74–
75) Officers of the preliminary inquest who, through various methods similar
to those of the medieval Inquisition, tortured the detainees in order to force
them to make confessions necessary for the investigation and received generous
financial rewards. (154)
However, the authors fail to address adequate research questions that are
fundamental and necessary for any meaningful study. Instead of offering a deep
and multifaceted approach to the post-war atrocities in Bulgaria, Lilkov and
Hristov rarely place them in a broader socio-political context. Authors mainly
attribute the violence to inherent communist malice, desire for revenge and
uncontrolled use of power. They almost completely ignore the historiography
of the political development of Bulgaria and the violence since 9 September
1944. Lilkov and Hristov point out that this issue is not addressed before their
previous book Former People (Bivshi hora) was published in 2017. (15) Actually,
there is academic literature on political violence and therefore a more moderate
claim that the present study extends and clarifies our knowledge in this sphere
is much fairer and more accurate. Reference to existing literature might have
protected the authors from some inaccurate interpretations regarding BulgarianAmerican relations in 1950 and their restoration in 1959.
The study of Villi Lilkov and Hristo Hristov is an interesting contribution
to the existing research on the history of modern Bulgaria. It will appeal to
anyone wishing to receive more information about the atrocities committed
by the communist regime in the initial period of its establishment. For readers
interested in a more in-depth interpretation of the facts and answers to questions
that begin with “why”, this book is not the right source of knowledge.

302

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

ПАМЕТ ЗА ГЕОРГИ ЗАРКИН С РОМАНА МУ „ЧЕСТ“ –
ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА БЕЗЧЕСТИЕ
Теменуга Тенева
REMEMBERING GEORGI ZARKIN AND HIS NOVEL HONOR LOVE IN A TIME OF DISHONESTY
Temenuga Teneva, Shumen University, Bulgaria
Заркин, Г. (2015). Чест. София: Лъчезар Заркин.

През 1968 г. в редакцията на издателство „Български писател“ се получава
ръкопис на роман. Подателят е познат в
някаква степен на редакторите предимно като журналист, но необичайното в
случая не е толкова заявяването му като
писател, колкото мястото, откъдето е
изпратен ръкописът – затворът в Стара
Загора, където авторът му, 27-годишният тогава Георги Заркин, излежава 6-годишна присъда по обвинение, че „през
1965/66 година е образувал и ръководил група, поставила си за цел да събори, отслаби и подрони народната власт“
(Zarkin, 2016, p. 102). Как текстът е бил написан и излязъл от зоната на
„усилено строгия режим“, за да достигне до редакцията, е отделен драматичен сюжет, но по-важното е, че е бил прочетен и на 11.12.1968 г. в затвора се получава „становището“ на завеждащия отдел Атанас Наковски:
„Издателство „Български писател“ не може да отпечати романа Ви „Чест“,
тъй като му липсват необходимите качества“ (Zarkin, 2015, p. 7). Какви точно са необходимите качества, не става ясно, но се създава внушение за
демократичност – „Български писател“ не се е повлиял от политическия
статус на автора, обърнал му е внимание, просто творбата му не става.
Защо е необходимо спомнянето на този случай? Какво провокира
говоренето за Георги Заркин и неговия неиздаден преди 50 години ро-
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ман в сегашността ни, когато, както посочва Дерида, „всичко може да бъде
прочетено (респ. „издадено“ – бел. моя Т.Т.) като литература“ (Derrida,
1992, p. 46), но все по-малко от него си заслужава четенето? Половин век е
сериозна дистанция за оценка на един живот, на едно време, на една художественост. Романът „Чест“ създава памет за своя автор не толкова като
писател, колкото като човек, чиято съдба разказва безчовечието на тоталитаризма в най-арогантния му вид – под привидностите на социалните,
личностовите, естетическите ценности.
Краят на 60-те години в българската литература е един от най-интересните моменти в естетически и социокултурен аспект. В прозата това
е времето на Радичковия бум, променил представите, че не може да се
пише за неща отвъд социалистическия реализъм. Книжната му поредица започва със сборника разкази „Свирепо настроение“ (1965), последван
от романа пътепис „Неосветените дворове“, отново сборници с разкази
– „Козята брада“ (1967), „Вятърът на спокойствието“ (1968) и „Барутен буквар“, както и сценариите за „Горещо пладне“ (1966), „Привързаният балон“
и „Суматоха“ (1967). През 1967 г. Васил Попов издава книгата, която „предизвестява смъртта” на българското село – „Корени“, излизат и „Диви разкази“ на Николай Хайтов. Успоредно с тези и други примери, нарушаващи по различен начин идеологическия канон, се развихря „администрираната литература (...) Литературните институции, задължителна част от
високия официоз, са създадени и натоварени със задачата да наблюдават,
коригират, наказват или направо да отстраняват.“ (Аlipieva, 2010). Реакциите на поети, писатели, художници на събитията в Чехословакия през
’68-ма са наказани с масови уволнения: Андрей Германов, Радой Ралин,
Борис Димовски, Александър Геров и др. са отстранени от длъжностите,
на които работят.
В подобен контекст отказът за отпечатването на „Чест“ не е никаква изненада въпреки заглавието, което заявява една от най-уважаваните добродетели не само на социалистическата, но и на националната ни
традиция въобще. Изненадващо е по-скоро творческото решение на сина
на убития от комунистите през 1944 г. Атанас Заркин и продължител на
идеите му за отвоюване на „истинската свобода за народа“, писалият протестно писмо до Тодор Живков малко след завършването на романа си,
авторът на „Марш на българските политзатворници“, за които „провинения“ получава още две вътрешни присъди от 5 години. Защото Георги
Заркин не създава сюжет, с който да пропагандира политическите си възгледи, а разказва история...за любов. И за честта, която я опазва въпреки
изпитанията на изпълнения с ценностни противоречия свят на човешките отношения във време на социални илюзии и духовно лицемерие.
Всъщност колкото и различна от съдбите на героите му да изглежда, личната история на живелия само 37 години и жестоко убит в затвора
автор на „Чест“ също е подчинена на любовта – към родина, народ, близ-
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ки – подхранвана от идеалите на четените и отбелязани в тефтерчето му
70 имена на български и световни поети и писатели, сред които Ботев,
Дебелянов, Чинтулов, Петко Славейков, Данте, Гьоте, Шекспир, Есенин,
Омар Хаям, Пабло Неруда, Сервантес... Те добавят към образованието на
завършилия зоотехническия техникум и полувисшия институт по кинематография Заркин един много по-широк поглед и критицизъм към
случващото се около него. Работата му като фоторепортер и журналист
във в. „Земеделско знаме“ изразява неговото неспокойство и настоятелност в търсенето на истините, притулени от политически директиви и
лозунгови клишета за напредъка в благосъстоянието на обществото.
Писмото на политзатворника Заркин към Тодор Живков започва с
описание на българската действителност, надхвърляща ужасите на Дантевия „Ад“: „Ако Данте беше жив и живееше в условията, в които живеем ние, работниците и селяните, той би разбрал, че картините, които е
описал в неговия „Ад“, са истински рай в сравнение с днешната горчива комунистическа действителност“ (Zarkin, 2016, p. 93). И продължава с
обяснението на себе си: „Аз не съм искал и не искам богатства, завещано
ми е само едно – да обичам хората и България (...) И в смъртта бих отдал
себе си, бих станал стъпало, по което да се изкачат бъдещите поколения“.
По-нататък с идеализъм, вярващ в неизбежната справедливост и с надеждата, че ще бъде чут, Заркин излага виждането си за реалността – на погубеното от кооперативите българско село, на експлоатацията на женския и
детския труд, на псевдодемокрацията, обслужваща диктаторския режим,
на нравствената деградация в обществото и празната реторика в литературата на „социалистическия реализъм“.
Ясно е, че подобна дързост няма как да остане без последствия, и
Заркин понася следващите си две присъди, вместо да изчака послушно
приключването на първата, за да се прибере при съпругата и невръстния
си син. И въпреки условията на „усилено строгия режим“, пише тайно –
поезия, детски приказки, сценарии, публицистика... На листи от тетрадка, на случайни парчета хартия, на всичко, което успее да получи и още
по-трудно – да изпрати на близките си. Малка част от написаното успява
да бъде съхранена и по-късно издадена от неговия син, на когото Георги
Зарков завещава своята любов и човечност. В този смисъл създаването на
романа „Чест“ е едно от най-необикновените събития не само в неговия
живот, а и в обществената ситуация, поради която и въпреки която то се
случва. Защото, макар да не е публикуван, самото достигане на романа
до институцията, която трябва да го валидизира като културен факт, е
пробив в системата на нейната сигурност.
Що се отнася до литературните качества на „Чест“, честното отношение задължава да се каже, че творбата не се отличава с художественост, която да я съотнесе както към естетическите тенденции на времето,
когато е създадена, така и към някакъв по-универсален контекст. Сюже-
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тът на историята за трагичната любов между възкръсналата от мнима
смърт Красимира и бъдещия инженер Венцислав следва структурата на
епическото повествование. Тя преминава през изпитанията на опознаването, обричането, намесата на близките с измама в отношенията им и
последвалата раздяла, за да достигне до духовното им единение на финала – въпреки разстоянието между женския и мъжкия манастир, където
двамата герои приютяват душите си. Но самите събития са предадени с
повече патос и наивитет, отколкото с внушение за достоверност и реалистичност. Авторът познава различни художествени техники за излъчване
на послания и натоварва с много (понякога прекалена) символика имената, поведенческите жестове, пространствата, природните и социалните
описания. Но не постига мярата и оригиналността, която да придаде на
творбата му тази естетическа индивидуалност, която би я направила забележима и значима в многогласието на литературния дискурс.
Недостатъчностите на романа обаче са напълно обясними. Когато
го пише (само за няколко месеца), Заркин е едва на 27 години – много са
малко писателите, успели да създадат значими произведения в този жанр
толкова млади. Защото той изисква определени житейски натрупвания,
отлагания, способности за обобщения, които се случват в един по-късен
етап от личностното и творческото развитие. За написването на роман е
необходима и определена дистанция от времето, за което ще се разказва.
За да се видят колкото се може по-обективно процесите и отношенията,
породили значимите проблеми и провокирали автора да създаде една художествена картина на това време в неговата многоликост (Вазов пише
своя първи и първия български роман „Под игото“, след като навършва
40 години и 15 години след събитията на Априлското въстание, докато
„Епопея на забравените“, която разгръща същата тема, но по лиро-епически начин, е създадена само 5 години след 1876). В „Чест“ такава отстраненост, отдалеченост от времето на събитията няма. Без да се уточнява,
от показания начин на живот и някои от случките в романа (скъсването
на язовирната стена, например) става ясно, че Заркин пише за своето време. И макар да е пространствено отделен (в затвора) от външния свят,
продължава да е „вътре в събитията“ му, да го преживява емоционално,
което води до някои прекалявания и не му дава възможност да постигне
цялостност и убедителност на повествованието.
Все пак романът излиза в публичното пространство – за първи път
през 2008-ма, 40 години след написването му, а второто му издание е от
2015-та година. И двете публикации са дело на сина на Георги Заркин –
Лъчезар, посветил много усилия да проясни и покаже не само истинските
факти, свързани с живота и смъртта на баща си, но и творческото му лице 1.
А изчерпването на книгата е безспорен знак, че тя е намерила своите читатели въпреки отдалечеността им от времето на написването ѝ или може
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би точно заради това. Защото в не съвсем умело разказаната история има
много моменти, представящи позиции и схващания, които оформят мисленето и ценностите на днешния човек. В разговорите между Красимира
и Венцислав, в последвалите им решения да заменят социалното с духовното (на манастира) пространство прозвучават убежденията на автора за
същността на любовта и вярата, които, ако са истински, не могат да бъдат
засегнати и унищожени от обстоятелствата – лични, обществени, идеологически, исторически. И могат да се окажат единственото спасение от
фалша и привидностите на материалната действителност. Възгледите на
Георги Заркин по тези две ключови екзистенциални теми, които в неговия свят са почти табуирани и заместени от пресметнатата любов и сляпото доверие в системата, са изпреварили с 30 години времето, в което са
споделени, и вероятно също са част от причините за отказа за публикуване на книгата.
За мен прочитът на „Чест“ се оказа повод за достигането до една
необикновена личност с душа на дете и дух на боец, съвременен Дон Кихот, син, съпруг и баща, българин, у когото държавата не успява да убие
родолюбеца. Защото, както казва героинята му Красимира, не можеш да
намразиш някого (нещо), след като истински си го заобичал, дори да те
предаде. И в наши дни, 50 години след 1968 г., когато е завършен романът,
а руските войски прегазват порива към независимост на Чехословакия,
си заслужава спомнянето на хора като автора на „Чест“ и платената от
тях цена в името на едно по-човечно съществуване. За да не се повтарят
ситуации като самозащитата на Георги Заркин след втория му процес в
затвора, написана върху носна кърпа със собствената му кръв: „Защита!
Родих се човек. Живея като скот. Но това не ще ми попречи да умра честен“ (Zarkin, 2016, p. 143).
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НОВА КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ПАМЕТИ
Елка Добрева
A NEW BOOK ON BULGARIAN LITERARY MEMORIES
Elka Dobreva, Shumen University, Bulgaria
Бойчева, С. (2018). Литература и памет:
Комунистическата
диктатура
в
„българските романи“ на Илия Троянов,
Димитър Динев и Сибиле Левичаров.
Шумен: Университетско издателство
„Епископ Константин Преславски“.

В края на 2018 г. в авторитетната поредица „Series Academica“ на
Факултета по хуманитарни науки
към Шуменския университет под
номер 24 се включи книга с интригуващото заглавие „Литература и памет. Комунистическата диктатура в
„българските романи“ на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров“. Тя представлява монографична доработка на наскоро защитената от Снежана Бойчева дисертация
за придобиване на степента „доктор на науките“ и е своеобразен синтез на
основните анализи и коментари от самата дисертация, но и продължение
на обемен комплекс от авторски студии и статии за паметта, забравата и
избирателното спомняне на фрагменти от близкото минало на България
в научни, художествени и публицистични творби.
Принципната социална значимост и злободневната актуалност на
избраната тема и на централния за изследването ракурс – разноликите
отпечатъци от комунизма в индивидуалните и колективните памети и
значението на конструираните спомени за миналото върху настоящето и
бъдещето – изобщо нямат нужда от коментар. Основният фокус на наблюденията е специално подчертан: „индивидуалният спомен за това минало, включващ едновременно разказа и мълчанието на „малкия човек“ (с.
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6), „не толкова реално случващото се, а паметта на отделния човек или на
общността за събитията от миналото“ (с. 7).
Изборът на изследователския предмет обаче на пръв поглед не
изглежда толкова безспорен в аспектите на предвидимата логика и на
вероятността за получаване на значими резултати. Защото става въпрос
за книги, които са неразделна част от съвременната немска литература,
написани са от автори с български корен, разказват за България, но и
след издаването им на български не се превръщат автоматично и недвусмислено във всепризната (още по-малко в харесвана) част и от българската литература. Техният прием както от страна на родната оперативна
критика, така и от страна на масовата читателска публика никак не е еднозначен заради внушителния критичен, понякога остро провокативен
заряд на съдържащите се в тях фикционални оценки за комунистическото минало на страната ни и за неговите рецидиви днес. Но като че ли
най-силен дразнител се оказва самата дързост на авторите от Германия
да говорят критично за България, в която те не живеят. Тази дързост и
нейните градивни ефекти са лесно разбираеми предимно, ако не единствено, за познавачите на съвременната немска литература и на белязаната от символа на Берлинската стена следвоенна история и духовност на
Германия. Основанието е ясно формулирано в уводната част от книгата:
„Немскоезичната литературна традиция има огромен опит с тематизирането и преосмислянето на диктатурата на националсоциализма, а в поново време с преоценката на комунистическата диктатура. Трябва да се
отбележи, че именно литературата в Германия поставя началото на тези
процеси, подкрепяни в морален и в материален план от специално създадени научни институти, занимаващи се с изследването на диктаторските
режими“ (с. 16). По този повод уместно е цитирана и афористичната формулировка на британския историк Тимъти Гартън Аш за германците като
„шампиони по адекватно преосмисляне на катастрофите в историята си“.
Подобно нещо може да се твърди за малко нации в света и българската
определено не е сред тях. За нея, както изтъква авторката, е характерно нещо по-различно: „оскъден и спорадичен дебат за близкото минало“
(с. 11). Условията, в които протича въпросният непродуктивен дебат, са
очертани в шест основни пункта: музеализиране на комунистическия
режим, отстраняване на определени символи от публичното пространство, без това да означава същинско преосмисляне на близкото минало;
незаинтересованост на комунистическата номенклатура да делегитимира режима поради факта на своето облагодетелстване от него както по
време на социалистическия период, така и след 1989 г., което облагоприятства удобното становище, че оценката на историята трябва да бъде оставена на историците и на времето като най-обективен съдник; целият
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процес на преосмисляне на близкото минало у нас протича на фона на
забележителната незаинтересованост на голяма част от гражданите; българското общество е поставено в ситуация на информационен дефицит
и манипулиране на доказателствата за близкото минало чрез целенасочено унищожаване, пресяване и подправяне на архивите на бившата Държавна сигурност; широката общественост остава незасегната от въпроса
за нуждата от преосмисляне на комунизма като диктаторски режим и
поради липсата на благоприятна плуралистична медийна среда: вместо
да опосредстват дебата за близкото минало, канализирайки го в рамките на диалогичния коментар, много от медиите го емоционализират, истеризират и сензационират, превръщайки самите себе си в трибуна за
идеализиране на комунистическия режим или за прокламиране на примитивен антикомунизъм, които са еднакво противопоказни на трезвия
делови разговор; дистанцията на времето е все още твърде малка (с. 6-14).
Важен е и специално формулираният извод: „С малки изключения в сферата на изкуството, в публицистиката, в научния дискурс липсва широк
обществен дебат за близкото минало на България, налице е висока степен
на колективно мълчание като самосъхранителен инстинкт на жертвите,
като прикриване на престъпното минало на извършителите на престъпления, като морална индиферентност на голямата част от обществото
към пълноценен разговор по тази тема“ (с. 17). Така вижда нещата Снежана Бойчева; други могат да ги видят по друг начин. Но трудно може да се
оспори обезсърчителната констатация, че поради изброените причини
или (и) поради някакви други младите поколения у нас „познават единствено маските на режима, предизвикващи по-скоро учудване, неверие,
дори присмех, отколкото осмислено осъждане“ (с. 14). Така в най-общи
линии се очертава дълбоката мотивираност на интереса към разказите за
българското тоталитарно минало в творчеството на автори, прокарващи
мост между културноисторическото съвремие на Германия и България.
За подробно анализираните три „български“ романа – „Светът е
голям и спасение дебне отвсякъде“ на Илия Троянов, „Ангелски езици“ на
Димитър Динев и „Апостолов“ на Сибиле Левичаров – са направени множество важни уточнения с оглед на мястото им в европейския литературен контекст, по отношение на конкретната им тематична насоченост
и във връзка с художественолитературния им потенциал за оценка на
миналото и за съхраняване на паметта за него. Специално е отбелязано
например, че и трите романа представляват „вид литературна памет за
близкото минало в контурите на диктатурата, тоталитаризма, авторитаризма“ (с. 55), която ревизира сакрализираната в официалната колективна памет „голяма история“, като артикулира „несериозните, непрестижни, ненадеждни и неподлежащи на класифициране“ лични спомени
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и истории на „малкия човек“ (с. 71). В този най-общ план една от прицелните точки на трите романа е въпросът за опозицията спрямо комунистическия режим в различните ѝ форми: активна и пасивна, дисидентство,
вътрешна емиграция, езопов език, отклоняващо се от идеологическите
постулати за морал поведение и пр. с очаквано съсредоточаване върху
преобладаващите в България скрити форми на лична опозиция, представени чрез съответни фамилни истории. Така трите романа представят
способността на художествената литература да действа като „медиум за
съхраняване и предаване на алтернативни индивидуални, семейни, родови, групови, поколенчески култури на паметта“ и да участва като „конструиращ и реконструиращ фактор при формирането на колективната
памет“ (с. 73). Според наблюденията на Снежана Бойчева изследваните
произведения, за които е обща техниката на разказване чрез връщане
към миналото от гледна точка на настоящето, фикционално разкриват
два вида памет за комунистическа България. Първият е паметта за комунистическата диктатура, формирана от спомените за репресивната партийна номенклатура, офицерите и сътрудниците на Държавна сигурност
и от топоси на паметта като концлагери, затвори, полицейски управления и служби, партийни структури и конгреси, официални празници и
др. Вторият вид памет е ангажиращата – тя свързва сферата на властта с
всекидневието на хората и се въплъщава в разкази за приспособяване към
правилата на режима, за скрито (езоповско) неодобрение на системата,
но и за постигнатото в личен и в обществен план, поради което топосите
на паметта за социалистическото ежедневие могат да съвпаднат с някои
от топосите на паметта за диктатурата – например в случая с бригадирското движение, който е една от илюстрациите за двуизмерно споменно
тълкуване (с. 76-77). При очевидната пристрастност на Снежана Бойчева
към тази проблематика и силната ѝ съпротива срещу забравата, манипулацията и безучастното архивиране на отминалите събития е задължително
да се подчертае нейното академично здравомислие по отношение на литературната памет и истинността. За авторката вън от всякакво съмнение
е фактът, че „литературно възстановената историческа действителност в
трите романа не може еднозначно да се приеме като вярна или невярна“, защото механизмът на спомена и неговото литературно представяне поначало „не позволяват подобни оценки“ (с. 78). Толкова за личните пристрастия.
Друг специфичен тематичен фокус на изследваните романи е образът на мигранта и настъпващите в него промени. В книгата е пояснено,
че и тоталитарната комунистическа система, и демократичните приемни
култури обикновено определят миграцията като катастрофа и трагична
съдба, свързана със загуба на родината и на националната идентичност,
както и с предизвикана от това носталгия. „Източното“ клише за мигран-
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та е „човек, предал социалистическата родина“; „западното“ клише е „достойно за съжаление“ същество. И трите романа свидетелстват за подобни нагласи към бежанците от социалистическия блок, но същевременно
конструират ситуации, отношения и личностни характеристики, представящи интеркултурните аспекти на миграцията като „екзистенциален
бонус“ (с. 81). Паралелно с това те предлагат и алтернативи на тема родина,
близки до свързаното с Хайнрих Хайне понятие за „портативна родина“,
при което териториалните национални граници и границите между свое
и чуждо стават условни (с. 82). По същата линия се видоизменя и понятието за индивидуална идентичност, към което и тримата автори подхождат
критично чрез „възприемане на промяната като трайна характеристика
на житейския път: отхвърлянето на миналото като бреме (Левичаров),
емиграцията и дистанцирането от своето (Динев), релативиране на миналото като идентифициращ фактор в съзиждането на собствената съдба
чрез играта (Троянов)“ (с. 86).
Много интересен аспект в изследването е десакрализирането на
миналото, което според Снежана Бойчева в трите романа се осъществява
по различни начини: у Левичаров – чрез радикално отричане на миналото като предопределеност и бреме основно със средствата на литературната провокация; у Троянов – чрез поставяне под въпрос на фактора
минало като основен момент във формирането на личната и колективната идентичност; у Динев – на базата на превратностите в житейската
съдба на две свързани с минали и настоящи взаимоотношения фамилии
в комунистическа България.
Сред тематичните жалони на разкриването, осмислянето и преосмислянето на миналото присъстват множество мотиви и феномени,
добре познати за живелите през социализма поколения българи – патетичната възхвала на славното българско минало чак до Орфей; митоманията като контрапункт на историческото познание; гигантизмът на
паметниците, почитащи героите на старата и новата история; мелодраматичното преклонение пред природните красоти на родината; грандоманските урбанистични решения; евфемизмите на народното, другарското,
отечественото, героичното, светлото в републиката, милицията, съда,
партията, труда, бъдещето, безкласовото общество; национализацията и колективизацията; привилегиите за наследниците на „активните
борци“; уравниловката и унификацията в света на непривилегированите
хора; партията майка и нейните послушни деца; класовият враг и врагът
с партиен билет; дълговечността на авторитетите в авторитарния режим;
социалистическото строителство и бригадирското движение; социалистическото семейство; цензурата и автоцензурата, двойствеността, двуличието, смълчаването и приспособяването; възродителният процес; ин-
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формационната и физическата капсулираност във всички аспекти на живота; божествата и безбожието. За тези и много други забравени от едни
и ясно, но винаги различно помнени от други съвременници на социализма неща може да се прочетат множество интригуващи, провокативни и
изненадващи коментари, вплетени в препратките към трите изследвани
романа по страниците на дълбоко премислената и детайлно разгърната в
тематично отношение книга на Снежана Бойчева. Без да разказвам повече за разказите в нея, пожелавам приятно четене на всички привлечени
от темата.
Ще завърша с един много важен за мен момент от проблематиката
на изследването, описан накратко така: „В структурата на трите романа
е хвърлен мост между поколенията в констелацията на героите, в сюжетната линия и в крайна сметка в посланието на литературните текстове.
Връзката на бабите и дядовците с внуците е налице и в трите произведения… По този начин се изгражда социален мост на паметта от миналото
към бъдещето…“ (с. 76); „И в трите романа се акцентира върху насилствения отказ от вяра, наложен от държавата. Алтернатива на този тип поведение е поколението на бабите и дядовците… Хората от това поколение, за
разлика от възпитаните в атеизъм майки и бащи, хвърлят мост от предвоенното време към времето, в което израстват внуците. По този начин се
затваря празнината в традицията, в паметта и в историческото развитие.
Последиците от тази празнина обаче още дълго време ще напомнят за
себе си с острия недостиг на духовност в посттоталитарния период на
страната“ (с. 233). С дълбоко убеждение в правилността на фикционалния
пример Снежана Бойчева го повтаря в личния жест на посвещението си:
„На внучката ми Дария и нейните връстници с надежда за бъдеще“. Това за
мен е в полза на схващането, че паметта за социалистическото минало е
нужна, че годините на тоталитаризма не бива да се приемат за нещо наистина вече отминало, което няма никакво отношение към нашето настояще и е неспособно да окаже влияние върху бъдещето на децата и внуците
ни. Тези години не са просто минало. Въздействието им е силно и днес,
вероятно ще е силно и утре. Така смятам аз. Други може да разсъждават
иначе. Книгата на Снежана Бойчева не ни дава готови решения, тя само
настоятелно препоръчва да се помни миналото, и предлага основа за различни възможности относно осмислянето му и справянето с него.
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ARCHAEOLOGY OF BULGARIAN LITERATURE –
REDISCOVERY
Nadezhda Tsocheva, Shumen University, Bulgaria
Зографова, К. (2005). Знаменити. Забравени. Забранени. София: Изток-Запад.

Книгите „Знаменити, забравени, забранени“ (2015) и „Словозографии“ (2017) на Катя Зографова градят
две алтернативни реалности, разкриващи различните лица и превъплъщения на авторката. Катя Зографова е
литературен историк, литературовед,
писател, бивш директор на Националния литературен музей, понастоящем
главен уредник на къщата музей „Никола Вапцаров“ в София, носител на
много награди, автор на много книги,
сред които може да се откроят: „Чавдар
Мутафов. Възкресението на Дилетанта“ (2001), „Многоликата българка.
Забележителни жени от Възраждането до наши дни“ (2006), „Н. Вапцаров – преоткриване“ (2009), „Неканоничният Вазов“ (2011), „Играеща със
стихиите – Елисавета Багряна“ (2013).
Книгата „Знаменити, забравени, забранени“ представлява литературноисторическа реконструкция на българската литература, открояване на различни европейски и български контексти – възрожденски,
следосвобожденски, модернистки, между двете световни войни, съвременни. Писана в продължение на 30 години, тя може да се определи като
„книгата на един живот в литературата и модел за литературата като начин на живот“, по думите на литературния критик Й. Ефтимов. Впечатля-
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ващ, обемен труд, боравещ с архивите, с потърсеното място на авторите
в литературноисторическия процес, с културните диалози с европейския
свят, с интертекстуалните отпратки към митологични сюжети и образи,
с феномени, свързани с културата на всекидневието; възкресяващ забравени и забранени автори; показащ по нов начин познатите български
класици. Тя е задълбочен поглед към литературната история, видяна като
съкровищница на смисли и словесни майсторства, възможност за преживяване, преоткриване.
Книгата е своеобразна археология на българската литература в
нейните пресичания, назовавания – как образът на автора се назовава,
изказва, концептуализира в дадена епоха и човешко съзнание, в дискурсивна практика. Една своеобразна археология на знанието, основаваща
се на езика на писмата, протоколите, архивите, спомените, като своеобразен начин да заговорят епохата, авторът чрез неосветените дворове на
душата. Цел на археологическия анализ е да търси пространството, дистанцията, дълбочината. В този смисъл Катя Зографова освен историята
на идеите представя и една друга история - история на всекидневното и
бързозаличаващо се писмо, непридобиващо статута на произведение; на
неутвърдените езици – насоченост към дискурса в собствените му измерения в качеството му на паметник (Fuko, 1996, рp. 159-160). Така например
образът на кафенето в българската литература – мемоарна и художествена, става обект на обговаряне чрез позоваването на иманярския епос
и съзмерването на неговите смисли с текстове на Ив. Вазов, Й. Йовков;
коментират се модернистките визии в българския авангард (сладкарница
„Цар Освободител“). Тезата за виенизирането на българските кафенета се
явява вариант на стремежа към европеизация, но не в конвенционалния
метатекстов контекст на манифестите на модернизма, а чрез позоваването на местата на всекидневието, превърнали се във феномени на модерността. Катя Зографова подхваща интересни теми, откроява любопитни
факти, съизмерва пребиваването в паралелните реалности на българското и европейското, разглежда перипетии, през които преминават авторите. Заглавията на отделните статии са сполучливи, метафорично промислени, свързани с мисията й да словозографисва литературната история.
Първият дял от книгата oбговаря фигурата на Писателя през призмата на неговата известност, знаменитост – но с нов поглед към каноничното, познатото. Романът „Под игото“ е разгледан чрез женските типажи и мотива за любовта, диагностицирана като „небългарски феномен“.
Преображенията на митопоетичната фигура на Вечната жена изплитат
сложна интертекстуална мрежа, чрез която са визирани литературните процеси през 1910 г. – чрез творческото й присъствие в текстовете на
Пенчо Славейков („На Острова на блажените“), П. Яворов („Царици на
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нощта“), Ал. Балабанов. Архиварят дълбае като археолог пластовете на
времето, за да се докосне до съкровената същност на твореца не само с
неговата творческа история, а и с всекиднeвната, любовно-драматичната, съхранена в спомените, архивите. В този смисъл за П. Яворов се говори през любовния смислов код – демоничната любов, в чийто сюжет се
открояват фигурите на Поета, Лора и Дора Конова; любовта на Яворов и
Лора е разгледана чрез семантичния код на войната (в епистоларните и
лирическите текстове се натрупват метафори на войната), чрез склонноста на Лора към театрализация. Пенчо Славейков е ситуиран между европейските естетически търсения и балканските страсти в Народния театър. Представени са българските културни диалози със света – визията
на Ламартин за България, Лермонтов в българските преводи и влияния;
потулената кореспонденция на Й. Стубел с Дора Габе, Ян Каспрович, темата Америка, диалозите със скандинавския север (влиянието на Ибсен,
Хамсун, Киркегор, Стриндберг – образът на Ахасфер в един сравнителен
анализ с текстовете на Н. Лилиев и Н. Райнов, обвързващи самотата, проклятието на вечното изгнаничество с образа на твореца и проклятието на
самопознанието). Откроени са привличанията и отблъскванията с немската култура – разглеждане на германската тема в контекста на българановската симбиоза между високо и ниско, представяне на класическите
авторитети в битово-травестиращ план, писма, архиви. Особен интерес
представлява реконструкцията на духа на Мюнхен, видян като германския Париж, на българската колония интелектуалци (любопитния факт
за смяната на културата на виното с тази на бирата), възприемането на
германското като имагинерна територия на родното. От авторите между
двете световни войни се открояват Хр. Смирненски със сатиричните си
визии за настоящето и бъдещето; многоликият образ на Дора Габе; „древният“ Йовков; неочакваният поглед към Св. Минков чрез вещоманския
сюжет, чрез културата на концентратите, свързана с темата за Другата
Америка; флоралната образност, включена в една история на образа на
теменугите в литературата между войните; а от съвременната литература
се обговарят темата за идентичността на българското и на твореца в белетристиката на Ем. Станев, ключът към смъртта на Пеньо Пенев според
архивите, левантинките на Д. Димов, Ивайло Петров като художник.
Във втория дял Катя Зографова влиза в ролята на хомо архивариус и
извежда от забравата в полетата на паметта автори като Иван Шишманов,
Боян Пенев, Стилиян Чилингиров, Димитър Подвързачов, Асен Разцветников, Георги Томалевски; писатели емигранти като Матей Вълев, Борис
Шивачев и други; малко познати факти от живота на Найден Геров (пловдивската му мисия), П. Р. Славейков. В една археология на автора се дълбае в пластовете на словото, за да се стигне до стойностното, до приноса
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в изграждане на сюжета за „строителството“ на българската литература
– Ив. Шишманов, разбиращ приятелството като начин за съхраняване на
значимото, като покровител на местата на паметта, музеестроител със
съзнание за духовната архитектура на музея. Катя Зографова гради интересни сюжети за приятелските отношения между Ив. Шишманов и Вазов,
в чиято основа е идеята за музея като място на паметта, за културата
на архивирането в дома на Вазов в контекста на съвременната европейска
оптика за живия музей. Подходът към Б. Пенев е също много интересен –
чрез дневника като модерна автобиография, разкриващ разностранността на духовните интереси на твореца – критик, музикант, композитор,
художник. Полифоничното съзнание, пронизващо дневника, езиковото
и културологично полиглотство градят европейските сюжети за българите, измерващи своя ръст с достойните, чиито имена трябва да бъдат
познати, а не потулени в чекмеджетата на историята.
Катя Зографова:
• търси полифонията в битието на твореца, неговата многопластовост, разностранност на интересите, обект на обговаряне в статията за многоженството с музите – темата за рисуващите писатели
или пишещи художници (Ив. Милев); темата за модерната актуализация на взаимопроникването на изкуствата (Ем. Попдимитров). Етюдите за Ем. Попдимитров са щрих към декоративния
стил на автора – вглеждане в сецесионните рисунки и винетки,
познати от архива, които украсяват ранните текстове – визуални
икони на вечната женственост, скрепили ритмично като музикален лайтмотив търсенията на словото му. Потърсени са проявите
на експресионистичната иконография, сецесионната орнаменталност, зададени са нови насоки на тълкуването на женските портрети чрез живописния код;
• използва дневника, албума, колекцията, писмата като места, произвеждащи смисъл, чрез които се гради литературната история
като археология на знанието, основаващо се на всекидневното писмо. Тук попада кореспонденцията на Яворов и Хр. Смилянов, свързана с каузата за освобождението на Македония, европейските
вписвания на Стилиян Чилингиров чрез славянската тема („Славянската антология“), чрез запазените писма в архивите, книги на
славянски писатели, чрез модерната тема за кинематографа;
• преоткрива непозната страна от битието на твореца – самотника
Ас. Разцветников, видян през призмата на детската му поезия;
• предпиема детективско впускане по следите на разпръснатия архив;
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• разглежда културологични теми, свързани с образа на Другата
Америка в творчеството на писателите емигранти и визионери.
Третият дял свидетелства за променените контексти на възприятие – забранените и реабилитираните автори; възкресението на писатели
като Райко Алексиев, Фани и Чавдар Мутафови, Змей Горянин, Димитър
Шишманов, Константин Константинов. В НЛМ е съхранена паметта и за
забранените по идеологически причини автори – неудобни, низвергнати,
политически репресирани. Литературните явления могат да бъдат обречени на неприемане, забрава, забрана, особено след 9 септември, когато
надзираващият поглед на Идеологията прониква във всички сфери на
живота и изтласква от сферата на високата литература всичко, смятано
за нефукционално, невписващо се в установените норми обричащ на непризнаване, забрава, заличаване. „В литературното изкуство на Паметта
забравата е пагубна, защото познанието при критиката винаги разчита на
паметта“ (Blum, 2001, p. 6). В този смисъл мисията на Катя Зографова има
особена значимост като мисия на литературен адвокат на онеправданите
от съдбата и тяхното преоткриване и заемане на полагащото им се място
в литературната история.
- Райко Алексиев с артистичното име Щуреца, преоткрит в ново амплоа – чрез фотоколажите, като филмов режисьор и актьор, изпълнил своята творческа мисия на разказвач; карикатурист, пътеписец, фейлетонист и журналист, чиято песен на Щуреца възкръсва
с уникалния си звук за нов живот.
- Хиперионецът, редактор и на сп. „Завети“, Мирослав Минев, забраненият Вл. Василев, представен чрез неизвестната си кореспонденция, и забравеният Йордан Стратиев - чрез любовта си към
една жена.
Откроена е тема, важна в процесите на литературноисторическата
реконструкция – за писателите дипломати, изпаднали в творческа немилост: Д. Шишманов, разстрелян от Народния съд, С. Радев. Представени
са много любопитни факти, свързани с личността и творчеството им – Д.
Шишманов с менталните орфически архетипи в мисленето, Яна Язова с
емблематичните женски образи (от древните източни жени до модерните
съвременни жулиети); морските жени, жените в историята, скандалната
жена нарушител на професионални и морални норми (в дисидентския
роман „Соленият залив“). Извежда се от полето на забравата Змей Горянин в „Словозография за Змей Горянин (Светлозар Димитров)“, изградена
върху епиграмите му, разчетени като негова автобиография – тематично и стилистично свързани с емблематичния жанр скици и ескизи. Катя
Зографова представя европейската мащабост на духа на Фани и Чавдар
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Мутафови. След книгата й „Възкресението на Дилетанта“ чрез архивни
свидетелства заговорва за мъченическата им участ (отворените досиета):
представения протокол за разпит на Ч. Мутафов – синтез на живота и антиутопията - заповед за следене години след смъртта му; Фани в архивите
на Държавна сигурност. Извеждането от забравата и забраната е свързано
с нарушаване на табута, свеждане на непознатото до познато, усвояване
на чуждостта/другостта.
Валери Стефанов говори за два типа стратегии при легитимацията на текстовете – анонимизирането им и титанизирането им (Stefanov,
1995, p. 45, 59). Систематизиращият поглед на литературния историк Катя
Зографова улавя крайните регистри на тези процеси – забравата и паметта, величието и забраната – налаганото табу, и изгражда своята история
чрез повторното въвеждане в структурите на паметта на забранените,
забравените автори и достойното им присъствие сред великите в контекса на литературния канон.
„Словозографии“ разкрива друг образ на поета, човека, есеиста
Катя Зографова. Това е книга, изградена като „творческо заиграване“ с антологичния модел на литературната мистификация на Пенчо Славейков
„На Острова на блажените”, като опит за „словозографисване на храмовото пространство на литературата“ в нейната всеобемаща жанрова цялост,
съдържаща 5 раздела: „Градове и образи, споделени с великите”, „Поетични словописи”, „15 кратки истории на Катя Зографова” и „Словозографно за Зографова”. „Словозографии“ е география на прекосяването на различни пространства – мисловни, поетични, литературноисторически,
есеистични, автобиографични, отражения в погледа на критиката, които
срещат градове и образи (Каменград през погледа на Пенчо Славейков и
Мара Белчева; връзката Русе – Елиас Канети), жанрове и светове (световни творци като Шекспир, Микеланджело), важни житейски факти и поетични реминисценции. Съвременият творец е хомо луденс – играещият
човек, играещ със стихиите, със словото, с представите за себе си, които
се разрояват, за да слепят един колажен многопластов образ на човека,
отнасящ се с отговорност към литературния факт, поел по литературните
маршрути на своите „велики“, но и игрово словозографисващ своите диалози с тях. Ето един от тях:
Под напора на брулещите
ахниалски хали
полата ми се вее –
бяло знаме върху черните скали.
Медитеранска рядка птица,
стоя замряла
сякаш устрелена,
на смърт ранена – върху солните води.
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Безсънна белочела чайка,
подир сенките на облаците
скитам,
разбита от вълните – армии на архангел Михаил.
			
(„Поморие“ – 12 юли 2010 – Яворови дни)

„Словозографии“ е алтернативна реалност, разкриваща различните
превъплъщения на Катя Зографова - Вапцарова любима, литературен историк, възкресяващ забравени автори, литературен детектив – откривател
(напр. колекционерската страст на Яворов – албум от пощенски картички),
хомо архивариус, литературен пътешественик, вървящ по стъпките на великите българи, човек с поетична душа и нелек житейски път – от Зографовия панагюрски род до човек с европейско мислене, воден от литературното любопитство да открива, съхранява и възкресява нови светове, чиято
музейна мечта е музеят да се превърне в пространство на духа, на личното
преоткриване-изследване, свидетелство за което е проектът „Един ден в
София на литературните музеи“. Това е книга равносметка на разнопосочните търсения на човека откривател. „Словозографии“ е и реабилитация
на достойнството и красотата на словото – изографисване на различни
светове, които в своята цялост представят многоликия творец, орисан със
словото, което се „стреми да бъде словозографно“, въплътило красотата на
„омайната и сладка реч на дядо Вазов, велемощното мрачно слово на Яворов, животворящите мъдри „глъбини“ на Дора Габе, първозданните „стихии“ на Багряна“, по думите на самата авторка. Писането като словозографисване се превръща в съдба, равносметка, преоткриване на себе си всеки
път в различните жанрове и в очите на другите. Книгата завършва с дълбоко промислени портрети на Катя Зографова, написани от проф. Св. Игов,
Митко Новков, доц. Елена Трайкова, Елка Няголова и други.
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LIMES SLAVICUS – КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА СЛАВЯНСТВОТО1
Дечка Чавдарова
LIMES SLAVICUS – CULTURAL CONCEPTS OF SLAVISM
Dechka Chavdarova
Limes slavicus 1: Славянството – граници
на общността. Доклади от международна научна конференция (Шумен, 2015).
М. Енчев (ред.). Шумен: Университетско
издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016. http://shu.bg/sites/default/
files/izdaniq/Limes%20slavicus_last.pdf
Limes slavicus 2: Културни концепти на
славянството. Д. Кръстева (ред.). Шумен:
Университетско издателство „Епископ
Константин Преславски“, 2017. http://shu.
bg/sites/default/files/izdaniq/limes2.pdf
Limes slavicus 3: Културни концепти на
славянството. С. Цанов (ред.). Шумен:
Универстетско издателство „Епископ
Константин Преславски“, 2018. http://
shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Limes3.
pdf

Идеята за културна общност
на славянството се възкресява в различни исторически етапи от различни политически и културни фактори. Същевременно тази идея периодично се проблематизира от определени политически, религиозни и
манталитетни конфликти между славянските народи. В наше време тя се
актуализира в променената геополитическа ситуация, в която отделните
славянски страни се оказват в рамките на различни културни, политически, военни съюзи. „Славянската идея“ е обект на политическа употреба,
но и на интерес от страна на учени от различни области на хуманитаристиката (културолози, етнолози, литературоведи, езиковеди, историци).
Една от опасностите пред тези учени е идеологизацията, апологията на
1

Изданията на Limes Slavicus са резултат от научен проект на Катедрата по теория и
история на литературата при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
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самата идея, вместо изследването й с необходимата научна дистанция.
Друг важен проблем, с който се сблъскват организаторите на научни форуми и съставителите и редакторите на сборници по дадената тема, е изясняването на въпроса какво включва понятието славянска идея, или славянски културен концепт: често наред с текстовете, които проучват историята на славянската идея, близостта и различията между славянските
езици и култури, попадат текстове, посветени на проблеми на отделните
славянски култури. Впрочем съществуващите Институти по славянознание (славистика) се занимават с изследване именно на отделните славянски култури, макар че прилагат и сравнителния метод, търсят сходства
между културите и националните манталитети на славянските народи.
Освен това, когато се изследват културните концепти на славянството,
рядко се поставя въпросът дали определени концепти са специфични за
цялата славянска културна общност, или само за определени славянски
култури, дали са само славянски, или са универсални (библейски, митологични и др.).
Темата на проекта на Катедрата по история и теория на литературата при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
съдържа израза Limes slavicus, който ясно насочва към идеята на неговите
създатели: да се очертаят границите на славянската културна общност.
Този израз присъства и в заглавията на трите сборника, публикувани въз
основа на проекта, които представям тук.
Първият сборник включва два раздела: лингвистика и литературознание. Съорганизатор на проведената международна научна конференция, на която са представени включените в сборника текстове, е Университетът в град Прешов (Словакия), затова част от статиите в раздела
„Лингвистика“ прокарват словашко-български или словашко-руски езикови паралели: Д. Даскалова и Р. Чапак анализират частиците в словашки
и български език, като отново поставят важния проблем на съпоставителното езикознание – „тъждеството и разликите в родствените езици“;
Н. Николов изследва предложните конструкции в словашки и български
език, като също изяснява както еквивалентността, така и „езиковата асиметрия“, но от гледна точка на обучението по чужд език; ракурсът на обучението по чужд език присъства и в статията на Д. Саболова и В. Косова,
посветена на проблема за междуславянската езикова интерференция при
преподаването на руски език като чужд; към явлението интерференция се
обръща и Л. Зайналова, но тя анализира пример на двуезичие, при който в речта на обучавания си взаимодействат славянски (руски) и неславянски (лезгински) език. Д. Антонякова съпоставя фразеологическите
единици, съдържащи колоронима „син“ в словашки и руски език, като
извлича от тях конотациите/символиката на думите „син“ и „голубой“.
Този тип съпоставителни изследвания извиква въпроса дали откритите
конотации на думата не са присъщи и на други славянски езици, освен на
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двата, които авторите сравняват. Статията на Н. Николова съпоставя не
два славянски езика, а две прояви на една лингвистична идея - словашкия и българския езиков пуризъм (ще подчертая мнението на авторката, че „паралелите по-скоро са нужни, за да изпъкне спецификата“ (с. 31).
Сравнителното изследване на Н. Кравченко поставя проблем на лингвокултурата (стратегиите на псевдонеприемане на комплимента) в руската и в украинската култура, като имплицитно намеква за сходство в националната менталност на двата народа. В този случай отново възниква
въпросът дали подобна особеност не е присъща и на други славянски, а
и не само славянски култури. Важни проблеми на славянската културна
общност поставят статията на Ю. Дудашова-Кришакова (Júlia DudášováKrišáková) („Стандартни славянски микроезици“), чийто научен обект са
езиците на т. нар. русини, обитаващи чужда славянска езикова територия, и статията на А. Тихова, която разглежда славянския превод на „История на юдейската война“ от Й. Флавий, като поставя неизяснен научен
проблем и допълва представата за ролята на славянските текстове, създадени в Средновековна България (по времето на Цар Симеон) в другите
славянски култури. В раздела е включена и статията на Г. Конечняк (G.
Koneczniak) с метанаучен характер, която представя периодичните издания по славистика (Slavic Studies), за да постави значимия научен проблем
за обхвата на понятието славистика и редакторската политика на дадените издания. За очертаването на границите на славянството е много
интересен ракурсът в статията на Й. Южвяк (J. Jóźwiak): въвличането на
трета култура в комуникацията между две славянски култури. Авторката
анализира предаването на названия на реалии от американската култура
в полските преводи на произведения на Б. Акунин, средствата за запазване на сигналите за екзотика или загубата им.
При създаването на първия сборник „Limes Slavicus“ все още се търси пътят за изследване на проблема за славянската културна общност,
което обяснява попадането в него на доста текстове, които разглеждат
въпроси на отделни славянски култури: статиите на М. Кравярова (М.
Kraviarová) „Измерване на периода на озвучаване на словашките преградни съгласни“ („Meranie Voice Onset Time slovenských explozív“) и В. Смолякова (V. Smoláková) „Реализация на темпа на речта в словашкото радио“
(„Realizácia tempa reči v slovenskom rozhlasovom prostredí“), статии за словашките прилагателни (В. Петровска/V. Petrovská), за концепта пустота
в руската култура (Ст. Калева), за метафората бомж (клошар) във връзка с
образа на Русия (Е. Стоянова), за езика на българските етнографски общности в Шуменския регион (Кр. Колева), за турцизмите в българския език
(А. Баева), за названията на българските молове (П. Боровяк и А. Шиеродски/ P. Borowiak и A. Sierodzki), за експресивните лексеми в комедиите на
Б. Нушич (В. Найденова).
В раздела „Литературознание“ ще откроя няколко статии, които

324

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

предлагат нова интерпретация на славянската идея като идеологически
конструкт или на идеята за славянска културна/литературна общност.
Статията на Д. Кръстева „Славянската идея в руската имперска идеология
на ХVІІІ век и политиката на историографията от епохата на барока и класицизма: образна символика, сюжети, сценарии на властта“ („Славянская
идея в русской имперской идеологии ХVІІІ века и политика историографии эпохи Барокко и Классицизма: образная символика, сюжеты, сценарии власти“), макар и написана от литературовед, анализира явления от
културната и политическата история на Русия: източниците на „славянската идея“ в руската култура още през ХVІІ век (предхождащи идеите на
славянофилството и панславизма от ХІХ век) и нейната употреба в имперската идеология на Петър І и Eкатерина ІІ. В статията на Я. Милчаков „Славянската литературна компаративистика в началото на ХХІ век
(кризи, шансове и предизвикателства)“ са преосмислени с теоретическа
вещина идеите на компаративистиката, усъмняването в тази научна методология, търсенето на нови пътища за нея. От гледна точка на проблема
за границите на славянството е много ценно наблюдението за проблематизацията на славянската културна принадлежност в наше време в някои
славянски страни, търсенето на нови подходи към славянската компаративистика (например имагологията, която авторът осмисля като „терапия“ или „травма“). Статията на Хр. Трендафилов „Героят в преосъществяванията на човека“ интерпретира превръщането на гроба на владетел в
„място на паметта“ (по Пиер Нора), важната роля на гроба в митологизацията на владетеля. Авторът не поставя въпроса за славянската културна
общност, но прокараните съпоставки между българската, чешката, полската, руската култура подсказват за общи процеси в тези култури (феномена гроботърсачество в славянския свят). Същевременно ерудицията
на изследователя го насочва към по-широк християнски контекст и към
други, неславянски култури (например унгарската). Това разширяване на
контекста поставя важния проблем в изследването на концептите в дадена култура или дадена културна общност, който засегнах в уводната част
на своя текст: доколко те са специфични за една култура/общност, или са
универсални. Обръщайки внимание на актуалния проблем за историческия кич, Хр. Трендафилов подсказва и друга мотивировка на появата на
феномена гроботърсачество извън етническата (славянската) близост –
„рефлекса на малките народи“. Д. Иванова развива идеите за историята на
славянската старопечатна книга чрез наблюденията си за „българска инкунабула“ (първата славянска книга на кирилица) и ренесансовата роля
на Яков Крайков. С оглед на темата за границите на славянството е много
важен изводът, че „първите български печатни книги са съчетание на две
култури – българската и тази на страната, в която са отпечатани“. За друг
тип взаимодействие на две култури – между две конфесии в рамките на
една славянска култура – пише и А. Краев в статията си „Формиране и
развитие на дискурса на католическата църква в Русия в края на ХХ –
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началото на ХХI век“ („Становление и развитие дискурса католической
церкви в России в конце XX – начале XXI века“). Много важно и актуално
е наблюдението на автора, че „днес религията не се смесва с националността“. Авторът анализира сходствата и различията в православната и
католическата терминология, използването на руския език в дискурса на
католическата църква в жанровете проповед и послание и стига до извода
за влизането на този дискурс в „общата картина на руския литературен
език“. А. Димитрова насочва вниманието си към диалога между една славянска (руската) и една неславянска (немската) култура в изследването си
за образа на Русия в творчеството на Х. Хесе: „Чужди, непознати простори: Херман Хесе и Русия” (изследване, близко до имагологията, макар че
авторката не борави с този термин). Ще подчертая, че за постигането на
славянската специфика е много ценен погледът извън славянския свят.
Авторката коментира идеята на Хесе за приликите и разликите между
германския и славянския тип (проблем, който впрочем е обект на интерес
от страна на известни немски и руски философи), виждането на немския
писател за културната роля на Русия за обновлението на Европа (близка
до руската евразийска идея). Патосът на изследователката е актуалността
на проблема за диалог между културите в съвременния свят. От текста
можем да извлечем и други интересни проблеми: за възприятието на славянското/руското през литературата (четенето на „Братя Карамазови“ от
Херман Хесе), отъждествяването на славянско и руско на Запад, представата, че чувството за близост до дадена култура се поражда не толкова на
етническа, колкото на културна основа (възприемането на руското като
свое от страна на дядото на Хесе, немец от Естония). Към диалога между
славянска и неславянска култура се обръща и В. Янкова в статията си „За
другия в славянския културен контекст (Към устната история на татарите в Южна Добруджа)“. Авторката тематизира проблема за границите на
славянството, като прекрачва рамките на конкретния научен материал
и стига до извода: „Граничността в славянското културно пространство
има своите географски, исторически, културни аспекти, а нейното изграждане във времето се случва и с участието на „големия Друг“ в Европа – мюсюлманите” (извод, който извиква въпроса за отъждествяването
на религия и етнос и игнорирането на славяните мюсюлмани). Друг тип
междукултурна връзка в рамките на славянството разглежда статията на
Пл. Шуликов „Съдбата на една Пушкинова идея у Чудомир“. Този текст се
вписва в традицията на проследяването на българо-руските литературни връзки, но предлага нов ракурс към тях: не търсенето на типологична
или контактологична близост, а откриването на „странните сближения“
(по Пушкин) между творби от различни епохи, принадлежащи на различни нива в йерархията на културата („високата“ и „ниската“). Съпоставката
между Пушкин и Чудомир се гради върху пародирането на високите литературни образци, върху идеята, че „малките причини могат да доведат
до големи последствия“. Друга връзка между две славянски култури ана-
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лизира статията на Н. Няголова „Семиотика на вещта в спектаклите на
Л. Вайдичка“, в която авторката не само предлага семиотичен прочит на
вещта в спектаклите на словашкия драматург, но и поставя проблема за
спецификата на интерпретацията на руска драматургия в тези спектакли,
както и за екстрахудожествените фактори за насочването на Вайдичка
към руската драматургия след 1968 г.
В литературоведския дял на сборника са включени и статии, разглеждащи проблеми и явления в отделни славянски култури (българска,
руска, словашка) от средновековието до наши дни. В. Панайотов изследва
акростиха в славянски богослужебни сборници, като открива в тях подписи с името Борис и изказва хипотезата, че те се отнасят до княз Борис І.
И. Рашева анализира мита за участието на св. св. Кирил и Методий в покръстването на българите, който се заражда в „История Славянобългарска“ на Паисий и преминава през историографията на цялото Българско
възраждане от ХІХ век. Текстът подсказва, че св. св. Кирил и Методий са
един от основните концепти на българската култура. Стр. Цанов обръща
внимание на друг важен концепт на българската култура – Цар Симеон
– като се опира на творбата на Н. Райнов „Видения из Древна България“.
Г. Гилазетдинова и Л. Багманова разглеждат „пространствено-времевата
организация на художествената картина на света в произведението на И.
Шмельов „Лето господне“, като откриват в него както елементи на славянската/руска народна култура, така и на православната култура (въпросът за „границите на славянството“ и в този случай не е зададен). Мл.
Енчев се обръща към творба на друг съвременен руски писател – романа
„Слëтки“ на А. Лиханов, за да постави с граждански патос проблеми на
съвременната култура – липсващия баща, кризата на родното, вечните
морални ценности (текстът също поражда въпроси за съотношението
славянско – универсално) .
Вторият сборник – „Limes Slavicus 2. Културни концепти на славянството“ – е структуриран по друг начин: критерий за групиране на
статиите в отделните раздели е не научната дисциплина (литературна
критика, лингвистика и др.), а определен аспект в интерпретацията на
„славянската идея“.
Първият раздел е озаглавен „Славянски концепти в историята и
културата“ и включва няколко подраздела. Един от тях обединява статии, които интерпретират концепта азбука и образите на св. св. Кирил
и Методий като културен концепт. Важно място сред тях заема текстът
на Д. Добрев, който прави семиотичен анализ на глаголическата азбука,
отчитайки образоваността на Константин Кирил Философ, като разкрива
символиката на буквите, означаващи Иисус, символиката на такива елементи на буквите като кръг, слънчево колело, свастика, кръст, символиката на числовите означения и поредността на буквите. Въз основа на този
анализ изследователят утвърждава основната си теза, че „глаголицата е
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замислена като свещена азбука, за да утвърди православния култ към Иисус като Богочовек“ (с. 16). В тази насока продължава Гр. Стоянова, която
открива в „Пространното житие на св. Методий“ топоси и протообрази,
съдържащи идеята за Методий като славянски светец. Терминът топос в
концепцията на изследователката означава устойчив елемент от образа
на светеца („божи пратеник“, „надарен с пророческа дарба“, „проповядвал сред езичници“) или устойчив сюжетен мотив. От текста на житието
се извличат и протообразите, към които отпраща авторът на житието –
старозаветни патриарси и пророци, новозаветни апостоли и мъченици.
Този прочит на житието ни насочва към въпроса за универсалната библейска концептуализация на създателите на славянската азбука, в която се вписва идеята за славянското (славянския светец). Статията на Р.
Тодорова „Концептуализацията на образите на св. св. Кирил и Методий
в иконографския модел на зографа Никола Василев от Шумен“ обръща
внимание на превръщането на образите на „светите братя“ в български
концепт: представянето на участието на св. Методий в покръстването на
цар Борис І в Преслав или изображението на светците на фона на древната българска столица превръщат славянското в българско в името на
патриотичната идея през Възраждането. Същия феномен, но въз основа
на литературен материал и на друг период от историята на българската
култура, анализира Мл. Енчев в статията си „Ортография на своето. Кирил и Методий в читанките и в българската периодика за деца от първата половина на ХХ век“. Подходът на Мл. Енчев се отличава с критична
(иронична) дистанция спрямо научния обект: авторът показва как авторите на детска литература превръщат азбуката на светите братя Кирил и
Методий в „етнически маркирана зона на своето“ за разграничаване от
чуждите (не само румънци и гърци, но и славяни като сърбите), как след
смяната на властта през 1944 г. темата за азбуката се употребява отново,
за да послужи на други политически цели (идеологемата за славянските
братя, за буквите, с които пишат Ленин и Сталин). Ще отбележа, че текстът на Мл. Енчев е написан почти по едно и също време със статията
на Д. Найденова „Кирило-Методиевата идея и социалистическата пропаганда“ в Slavia Meridionalis, 12, 2017, което ни убеждава, че има идеи, които
„витаят във въздуха“.
Втора група текстове в раздела „Славянски концепти в историята
и културата“ е под наслов „Етнополитическа митология и славянски концепти в езика, литературата и изкуството“. Н. Николова сравнява идеята
за езикова чистота в южнославянските култури, като открива както общите идеи, родени в сходна историко-политическа ситуация и в резултат
от културни взаимодействия, така и различията („Възрожденската идея
за езикова чистота сред южните славяни“). А. Тихова анализира езика на
поезията на К. Миладинов – деец на Българското възраждане, учил в Русия и свързан с идеите на руските славянофили – и открива особеностите
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на говора (диалекта) от Струга. К. Окано изследва глаголите за визуална
перцепция в русинския език от Войводина в светлината на славянската
етимология и стига до извода за общите им семантични корени, наследени от праславянския лексически фонд, но и за спецификата на тяхната семантика. Статията на С. Сивриев „За славянската идентичност през
Възраждането („Стематография“ на Христофор Жефарович и дяконските
врати в Рилския манастир“) ни запознава с изображенията на дяконските
врати в църквата „Рождение Богородично“ в Рилския манастир, създадени от Н. Образописов, които съчетават икони на Иисус Христос и на св. св.
Кирил и Методий с гербове на славянски страни (Сърбия, Босна, Русия,
Черна гора) и на Влахия, Молдова. Авторът стига до извода за създаването чрез този иконостас на „идеално време и пространство на славянските държави“, на представата за славянско величие, а също така и за
сближаването на „земно и небесно, святост и история“. Статията на Пл.
Панайотов „Вазовата „Многострадална Геновева“ ни въвлича в интересен
изследователски сюжет, в който авторът с археологическа страст достига
до източниците на текста на пиесата „Многострадална Геновева“, чието
представяне от самодейния български театър през Възраждането изобразява Вазов. Следвайки откритията на Б. Пенев за източника на този
текст – превода на Павел Тодоров от 1851 г. от сръбския превод на немска драматизация по новелата на Йохан Кристоф Шмид, – Пл. Панайотов
привлича богат материал от немската литература, за да изясни въпроса
защо в Сърбия и България не са потърсени творбите на Л. Тик, Фр. Мюлер,
Фридрих Хебел, насочвайки по този начин към рецептивния хоризонт на
публиката в тези страни. (Фактът на превода на немска творба от сръбски
на български ни подсказва и за ролята на сръбската култура като култура
посредник). Въз основа на наблюденията си върху преплитането на комичното с трагичното в света на Вазовия роман (и в българската действителност от ХІХ век) Пл. Панайотов стига до извода за „българско разпятие
между историческа комедия и историческа трагедия, за отъждествяване
на героинята Геновева с образа на възрожденска многострадална България“ (с. 182). По такъв начин концептът многострадалност се осмисля не
само като славянска трансформация на универсалния библейски концепт
Йов, но и като специфично български концепт. Д. Чавдарова също насочва
вниманието си към славянската особеност на универсалния библейски
концепт многострадалност, като се опира на общата дума в български,
сръбски и руски, калка на гръцкото πολύαυλος, но поставя въпроса за руска специфика на този концепт. Наблюденията над различни текстове на
руската култура (историософски, литературни, публицистични) позволяват да се извлекат устойчиви идеи на руската концептуализация на многострадалността.
Третият раздел е озаглавен „Славянският въпрос: концепти и идеологически наративи“. Статията на П. Каша (P. Káša) представя словашката идея за славянско единство у Ян Колар/Ján Kollár, Павел Юзеф Ша-
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фарик/Pavel Jozef Šafárik и Людовик Штур/Ľudovít Štúr като политическа
утопия. Тази идея е обект на научен интерес още от нейното възникване,
но във всяка нова епоха тя се интерпретира с нов научен инструментариум, с оглед на новите идеи в хуманитарситиката, като по този начин се
поддържа жива. В статията си „Предвестникът на славянофилството С.
Н. Глинка: щрихи към портрета“ („Предвозвестник славянофильства С. Н.
Глинка: штрихи к портрету“) Р. Илчева запознава читателя с руския писател, издател и публицист С. Глинка, като отчита факта, че той е „познат
непознат“, и въвлича читателя в търсенето на отговор на въпроса „Защо?“.
Отговорът се открива в спецификата на патриотичните идеи на Глинка,
в пренаписването на руската история с патриотична цел (това поражда
асоциации със съвременността, подкрепени в текста на статията с данните за „възкресяването“ на интереса към Глинка днес). Връзка с темата на
изданието прокарват наблюденията над идеята на Глинка за славянско
братство, предхождащи панславизма. Е. И. Аненкова се обръща към друга
значима проява на славянската идея – творчеството на руските славянофили (Сочувствие единоверия и единоплеменности. Славянский вопрос
в понимании славянофилов 1840 – 1850-х гг.: публицистический и поэтический дискурсы“). Статията се вписва в научния контекст на засилен интерес към славянофилите в наше време, мотивиран от съвременната руска национална идеология. Авторката не само привлича текстове, които
не са били достатъчно изследвани, но и предлага своя оценка на руското
славянофилство. Публицистичните и поетическите текстове на руските
славянофили по мнението на И. Аненкова съдържат „идеален историкокултурен образ“, чието смислово ядро е понятието братство (с. 231). В същата насока продължава О. Тиманова в статията си „Идея славянской взаимности в сказке Александра Вельтмана „Троян и Ангелица”: некоторые
особенности воплощения“. В стихотворната приказка „Траян и Ангелица“
на А. Велтман авторката открива общославянски митопоетически мотиви
и образи и сближава руския писател с Ян Колар чрез стремежа на двамата
„да предотвратят стадия на забрава на славянската символика“. Статията
на Стр. Цанов „Наука и идеология в книге Юрия Венелина „Древние и
нынешние болгаре...“ разглежда известната книга на Ю. Венелин в светлината на съвременните теории за връзката наука – идеология. Авторът
посочва както историческите факти в книгата, така и нарушаването на научната истина, преувеличенията и хиперболизацията, „русификацията“
на българите, като подчертава, че и научната истина, и митологизацията
служат на идеологията на Българското възраждане. М. Няголова „съживява“ текстове със славянофилска ориентация в българското списание от
20-те години на ХХ век „Славянски глас“: „Славянофилските идеи в България през 20-те години на ХХ век (по материали на списание „Славянски
глас”). Изследователката показва трансформациите на славянската идея
в различни исторически и политически моменти, проблематизацията на
тази идея вследствие на конфликтите между отделни славянски страни,
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като стига до извода за неославизъм през 20-те години на ХХ век, за отказ
от панславизма и утвърждаване на свободното общуване на славянските народи въпреки политическата власт в една или друга страна (извод,
който има утопични елементи). А. Балчева прави обзор на проблема „Истини и мистификации в дискурса за славянска принадлежност в Средна
Европа и на Балканите“. Текстът е пряко свързан с темата „граници на
славянството“, тъй като изяснява въпроса за центровете и перифериите
в славянските култури (славянско versus балканско, немско, унгарско
versus славянско, италианско versus славянско, балканско versus немско).
Авторката осмисля метаморфозите на славянската идея в различните
славянски страни (илиризъм, панславизъм, полски месианизъм, чешки
филологически славизъм, българско славянофилство/русофилство) в ракурса на идеите на постмодерната епоха за нови центрове и периферии
или на концепцията на Андерсън за „въобразените общности“.
Последният раздел на сборника е озаглавен „Образи и артефакти
на славянството в междукултурното общуване“. Статията на А. Вачева
„Илюзии на „селския философ“ за Русия. Политиката на Екатерина ІІ от
1760-те години през погледа на Жамре Дювал (1695 – 1775) („Иллюзии „деревенского философа” о России. Политика Екатерины ІІ 1760-х гг. глазами
Валентина Жамре Дюваля (1695 – 1775)“) се вписва в съвременната научна
тенденция за изследване на маргинални, неканонични текстове на културата, и в частност на жанра лична кореспонденция, с оглед на „структурите на ежедневието“ и интеркултурната комуникация. В писмата на В.
Дювал (philosophe champêtre) до придворната дама Анастасия Соколова
изследователката открива образа на Екатерина Велика като въплъщение
на просветителския идеал. Статията на Х. Мевсим е резултат от собствено проучване на библиотечния фонд на духовната семинария на остров
Халки в Мраморно море, което цели откриване и систематизиране на
книгите на кирилица. Подобно библиографско изследване насочва към
проблема за функционирането на текстове на славянски езици в рамките
на друга култура. Статията на Д. Чавдарова анализира концептуализацията на българо-руската езикова близост в руската поезия на ХХ век, като
стига до извода за митологемите и идеологемите за руско-българското
братство в поетическия образ на България (поетическата етимология на
българските имена, идеята за ненужния превод и за преодоляването на
езиковите различия чрез любовта, акцентирането на общата лексика и
общите корени на двата езика).
Третият сборник „Limes Slavicus 3. Културни концепти на славянството“ съдържа три раздела: Езикът – културни и литературни концепти, Идеология, Изкуство.
Първият раздел обединява статии по лингвокултурология, които
съпоставят конотациите на определен концепт в две славянски култури, и
статии по сравнително славянско езикознание. Д. Константинова анали-
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зира концепта вино в словашките и българските идиоми и поговорки (паремии) и открива множество сходни значения, но и специфични за двете
култури елементи. Тъй като концептът вино е универсален, възниква въпросът за специфично славянското в неговия семантичен обем. Друг концепт в две славянски култури разглежда статията на И. Панчев „Следите
на концепта пари в две славянски лингвокултури (българската и руската)“.
Авторът прави исторически екскурс към появата на парите като обменно
средство и етимологически екскурс – към произхода на названията на парите, преди всичко на българската дума „пари“ и руската дума „деньги“ (ще
вметна, че персийският и монголският произход на тези думи подсказва
близост между руската и българската култура не въз основа на славянското родство, а въз основа на контактите с източните култури). Семантиката на думите „пари“ и „деньги“ изследователят извлича от български
и руски поговорки, подчертавайки спецификата на жанра: въплъщение
на колективния опит, който съдържа двузначност на оценката на парите. Тъй като примерите показват сходна семантика, остава без отговор
въпросът в какво е спецификата на всяка от културите. Руската концептуализация на парите (търговеца, богатството) може да се доразкрие при
един по-широк поглед върху руската култура (особено върху литературата), който е намерил място в научната литература. П. Боровяк и А. Шерадски се обръщат към високата, сакралната култура в статията си „Типът
на подредба на литургичната година и начините на идентификация на
неделята (българският православен литургичен календар и полският католически литургичен календар“ („Typ uporządkowania roku liturgicznego
a sposoby identyfikacji niedziel (bułgarski, prawosławny kalendarz liturgiczny
i polski, katolicki kalendarz liturgiczny“). Авторите проследяват историята
на приемането на неделята като „основа на подредбата на литургичния
календар“, който символизира „циклично повтарящ се комплекс от събития, свързани с историята на Спасението“. Задълбоченият съпоставителен анализ на българския православен календар с полския католически
календар показва сходствата в двете конфесии, както и различията: три
пункта на пространствена подредба в православния календар (Великден,
Петдесетница и Въздвижение на Светия Кръст) и идентификация на неделите чрез локативната фраза (а понякога и чрез названието), и от друга
страна, избор на един пункт на подредба (Великден), както и елиминиране на локативната фраза от названието в католическия календар. Авторите не тематизират проблема за границите на славянството, но техните
наблюдения подсказват езиковата общност на двете славянски култури и
конфесионалните различия между тях, които в някаква степен проблематизират славянската общност. Славистът К. Окано се интересува от друг
тип сходство между славянските култури – езиковата близост въз основа
на праславянския общ корен, – както и от семантичните различия на едни
и същи лексеми в статията си „Славянските глаголи за подводно преместване: паралели и разминавания“ („Славянские глаголы подводного пере-
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мещения: параллели и расхождения“). Подобен е ракурсът в статията на
Т. Балек „Перцепция на реалността чрез използването на температурните
прилагателни хладан в сръбски и холодный в руски език“ („Перцепција
стварности употребом температурних придевских лексема хладан у српском и холодный у руском језику“). Наблюденията над семантиката на
сръбската дума „хладан“ и руската „холодный“ показват близостта между
руския и сръбския език, вписването на думите в едни и същи тематични
полета (природа, храна, напитки), както и двузначността им (неутрална и
негативна оценка). В заключение авторката насочва към възможностите
на сравнително изследване между сръбски и други славянски езици, което наистина би ни подсказало важни изводи за близост/различия както в
рамките на славянския езиков свят, така и в рамките на южнославянските езици (в българския език отбелязаните значения на думите „хладан“ и
„холодный“ се поемат от думата „студен“). Изследването ни насочва и към
друг значим проблем на културата, който изисква интердисциплинарен
подход: функционирането на споменатите думи като политически метафори и специфично руската семантика на метафората, означена от думите „холод“, „лед“, мороз“. Разделът завършва с текста на А. Тихова, която
допълва статията си от предишния сборник с илюстрация на поезията на
К. Миладинов с подчертаване на езиковите й особености. При един друг
ракурс – например на имагологията - текстът би могъл да се подчини на
темата на сборника чрез коментар на стихотворението „Грък и българин“,
съдържащо гръцкия стереотип на българина и българския стереотип на
гърка, и на стихотворението „Тъга за Юг“, противопоставящо Севера (Русия) на Юга (България) и нарушаващо митологизирания образ на Русия в
българската култура на ХІХ век.
Вторият раздел на сборника е под наслов „Идеологията – културноисторически контексти“. Статията на П. Каша (P. Káša) изследва формирането на словашката идентичност и поставя пряко проблема за границите на славянството: „Между унгаризма и славизма (формирането на
колективната идентичност на словаците в епохата на Просвещението от
XVIII и XIX век“) („Medzi Hungarizmom a Slavizmom (formovanie kolektívnej
identity slovákov v časoch osvietenstva na prelome 18. a 19. storočia)“. О. Тиманова поставя въпроса за взаимодействието на славянските култури чрез
недостатъчно изследвани факти в статията си „Древната българска песен за Орфей в руския превод на Райко Жинзифов“ (към въпроса за литературната взаимност на славянството) („Древняя болгарская песня об
Орфее в русском переводе Райко Жинзифова (к вопросу о литературной
взаимности славянства)“. Изследователката илюстрира ролята на превода като важен фактор на междукултурния диалог с руския превод на
„Древната българска песен за Орфей“ от сбирката на Стефан Веркович,
дело на Райко Жинзифов (български деец на Възраждането, учил в Москва). Като имаме предвид, че песента е част от обявената за мистифика-

333

ция „Веда Словена“, можем да кажем, че изследването насочва към процеса на създаване на „въобразена общност“ (по Андерсън). О. Тиманова
определя жанра на произведението като митологична приказка, което й
позволява да го анализира чрез методологията на В. Проп в неговото изследване на вълшебната приказка. Въз основа на този анализ се стига до
извода, че „руският език не е просто посредник, а предводител, посочващ
пътя на междукултурния диалог, осъществяващ се чрез литературната и
книжовната култура“ (с. 112). Статията на Д. Чавдарова и Р. Чавдаров има
за обект концепта спящ народ/спящ герой в полската и чешката култура.
Като отчитат универсалността на концепта за съня на народа, авторите
откриват славянската му специфика, изразена в езика с появата на думата
„будител“ в различни славянски езици. Наред със сходството на концепта
за спящия поробен народ в славянските култури изследването разкрива
близостта на чешката и полската културa в интерпретацията на легендата
за „спящите рицари“ (в контекста на европейското средновековие), както
и специфични за всяка от двете култури конотации на концепта спящ народ/ спящ герой. Текстът на Д. Кръстева интерпретира същия концепт, но
в руската култура: „Спящото царство и константите на културата (тематизация на концепта в руските идеологически контексти“) („Спящее царство
и константы культуры (тематизация концепта в русских идеологических
контекстах)“. В широкия кръгозор на изследователката попада историята на концепта спящо царство: фолклорната и митологичната традиция,
превръщането му в идеологема на руската монархия през ХVІІІ век, функционирането на концепта в дворцовия романизъм и в руската литература
през целия ХІХ век. В заключение изследователката насочва към съвременната употреба на концепта спящ народ в политическия дискурс, което подсказва неговия константен характер в руската култура. А. Спасова
анализира идеята за славянския произход на българите в исторически и
филологически съчинения през Българското възраждане („Идеята за славянския произход на българите в някои исторически и филологически
съчинения през Възраждането“). В историографски съчинения на дейци
на Българското възраждане (края на XVIII и XIX век) изследователката
открива митопоетически исторически наратив, който славизира античността, византийската култура, хуните с цел утвърждаване на древния
произход на българите и повдигане на националното самочувствие. Б.
Стоименова разглежда дебата за славянската идея във вестниците „Ден“
и „Камбана“ по повод на Славянския събор в София през 1910 г.: сблъсъка
между апологетите на идеята за славянското братство и нейните критици, които я проблематизират чрез примерите за политически конфликти
между отделни славянски народи (дебат, актуален и до днес). Ценност на
изследването е и приложението със самите коментирани текстове, което
може да бъде в помощ на изследователите, които биха се обърнали към
същия проблем. В статията на Стр. Цанов „България в евразийския идеологически контекст на Н. Трубецкой“ е показан сблъсъкът между линг-
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виста и идеолога в лицето на Н. Трубецкой – учен от световна величина
и един от създателите на евразийската идея сред руската емиграция в
България. Авторът прави собствена критична оценка на идеите на Трубецкой за същността и ролята на старобългарския език (разграничаването на староцърковнославянски и старобългарски църковнославянски
език, подчертаването на свръхценността на руския език, отрицанието на
самостоятелен украински език от позициите на евразийската концепция
„блян за нова руска империя“). Подобен спор с големия учен има особена
актуалност в съвременната геополитическа реалност. Към проблематичността на славянското братство насочва статията на В. Косик „Врагът в
славянско огледало“ („Враг в славянском зеркале“), в която с публицистичен патос се коментират проявите на ксенофобия в рамките на балканската славянска общност. Приемайки цитираните факти, можем да зададем
въпроса дали само сред балканските славяни се създава образ на „своя“
като враг. С. Сивриев се обръща към друг сам по себе си значим проблем,
който не е свързан със славянската идея: сакрализацията на владетеля
в описание на българския княз Александър Батенберг в библейски код
и чрез сближаване с образа на светец в иконографията – в книгата на Д.
Маринов за Стефан Стамболов.
Третият раздел на сборника е посветен на интерпретацията на славянската идея в изкуството (живописта) и на културните контакти между
славянски народи в сферата на театъра. Н. Цочева анализира „Славянската епопея“ на чешкия художник А. Муха от 1912-1928 г. (изображение на
чиято картина „Българският цар Симеон“ виждаме на корицата на изданието) като съчетание на мит и история за утвърждаване на идеята за
славянско единство и равнопоставеност на славянските народи (важна и
актуална идея, противостояща на панславизма). Изследователката представя и рецепцията на „Славянска епопея“ в България през 20-те години
на ХХ век в контекста на идеята на Шпенглер за „залеза на Запада“, на която се противопоставя идеята за мисията на славянството за обновяване
на Европа. Ролята на чехите в историята на българската култура засяга и
статията на Н. Пътова „Чешкият режисьор Йозеф Шмаха или как българският театър гради европейски авторитет“. Поставянето на проблема за
културотворческата роля на чешкия режисьор в България подсказва ценността на общуването между славянските народи в сферата на културата
без подчиняване на славянската идея на политиката и идеологията.
Разностранните ракурси към проблемите за границите на славянството и културните концепти на славянството в представените томове
ни дават основание да направим извода, че изследването на тези проблеми няма граници – не само защото можем да откриваме нови текстове,
свързани с темата, но и защото известните ни, вече коментирани текстове
изискват нов прочит в новата социокултурна и политическа ситуация.
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Уважаеми колеги,
Темата на новия брой на списание Любословие, който предстои
да бъде публикуван през 2020 г., е КОМПАРАТИВИСТИКАТА.
Каним ви да вземете участие с научно изследване по темата в
областта на хуманитарните науки. Текстовете могат да бъдат
на български, английски, руски или немски език. Изискванията за оформлението на статиите и сроковете за предаване са
поместени на сайта на списанието, както и Декларацията за
авторство. Статиите ще бъдат рецензирани анонимно. Списанието е индексирано в ERIH+, РИНЦ и CEEOL.
С уважение,
Доц. д-р Св. Неделчева (Гл. редактор на списание Любословие)
Електронен адрес на редакцията: lyuboslovie@shu.bg
http://lyuboslovie.shu.bg/

Dear colleagues,
The new thematic issue of Lyuboslovie is entitled COMPARATIVE
STUDIES and it is to be published in 2020. It is our pleasure to
invite you to participate with a research article on the topic in the
fields of linguistics, literature, arts, history, media studies and communication. The articles can be written in Bulgarian, English, Russian or German. The technical requirements and the submission
deadlines are on the journal’s website, as well as the Ethical statement. The articles will be double blind peer reviewed. The journal
is indexed in ERIH+, RINZ and CEEOL.
Sincerely,
Assoc. Prof. S. Nedelcheva, PhD (Editor in chief)
Email: lyuboslovie@shu.bg
http://lyuboslovie.shu.bg/
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