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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
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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-
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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.

