

ЛЮБОСЛОВИЕ
№ 11/2011
Тема на броя

Текст и тайна

Университетско издателство

“Епископ Константин Преславски”



ЛЮБОСЛОВИЕ
Издание на Факултета по хуманитарни науки
ШУ “Епископ Константин Преславски”
Редактор основател:
доц. д-р Николай Димков
Редакционен съвет:
проф. дин Тотьо Тотев
проф. дфн Добрин Добрев
проф. дфн Ана Димова
проф. дфн Ивелина Савова
проф. дин Иван Карайотов
проф. дпн Румяна Йовева
проф. дфн Елка Добрева
Редакционна колегия:
доц. д-р Младен Енчев
доц. д-р Марияна Стефанова
гл. ас. д-р Стефан Минков
Коректор:
гл. ас. д-р Николай Николов
Художник на корицата:
гл. ас. Таня Йорданова
Предпечатна обработка:
Ваня Борисова

© Авторски колектив, 2011
© Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2011
ISSN 1311-94-86



Съдържание
Текст и тайна
Веселин Панайотов

Тайните на средновековните текстове

5

Добрин Добрев

Тайните на томбул джамия и връзките на
посветителските общества от изтока и запада

27

Яни Милчаков

Тайната, тялото, шифърът и дипломацията: знаци
и литературни фикции

38

Литературознание, лингвистика, история, методика на
образованието
Иван Карайотов

Овидий и бизийският царски двор

46

Росица Ангелова

Приносите на Христо Г. Данов за историческото
образование през Възраждането

56

Красимира Колева

Своеобразен таен балкано-славянски код за
национално самоопределение

67

Албена Баева

Експресивни възможности на словореда в
българския език

74

Антоанета Димитрова
Севгинар Ибрям

Професии, свързани с вода – образни послания в
българската и немската народопсихология

79

Снежана Бойчева

Характеристики на интеркултурната среща в
“Зимно пътуване” от Илзе Тилш

94

Мария Танева

Ерос и етнос у Найден Шейтанов (из митовете на
народопсихологическата есеистика)

109

Ганка Янкова

Повишаване на езиковата компетентност на
учениците чрез обучението по български език
(5.-8. клас)

116

Спомени и документи
Николай Димков

Дора Габе в Шумен

123



Рецензии
Теменуга Тенева

Разноречивите признания на призванието в
юбилейния сборник “Отклонението като норма”,
посветен на проф. Румяна Йовева

130

Снежана Великова

Респектиращ научен проект

133

Ганка Янкова

Това е...

137

Елка Добрева

Das Fremde und der Text. Fremdsprachige Kommunikation und ihre Ergebnisse – една интересна и
много полезна книга

138

Младен Енчев

Трима души в една книга (без да се смята авторът 142
на предговора)

Яни Милчаков

Старинната култура на Възраждането и вечните
човешки емоции

146

Константин
Константинов

Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян
Витлянов

149

Галя Йорданова

Ново изследване върху проблемите за структурата 152
и границите на християнската етика



ТАЙНИТЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ 1
Веселин Панайотов
Преди да навляза в конкретния материал, ще направя уговорката, че
анализираните практики, феномени и фрагменти са описани и систематизирани
от поетиките и риториките, навлезли активно в славянските култури от ХVІ
– ХVІІ век нататък, но (като книжовни практики) съществуват в славянската
писмена култура от самото й начало през ІХ век. Възможно е още в това време
авторите да са се ръководели от поетики, но те не са запазени днес, така че можем
само да предполагаме доколко това е било теоретически обобщено и дали не е
било само наследяване на практически опит. Мога с увереност да твърдя обаче,
че в българската химнография определени похвати от времето на КонстантинКирил Философ са се запазили до ХІІІ век (в творчеството на поетесата Зоя)
и следователно не са били унищожени нито от времето, нито от византийската
инвазия в областта на културата и религиозния живот. Следователно е имало
нещо, което ги е съхранило (най-лесното като че ли е да предположим наличието
на една консервативна школа, работила през цялото това време далеч от външни
влияния). Това предположение обаче много се доближава до образа на тайно
езотерично общество, за което имаме само отделни догадки, предположителни
връзки и недоизказани реплики, но нямаме достатъчно категорични данни.
Разбира се, никой не може да очаква, че за едно затворено общество ще се
говори ясно и недвусмислено... Ще оставя обаче тези загадки за дискусията, а
сега ще продължа с обяснението за използването на старите граматики, поетики
и риторики (срвн. съчиненията и преводите на Йоан Величковски, Митрофан
Довгалавски, Лаврентий Зизаний и др.). Използвам тяхната терминология за
много от изследваните явления (особено вариантите на стиха и акростиха,
палиндрома, анаграмата), защото тези поетики описват (разбирай и предписват)
реалната практика до барока и след него, създавайки традиция, която днешните
химнолози забравят, увлечени в добросъвестно терминотворство от типа
„драсни, пални клечица”. Казано с една реч, опитвам се да се придържам към
филологическата традиция от класическия период на славянската култура (двете
широки области, в които съм се опитал да я приложа, са тези на маргиналиите и
на химнографията).

1

Част от проблема съм разглеждал в предишни публикации: Български криптографски
текстове - Епископ Константинови четения, Шумен, май 1999; Бележката в Супрасълския
сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219; Vie de Pionios. –
Slavica Occitania, N 16, Toulouse, 2003, p. 79-89; Акростишните подписи на св. Климент
Охридски. – Црквене студиjе, Год. ІІ, бр. 2, Ниш, 2005, с. 313-327; Мистика на буквата.
- In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 2 Sumen - Szeged, 2008, p. 231-247 и др.



Текст и тайна

И така: какви тайни се крият в похватите на акростиха и анаграмата?
Мисля, че веднага от областта на нашите анализи трябва да се изключат обявените
акротекстове 2, т. е. тези, които се назовават като такива или включват в заглавието
си понятието акростих. Ще дам пример с творби на Джордж Вашингтон (пример
1 и сл.) и текстове от многобройни сайтове в мрежата. На практика всеки текст,
публикуван в сайт, предназначен за акростишни творби, вече е обявил тайната на
своята акрофраза. По тази причина подобни примери естествено не подхождат на
днешното ни занимание. Същото се отнася и до средновековните химнографски
творби, които съдържат в себе си програма (паратекстово обявени акрофраза
и/или подпис). Може да наречем това обявяване „разкриване на тайната” или в
терминологията на ОПОЯЗ „обнажение приема”, защото без него читателят, а найвече слушателят не може да си състави представа за скрития текст. Трите похвата
– акростихът, палиндромът 3 и анаграмата – са видими преди всичко за грамотния
човек – т. е. за читателя. Освен обявяването на акротекста има още един начин за
улесняване на читателското възприятие и то е особеното графическо подчертаване
на акрофразата – на елементите от акротекста. Най-разпространената му форма е
използване на големи букви (виж цитираните примери), но са възможни варианти:
изписване на букви с друг цвят (напр. някои от преписите на Азбучна молитва),
на букви с друг стил или вариант (в съвремието - болд, италик и пр.) или на
препинателни знаци, диференциращи елементите на акротекста (за българската
традиция най-ранният пример може би е акростихът „Свобода или смърт” на
Иван Кършовски във в-к “Дунавска зора” 4). Струва ми се, че дотук свършва и
„видимата” зона на акростиха и оттук нататък се простира тайната.
Ще започна с най-комичния и наивен провал в моите занимания по
проблема, резултат както от неверието в себе си, така и в убедеността, че за
средновековния човек книгата или писаният текст са суверенно сакрален обект
(поне така четохме в дебелите книги на авторитетни учени). В един ръкопис (ако
не се лъжа от ХVІ век) прочетох акрофраза „... и игумен пияница”, което не се
връзваше никак нито с текста, нито с функцията на книгата – беше богослужебна.
Разочарован, че не мога да намеря смислен прочит, върнах ръкописа и започнах
да се занимавам с други теми. Акростихът обаче така или иначе оставаше в
полезрението ми и постепенно с натрупването на достатъчно акротекстове се оказа,
че може да се отдели цял клас от тях, който нарекох негативен акростих, а по-късно
по съвета на Я. Милчаков – инвективен акростих. Фрази от типа “Лукашенко
убийца”, “На хрен дети”, “Сталин в жопе 5”, “Долу Тодор Живков”,”fuck you”,
част от текстовете на сайта на хусарите (пор. Ржевский) и пр. са днешната видима
2

За средновековната традиция е типично обявяването на паратекстово ниво – съобщаването
на програмата в подзаглавиено на канона или по някакъв друг начин.
3
„Виждането” на палиндрома обаче е специфика на определени болестни състояния,
които обръщат думите, така че отделни личности биха могли да го реализират и чрез
устната реч.
4
Дунавска зора, год. І, 1868, бр. 41.
5
Пародиране на официозния акротекст “Сталин в сердце”.
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част от айсберга. За авторите на тези нецензурни, криминализирани творби
(били те средновековни, или съвременни) е от изключителна важност да се
запази в тайна присъствието на акрофразата в техния текст, за да не си навлекат
неприятности от височайши люде и институции. За огромната част от останалите
автори реализацията на похватите е белег за майсторство и/или обръщение към
елитарната аудитория на познавачи и съмишленици.
Ако се обърнем към православната традиция, с която всъщност започва тази
култура на паратекстови структури, ще видим, че византийските поети и мелоди
изграждат по-опростени акротекстове, отколкото славянските им следовници.
Причините за това може да се търсят или в опита ученикът да надскочи учителя,
или в спецификата на преводаческата и химнографската традиция. Във всеки
случай многообразието на използвани похвати в един текст или в една епоха е
изключително характерно за ранния период на феномена акростих (и неговите
подобни похвати) в славянската и особено в българската култура.
Може би най-интересният феномен на славянския акростих е
реализирането на графични структури в пространството на двуизмерния6
канонов модел. Независимо дали е съставен от девет или осем песни, той
изгражда в себе си графични схеми (понякога оформени като фигури или букви),
които имат символен или просто декоративен характер. Тъй като открих това
явление наскоро, неговите функции все още не са ми известни в пълнота, но ще
отбележа наблюденията си върху него, като се опирам на фактологията. Опитал
съм се да огранича множеството примери само до най-показателните, защото
просто няма как иначе да се експлицират разсъжденията върху проблема.
В много от акростишните модели се забелязват структури (най-често
симетрични по вертикала), съставени от една или повече букви, които имат
формата на букви или фигури (символи). Тъй като тези структури са незабележими
извън акростишния модел, те на практика присъстват като скрит знак - така, както
на хартията присъства водният знак (филигранът). Поради това, че те са единни
(представляват една цялост, една фигура или буква) и скрити, смятам за удачно
да бъдат наречени съответно филигран-инициали и филигран-фигури. Под тези
термини7 ще разбирам структури в акростишния модел, които са съставени от една
или повече еднакви букви и образуват буква или фигура.
Според броя на еднотипните елементи в тях те може да се разделят на
еднобуквени, двубуквени и многобуквени (съставени от повече от две букви). Все пак
броят на буквите не е неограничен, а и средновековните славянски книжовници имат
склонност към употребата на точно определени букви. По този начин филигранната
структура се открива сравнително лесно и може да бъде разчетена и от неопитно око.
Това има огромно значение за откриването и запазването й от преписвачите, които в
повечето случаи стриктно са предавали акростишния модел.
6

Това откритие е от изключителна важност, защото само по този начин се вижда
истинският вид на акроструктурата.
7
Част от терминологията по проблема: Панайотов В. Терминологични проблеми на
славянската химнография. - Любословие, 8, 2008, с. 79-141.
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ФИЛИГРАН-ИНИЦИАЛ
Както вече се каза, фиригран-инициалите може да се открият само при
съставянето и анализа на акростишния модел. Според типа графична система,
която предават, славянските филигран-инициали се разделят на глаголически и
кирилски (последните респ. съвпадащи с гръкия прототип 8). От друга страна,
самият акростишен модел има твърде ограничени възможности за предаване на
по-сложни структури. Особени затруднения се получават при изобразяването
на окръжност и въобще всички закръглености на буквите. По тази причина
книжовниците избягват изобразяването на сложни букви или на букви с извивки.
В повечето случаи буквата се схематизира до фигура с прави ъгли. Така О ще
изглежда като квадрат или правоъгълник, а за А ще се избере глаголическият
вариант (примерите по-долу).
Ето няколко примера за подобни структури:
Служба за Методий по Драганов миней 9
песен		
ирмос		
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
ã
ä
î
á
ê

2

3
4
î     `î~

û

ì
é.
ì

ò

î
ä
ì

5
ñ
è

ò
ï

ò

6
â

ò

å
ê
â

7
î

û
í
ñ
í

8
â
4
à
í
è

9
è
ò
è
í
ð

Филигран-инициал: чашковидно ×, образуван от î, û, ò. В този случай
той може да се прочете и като цяла дума, съставена от неговите елементи и
фигурата, която те съставят: × + î, û, ò = ×òî? Вариант: òî÷. Най-вероятно е
обаче филиглан-инициалът да е криптограма на ûò^= ûò÷å. Интересно е, че в
този случай елиминирането на буквите, участващи във филигран-инициала, дава
ново четене на самия акростих, който може да се прочете така: äîá`ðè~ìé îäè
(ûò÷å) ïå Êíñ4àíòèí10. Това четене оправдава наличието на é в акростиха11, което
иначе (в конкретния текст) не намира своето място освен като профанизирана
форма на името. Оставям настрана въпроса, дали такава профанация е била
допустима по онова време. Търсената многозначност чрез филигран-инициала
решава някои проблеми на досегашните прочити. Избягва се предположението,
че инициалът Ò трябва да бъде прочетен като ò8 и необходимостта да се търси
8

В определени случаи е невъзможно да се определи дали книжовникът е използвал в
своята интелектуална игра образа на славянската или на гръцката буква, защото те
съвпадат. Срв. по-долу примера с Û.
9
Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1930, с. 301-305.
10
Варианти: äîá`ëè~ìé îäè ïå Êíñ4àíòèí; ÷òî äîá`ðè~ìé îäè ïå Êíñ4àíòèí и др. Искам
да напомня, че многообразието от варианти на прочит е един от критериите за перфектността
на химнографа, който «в малко реч казва много», т. е. многозначността е търсен ефект.
11
Макар в състава на éæå, което предполага четене като å. Тук спазвам принципното положение
да не търся грешки у преписвача, а да се опитвам да намеря логиката на неговото четене.
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обяснение на инициала Ò в 1 тропар на 6 песен. Затова може да се предположи,
че буквите от филигран-инициала участват в смисловата система на акростиха и
тогава четенето ще остане в рамките на досегашните хипотези.
Ето още един пример от трипеснеца за шестата седмица на Петдесетница
(по Неж. № 141, 151а-151d- ЦНБ НУН - Киев), където името Исус Христос
е изразено с филигран-инициал по следната схема. Този трипеснец, който
съм отнесъл предположително към творчеството на св. Методий в някои от
предишните си работи, не е бил предмет на специално внимание по отношение
на авторството.
				
â
è
â

ÿ
ñ
ñ
ñ

ï
ð
ñ
ì

ÿ
ñ
ñ
ñ

Тук двете буквено (и фонетично) еднакви вертикални колонки се
обединяват от подчертаното чрез повторението Ñ, образувайки два варианта на
È. Първият само от буквите Ñ, а вторият от повтарящите се букви Â и ß във 2 и
9 песен (първа и трета колонка):

						
ñ
ñ
ñ

ñ

ñ
ñ
ñ

â
ÿ
ñ
ñ
ñ

ñ

â
ÿ
ñ
ñ
ñ

Навярно в случая става въпрос за монограм на името Исус (ÈÑ), чиято
макроструктура образува буквата È, а елементите, от които тя е съставена, са
буквите Ñ.
Ако обаче се вземе за опорна буква средното Ð, се получава изключително
равновесна структура, близка до предната, но напомняща Õ, защото акцентът
й е точно в средата - тогава се получава монограм на името Христос (ÕÐ).
Следователно в трипеснеца за вторник от шестата седмица на Петдесетница
присъства като акростишен текст името Исус Христос, което е кодирано в
архитектониката на акростишния модел.
Когато монограмната структура на фиилигран-инициала се открои,
тя позволява да се наблюдават и други четения 12. Така незаетите от макроструктурата на монограма букви съставят значещата поредица È ÏÐÑ = È
ÏÐ`È~Ñ`ÍÎ~, а симетрично разположените от двете й страни Âß = ÂÝ
12

Тук ще отбележа, че склонността към многозначност, иносказателност е характерна
както за християнската теология, така и за цялостното виждане на света, в това число и за
вариантите на четене (вж. напр. Посланието на Климент Смолятич до Тома).
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може да се прочетат като ÂÝ`ÊÈ~ ÂÝ`ÊÎÌÚ~ 13. Загадка представлява найдолната буква на втората колонка (8 п.) - Ì. Тя може да е грешно вписана на
мястото на Í или Î от думата ÏÐÈÑÍÎ, но може и да е на мястото си (цялата
останала структура е съхранена, така че защо точно тази буква да е променена?)
и да е инициал на автора - предположително Методий.
	Общият канон за отците (по Cod. slav. № 37 от Австрийската национална
библиотека - Виена) 14, подписан с името Климентос, също съдържа филигранинициал (съставен от букви П) глаголическо А15 (по-невероятно фигура кръст,
защото напречната хаста е твърде ниско). Ето тази акростишна структура:
песен		
1
2
3
4
5
ирмос		
â
í
ò
ï
І тропар
ì
í
ò
ï
ІІ тропар
â
ï
ä
ò
ІІІ тропар
æ
ï
è
ä
богородичен è.
í
ï
седален						

6
7
8
ì
è.
ñ
ë
ï
ê
ì
ç
ë
÷
ï
è
á
ì
ç			

9
î.
å
í
ò

	От творчеството на Климент Охридски има и друг интересен пример общият канон за пророците16 (той се намира в същия ръкопис), който съдържа
началото на името Êëèìåíò (Êë) и филигран-инициал Û (по-малко вероятно Ш
или друга буква):
песен		
ирмос		
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
8
ä
ñ
ï
ñ

2

3
í
ò
ñ
è
á

4
õ
ê
ì
ì
í

5
á
á
á
æ
á

6
æ?
æ
í
í
î.

7
õ
ï
ò
á
ò

8
è
è
ï
è
î

9
á
á
á
ê
ë

Същата буква (Û) се наблюдава и в един преводен канон 17, за чиито
автори са посочени Теофил и Козма (известните византийски химнографи).
Филигран-инициалът заема пространството на 4-8 песен. Тъй като канонът е с
два регистъра, възможно е също така буквата да е горната част на 5. Важното в
случая е това, че преводачите и преписвачите са съставяли, виждали филигранинициалите и дори в преводите са се стараели да запазят тяхната структура.
Славянският акростих много рядко използва начално Ý. То се изразява почти винаги с
ß, затова тук такова четене е коректно.
14
Попов Г., Станчев Кр. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, с. 197-200.
15
Ако има инверсия на 1 и 2 тропар от 3 или 7 песен, сходството с глаголическото А ще
е пълно.
16
Попов Г., Станчев Кр. Климент Охридски. Живот и творчество. с. 200-204.
17
Цитирам по ръкопис от ЦНБ НАНУ, Киев-Соф, № 88 (91), л. 41об-45.
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песен		
ирмос		
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
âá
á
ò
á

2

3
ï
â
ì
è
ï

4
ï
ï
î
â
ñ

5
ï
ì
ñ
è
ä

6
â
ï
â
â
í

7
á
ò
ÿ
ì
ä

11

8
ï
ï
â
â
è

9
á
í
ñ
ç
ò

Различен от представените дотук филигран-инициали е присъстващият
в канона за св. Евтимий Велики (респ. за св. Йоаким Осоговски): напомня
глаголическо Ц или Г и за разлика от всички предишни не е симетричен. Той
се състои само от букви В. Давам го по варианта в преработката на канона
за св. Йоаким Осоговски (Празничен миней от НБКМ № 11318), защото там
акростишният модел е съхранен като че ли по-добре.
песен		
ирмос		
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
â
ñ
â
ÿ
ò

2

3
î.
ï
î.
ñ
ñ

4
ò
ò
è
í
í

5
â
ï
â
ë
â

6
û
â
á
â
ñ

7
á
ï
û
â
÷

8
ñ
á
æ
â
á

9
î.
ê
ë
è
ì

Разпределението между акрофраза и филигран-инициал е ясно видимо и
може да има две обяснения: или става въпрос за подмяна на песните от пета до
осма (заемане от друг канон), или просто канонът включва акрофраза в песни 1,
3, 4, 9 и филигран-инициал в останалите. В последния случай четенето трябва
да е: Ñâÿò... ï2ñúòèíú... â(= великаго) êëèì. Няма съмнение, че става въпрос
за съкратена акрофраза, която включва два похвата – акрофраза и филигранинициал, който я допълва. Цялата структура завършва със съкратен подпис.
В Минея за септември, публикуван от В. Ягич, в третия канон под датата
13.ІХ. се наблюдава фигура, съставена от инициали Â, които отново напомнят
много глаголическо А.
песен		
ирмос		
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен
катавасия

1
Ê
ñ
ÿ
ç
ð
§

2

3
Î.
ñ
â
â
÷

4
Á
ä
ÿ
ì
ï

5
Î
â
â
â
î

6
Â
÷
ï
ð
ñ

7
Ï
ò
â
â
ÿ

8
Ò
å
î.
æ
è

9
È
ñ
î
î
÷

Както вече се каза, най-големи трудности възникват при изобразяването
на закръглените букви от азбуките. Тук представям един обратен модел, който не
изобразява буквата чрез повтарящи се елементи, а тези елементи запълват празното
18

Попов Г., Станчев Кр. Климент Охридски. Живот и творчество. с. 175-181.
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вътрешно пространство (подобно на глаголическите инициали в Асеманиевото
евангелие, а и на латинската традиция). По този начин буквата се оформя чрез
немаркираните елементи. Предполагаемата буква е Î 19 и тя се намира в един
четирипеснец с вероятен автор св. Методий 20:
			

á
ï
î
ñ
ð

ï
è
ò
û
õ

í
è
ò
û
ð

â
ñ
ò
ì
è

И в този случай се наблюдава многозначност, защото нивото на
богородичните (песен 6, 7, 8, 9) ясно показва анаграма на името Христос (õðè), а
втори и трети тропар го допълват с òûñ.
Подобна структура се наблюдава и в един канон от ЦНБ НАНУ, Поч. 29,
където тя заема пространството на 3-5 песен:
				

è
ò
á
ê
ò

ï
ã
ã
ã
â

ÿ
è
ê
í
û

Могат да се открият и структури, които напомнят типично кирилски
букви. Една такава структура 21 напомня _, изградена от основна буква П и само
за вертикалната долна хаста Н.
			

ï
ñ
â
î
ï
ï

ï
â
ð
ï
í
í

22

ï
è
à
í
ï
ï

Филигран-инициал М присъства в канон за храма (цитирам по ръкопис от
ЦНБ НАНУ, № 78(88), л. 213-206).
Тази буква прилича повече на кирилско Î, отколкото на глаголическата û.
Панайотов В. «Ïýñíü êú áîãîó ïýâàìú» - акростихове на св. Методий. – Ãë9áèí!
êúíèæüí!é8. Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 77-86.
21
В канон за преполoвяването на Петдесетница с посочен автор Андрей Критски (ЦНБ
НАНУ, Неж. № 141, л 90c-98d).
22
Понякога вертикалната структура се изгражда от повтарящи се само в нея инициали,
а общия вид се създава заедно със симетрично разположените около нея повтарящи се
инициали - срв. по-нататък.
19
20
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ï
è
è
è

è
î
â
è

î
ê
â
â

ñ
ñ
å
â

è
è
â

è
ñ
á
î
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ï
è
è
è

Същият филигран-инициал, но в рамките на трипеснец за глас 1, се
открива и в Постен триод (ЦНБ НАНУ, № 132, л. 126об-127об).
2

â

æ

ã

î.

ÿ

ï

í

è.

ï

î

î.
ï

ï
ï

Подобна фигуга се наблюдава и в по-ранни преписи, напр. в
публикуваните от В. Ягич минеи (канон за 13 октомври). Филигран-инициалът
М е в пространството на 1, 3-6 песен:
1

3

4

5

6

ÿ

í

õ

á

æ

î

ÿ

î.

â

î
î

ä

ÿ

î.

÷

-

à

ç

ÿ

í

â

ÿ
ñ

î.
-

	За кирилско Ù или гръцко/кирилско 5 свидетелства инициалът в Кириловия
канон за св. Климент Римски (в структурата на последните три песни) 23:
				

áî
ÿ
ð
ÿ

ïâ
ï
â
ê

á
î
ÿ
å
ð

В службата за Кирил, публикувана от В. Григорович
23

24

, се наблюдава

Фактът е от особено значение за решаването на върпоса за първичността на азбуките.
Срв. и цитирания от Б. Ангелов факт за Методий като îáðàòíèêú на буквите: Ангелов
Б. Прослава на Кирил и Методий. - В: Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска
литература. Т. ІІ, София, 1967, 17-23. Ако тук присъства кирилска буква, това показва, че
Кирил е знаел кирилицата и е писал на нея.
24
Григорович В. Древнеславянский памятник, дополняющий житие славянских апостолов,
святых Кирилла и Мефодия. - В: Кирилло-Мефодиевский сборник. Москва, 1865, с. 234-250.
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инициал Ï 25, образуван от Ñ, ß (Ý) и Â, което може да даде свързан текст: Ñ
ïýë; ñÿ âï... Пространството на 6-8 песен без буквите от филигран-инициала
ще даде: ïé Êûí`ñ~íòí или заедно с 9 песен: ïé`ñÿâ~ Êûí`ñ~íòí `ñÿ
â~ýïÿë 26. Първото четене ми изглежда по-вероятно заради своята простота и
възможността да се свърже с буквите в инициала.
				
				

6
ï.
ñ
ÿ
â
é

7
í
ñ
í
ò
í

8
û
ñ
ý
â
ê

ФИЛИГРАН-ФИГУРА
Тя има същите параметри както филигран-инициалът, само че вместо
буква представлява някаква фигура, обикновено някакъв християнски символ триъгълник, кръст, кръг.
Чисто практически за филигран-фигури може да се говори, когато се
наблюдават поне две двойки букви, симетрично разположени в някаква структура.
Компромисно е разглеждането (и възприемането) на фигурата триъгълник,
съставен от три еднакви букви. От една страна, тази фигура не би могла да се
състои от повече букви, а от друга, броят на буквите е достатъчно малък, за да се
предполага и голям процент на случайно подреждане. В този смисъл структурата
трябва да се провери по няколко преписа и въпреки това да се има предвид, че
това може да е вероятна фигура. Все пак триъгълникът като символ на троицата е
достатъчно важен, за да бъде пропуснат като факт.
	Особено внимателно трябва да се подхожда към всяка фигура, чиято
структура влиза в нивото на ирмосите.
Следната фигура 27 може да се тълкува като кръст, образуван от В и С,
като кръст на Голгота (ако липсващият богородичен тропар започва с В) или
като глаголическо С, ако горните четири букви се възприемат като стилизиран
кръг, а долните три (с второ В в края) образуват триъгълник.
				

25

ç
â
ñ
á
â

â
ê
ñ
ñ
í

û
â
ÿ
ñ
-

Възможно е глаголическо А.
В една друга работа предположих, че става въпрос за анаграматичен подпис, който
използва симетрична конструкция.
27
В трипеснец от ръкопис № 141- ЦНБ НАНУ, л. 18 и сл.
26

Веселин Панайотов - Тайните на средновековните тесктове

15

Във всеки случай кръстът е най-вероятното изображение, защото
подобни фигури се срещат и на други места в същия ръкопис - в канон за
четвъртата неделя на разслабления структурата е разположена в 5-7 песен:
28

â
â
ð
á
à
ð
á

			

â
à
ò
è
à
ò
è
ä
è

ï
â
ÿ
ñ
ì
û
ä

Подобно изображение има и в канона за св. Онуфрий (по Киев-Соф № 88
(91), л. 75-78об): то е съставено само от букви В, а вляво от него (песни 3-5) има
друга кръстообразна фигура.
ë
ë
÷
í
îà

î
ñ
ç
ð
î
ñ

î
û
æ
í
â
ï

ã
å
ï
ä
á
ÿ

â
ç
î
í
ñâ

î
â
â
à
çç

â
æ
è
ð
ÿâ

Фигурата на кръста не е патент само на един автор или ръкопис. Тя се среща
навсякъде и по всяко време в славянската книжнина (и особено в интересуващата
ни област на химнографията). Един прекрасен пример представя канонът за свмч.
Татяна по пергаментен ръкопис от ЦИАИ 29, който в рамките на седма-девета песен
представя двураменен кръст, изобразен чрез инициали Ñ и Ï.
				
				

7
Á
ï
ñ
ç
пхæ

8
Ñ
ï
ñ
ñ

9
È
ï
ñ
ç
ã

Симетрично разположените от двете страни букви Ç допълват
изображението и имат някакъв може би символен смисъл или пък оформят трето
рамо. Тяхното място обаче може да се обясни и със смисъла на буквения ред.
Четен отгоре надолу, той дава думата ÑÏ)ÑÚ, като Ç присъства с традиционното
за акроазбуката четене Ú.
28

Същата фигура, обърната надолу и образувана от същите букви В и С, може да се
наблюдава и в средата на посочения по-горе инициал М.
29
ЦИАИ, № 403, л. 3об-сл.
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В дотук представените случаи всички фигури се изграждат симетрично по
вертикала около колона на акростишната структура. Така се получава конструкция,
в която участват нечетен брой колони. Този модел е най-популярният, т. е.
честотно най-разпространеният “нечетен модел на симетрия”. В трипеснеца той
се изгражда около средната колона (8 песен). Ето три примера от четенията за
дните на седмицата (понеделник, вторник, четвъртък) по ръкопис № 430 (16) от
ЦНБ НАНУ. Трипеснеците започват съответно от л. 2, 13об, 34об:
ï
è
ï
í
ð

á
è
â
ì
è

ï
è
í
ï
ò

â
ì
ï
ñ
ñ

å
ï
ì
ï
å

ñ
â
ï
ÿ
í

õ
ï
ñ
ÿ
ñ

è
ì
ì
è
?

á
á
ñ
ä
è

Най-често, обаче, ос на симетрия е пета колона (6 песен) в канона, която
разделя пространството между трета и девета песен на две еднакви половини.
Може би в случая се е търсила някаква символика: песните са седем, шеста песен ги
разделя на две части от по три песни. Така сакралните числа привнасят мистичност
в знака, който ще се изобразява (буква, символ, фигура). Липсата на втора песен в
канона може би се е възприемала като своеобразна “пауза”, граница, което е давало
възможност, по-точно основание, тя да бъде елиминирана, т. е. да не участва в
създаването на филигранната структура. Така пространството на тази структура се
свива от осем на седем колони, които реализират гореспоменатата мистична връзка
със сакралните числа.
Изграждането на филигранна структура с ос на симетрия пета песен найвероятно е реликт от акростишен модел, съдържащ втора песен, т. е. канон, съставен
от девет песни, където пета песен се явява средна по отношение на останалите и
дели пространството на две части от по четири колони. В тези случаи може да се
предполага, че имаме работа с древен текст (макар това да не е задължително, като
се има предвид свободата на книжовника да създава по свое усмотрение различни
филигранни структури).
В изданието на В. Ягич има интересни примери в едни от най-ранните
запазени химнографски текстове - тези от ХІ в. Така например, в службата за мч.
Никандър и Йеремей презвитер (4 ноември) има фигура, която напомня иглолистно
дърво (наричам я фигура “ела”) 30:
4
ñ
ê
ò
ñ
í
30

5
ï
í
ï
ï
à

6
â
ï
ï
ï
ï

7
à
ñ
ï
ï
â

8
è
ñ
í
ñ
ç

В тази фигура може да се види математическа игра (ако се заменят буквите с техните
числови стойности), основана на числото 640, или кодиране на думата ñïñ = ñïàñú, ñïàñè?
(или производните от тези две думи).
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Ето и една по-сложна фигура, която условно наричам “светец”, защото
прилича на светец, въздигнал ръце към Бога; намира се във въскресен канон от
сб. № 430 от ІР НАНУ (л. 65 и сл.):
âò
ï
ä
8
î
è
áê

ïï
ï
ä
î
å
â
äñ

íâ
æ
ä
÷
å
å
í

îâ
ï
ë
ð
ñ
ð
î

ñâ
ï
è
í
å
å
è

îâ
ö
ï
å
å
â
è

ññ
ã
ä
?
å
å
ð

ñã
ï
ä
â
ò
ã
î

Тази фигура най-вероятно има декоративна функция (макар и да прилича
донякъде на глаголическо М). Трудно е да се открие свързан текст, който фигурата
диференцира. Може да се свържат само следните думи: ... - äëè ï8 î ÷ðíå? âî
ñåòè ðåã ... Ако се прочетат чрез тайнопис буквите отляво на “главата” - ÒÏÏ,
може да се получат инициалите на името Константин - ÊÍÍ. Êîíñòàíòèíú ...
äëè ï8 î ÷ðíå? âî ñåòè ðåã...31, което може да означава “Константин ... (дълго?)
пя за монасите в мрежата на рогатия (дявола)”. Ако обаче Рег е съкращение от
Регенсбург (буквите Н и Р присъстват в следващото ниво на акростишния модел),
четенето ще трябва да бъде свързано с процеса срещу Методий в Регенсбург.
Подобни симетрични фигури могат да се превръщат в своеобразни “пана”
в пространството дори на някои акростишни модели. В по-долу дадения случай
това са четири двурегистърни трипеснеца, в които огледално на разделящия ги по
двойки вертикал стоят еднакви букви или структури от букви.
Ркп. № 430 (1670 г.), л. 80, л. 106, л. 123об
гл.1
гл. 8
гл. 6 		
гл. 1
П
1
8
9
2
?
9
3
8
9
4
8
9
и
â
ñ
î
â
ï
á
ã
ï
í
í
ñ
ñ
1
2
3
б
и
1
2
сл
б
сл
и
31

ñ

ç

â

ð

í

ñ

ï

à

í

ï

è

ï
ï

ñ

á

â

â

ò
ï
÷

û
ð
ï

ê

ï

à?

ï

ï

ê

â

ï

æ

à

í
á
î
á
í

á

ã

â

å

ñ

ì

ð

ÿ

á

ñ

ñ

î

ÿ

û

ï

ì

è

è

û

â

ï

á

â

ï

ò
î
ì

ò
ï
ã

å.
å
ñ

â

à

â

ò

â

à

á
í
ò

å
å
ñ

Може би трябва да е ðîã = рогатия.

ô
á
ö

á

î

ï

î

ð

ñ

ð

î?î

î

î

ñ

ò

ê

ì

í

ï

ï

ê

ñ

û

ð

û?

ò
ã
ñ

í
à

å
ì
á
ï

ê
ð

å

ò

ä

ò

û
æ
ä
å

ò
ò
?
ò
ò
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Фигура, подобна на котва - един от любимите христиански символи, може
да се открие в ръкопис от ХV в. (IР НАНУ Киев Неж. № 9) под датата 10 август,
паметта на мъченик Лаврентий:
П

1

3

4

5

6

7

8

9

и

ò

Ë

ñ

í

Ï

ñ

È

å

І

â

è

ñ

í

í

î.

ò

ñ

ІІ

â

ç

ä

õ

â

ç

è.

ç

ІІІ

ñ

ñ

í

ñ

î.

ÿ

ï

ÿ

бог

è

ð

ñ

ñ

á

ä

ê

î

íñ

сед свет

Същата фигура се открива в Цветен триод № 141, ІР НАНУ – Киев, л.
218d-221a, но разположена в пространството на седем песни:
песен		
ирмос		
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
ã
á
è.
è
õ

3
å
è
õ
å
ê

4
æ
â
í
ã
â

5
á
è.
è.
è.
ê

6
2
ò
ï
ñ
â

7
î
í
ä
ñ
û

8
÷
ñ
ä
è
ê

9
ð,ð
ñ
ñ
ï
í

В служебен миней за октомври (по публикацията на В. Ягич) под датата
16 октомври (мч. Лонгин стотник) може да се види двураменен кръст, съставен
от букви П, О, З:
песен		
1
2
3
ирмос				
І тропар				
ІІ тропар				
ІІІ тропар				
богородичен				
песен					

4
â
ê
â
î.

5
ò
ç
â
ï

6
ï
ã
ð
ï

7
â
ç
á
ï

.â

å

î.

ÿ

8
9
ð
î.		
ê
î.
î		
î.

	От ръкописната традиция използването на филигран-фигури преминава
естествено и в изкуството на печатната книга. Славянските старопечатни
книги са запазили повечето особености на ръкописната книга и могат да бъдат
коректно допълнение към всеки проблем на медиевистиката. Тук давам един
пример с филигран-фигура (най-вероятно шестоконечен кръст на Голгота) от
триод, печатан през 1591 г. Тя се намира в канон на Андрей Критски за петък
на Светлата седмица:
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П
и
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
слава
богор

3
ê
ê
÷
ì
î
ï
ã
å
ï

4
â
ï
á
ì
ê
á

5
ò
æ
í
ï
ì
§
í
ï
ï

á
ç

6
§
â
â
â
î
î

7
ÿ
÷
í
÷
ì
§
î
ò
ÿ

æ
î

8
í
ò
é
ä
î
÷
ã
ñ
ò
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9
ñ
ä
î
ñ
ï
è
ï
ï
ï

В медиевистиката от последните десетилетия определено се налага мнението
за организираността на книжовната дейност, за нейното планиране и разпределение
между отделните автори, преводачи, преписвачи. Такава организираност се
наблюдава и на ниво хипертекст, какъвто на практика представлява един сборник.
Привидната разноликост на текстовете и постоянното им обиграване в едни и същи
култови структури дава погрешната представа, че става дума за нещо действително
събрано оттук-оттам. На практика подобни сборници са рядкост. Тук ще представя
и нещо изключително като предварителен замисъл и изпълнение, а което е още поинтересно, като запазване във времето. Факт на преписваческата добросъвестност, в
която най не ни се иска да вярваме, когато не можем да си обясним фактите, стоящи
пред очите ни, е примерът от ръкопис № 141 ІР НАНУ (цитиран тук няколко пъти),
който не може да бъде пример за перфектен препис и точно затова запазеното у него
е интересно. Става дума за стихирите, които предшестват трипеснеците в службите
от понеделник до петък за светлата неделя. Ако те се подредят хронологически в
една система, подобна на инициалния паратекстов модел на канона, ще се получи
следната таблица:
По-у 32 По-в Вт-у Вт-в Ср-у Ср-в Чт-у Чт-в Пе-у Пе-в
â
ò
ï
æ
è
÷
ã
ï
ê
â
ä
ï
ï
ä
ê
â
ã
ä
ï
ã
ð
à

ñ

ð
â

â
ï

ò
û

â

ã
ã

ò

ñ
ò

ð

В първата колонка са поставени инициалите на утрената, а в следващата - за
вечернята и т. н. за всеки от петте дни на седмицата, през които се пеят трипеснеците.
Тъй като за този симетричен модел са необходими нечетно число колони, авторът е
направил една колон-пауза от инициали Г (утрената на четвъртък). В този случай ос
на симетрия се явяват стихирите за утрената в сряда, които делят филигран-фигурата
на две симетрични половини. Ето как изглежда структурата без колон-паузата:
По-у
â
ä
ð
à
32

По-в
ò
ï
ñ

Вт-у
ï
ï
ð
â

Вт-в
æ
ä
â
ï

Ср-у
è
ê
ò
û

Буква у означава утрена служба, а в - вечерна.

Ср-в
÷
â
â

Чт-в
ï
ä
ò

Пе-у
ê
ï
ñ
ò

Пе-в
â
ã
ð
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Поради обстоятелството, че става дума не за единични съвпадения, а
за симетрично повторение на почти 50% от буквите, тук не може да се говори
за случайност, а за система. Система, която книжовникът е създал, преди да
започне да създава цикъла на стихирите. Това говори най-малко за две неща:
първо, че авторът 33 на целия цикъл е един; второ, че той е имал предварителен
план за различните жанрови разновидности, които влизат в дневната служба.
Може да се каже още, че той навярно е вложил определен смисъл в маркираните
чрез симетрията букви П, Р, С, В. Не е случайно и това, че целият модел се
строи около стихирите от сряда (утрена), които ясно очертават въпроса или
възклицанието è êòû?! 34 Останалите маркирани букви (включително тези от
колон-паузата) могат да образуват различни думи 35, които обаче не трябва да се
мислят като единствено възможни. Този ефект на разколебаното четене (така
характерен за поезията) тук има преди всичко мистическа насоченост, доколкото
писмеността (а езикът във всички случаи) по принцип има такъв характер в
съзнанието на средновековния човек.
ФИЛИГРАН-ПОДПИСИ
Неочакваното откритие на филигран-структурите в акростишния
модел на канона (и подобните нему конструкции, съставени по специфични
принципи) показаха, че те имат както декоративна (орнаментална), така и
знакова функция. Ако свържем обаче тези функции с традицията акротекстът да
е изява на авторското съзнание 36, ще открием още един изумителен факт, съчетаващ
декоративното и съдържателното в уникално единство. Става въпрос за подпис
във формата на филигран-структура, чийто текст се чете по подобие на този от
лабиринта. Изграждането на структурата става също от един център, разположен
обикновено в средата (за разлика от лабиринта, който отделя цялото си внимание в
33

Под автор може да се разбира и колектив от съавтори.
Не бих могъл да настоявам за четене на древната непалатализирана форма ûòêè =
отци, но тя не е принципно изключена.
35
Бих могъл да съставя поне едно изречение от типа на: â ðñï òâû ãiï âð = âú
ðàñï8òèè òâî3 ãiïîäè âýð2þ или è êòû â ïñâð = è êòû âú ïðýñâèòåðàõú и т.
н. Тук навярно присъства фигура рак, но четенето, както се вижда, все още не може да
бъде недвусмислено.
36
Това самосъзнание ярко се демонстрира както от фреквентността на подписите в
акрофразата (а и самостоятелно - извън нея), така и от специалните техники на подписване
- гордост за автора и послание към затворения кръг на познавачите от книжовния елит, все
факти, противопоставящи се на прокламираната “скромност” на средновековния творец.
Де факто всяко подписване провокира учебникарските обяснения за тази скромност, а
и акцентът върху нея показва, че изследователят на средновековната култура приема за
чиста монета трафаретните формули, обяснени прекрасно от Е. Курциус преди десетки
години. В областта на химнографията вече са налице достатъчно факти, които не
потвърждават подобен възглед. Бих казал, че средновековният химнограф е бил не само с
високо самочувствие на творец, но и (подобно на много от съвременнните творци) ревнив
към своите текстове и не гледал с добро око на тези, които се опитват да си ги припишат.
34
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реализирането на симетрията от центъра към периферията, филигран-структурата
в рамките на каноновия модел е вградена в невидимата на практика мрежа на
инициалите в осемте/деветте песни): филигран-подписът, бидейки принуден да
се вмести в много ограничено пространство, може да измества този център посвободно, държейки сметка обикновено само за едно правило - значещите символи
(буквите инициали) да са симетрично разположени спрямо центъра (или началото)
т. е. първата буква от името на автора.
	От гледна точка на архитектониката на структурите филигран-подписите
може да се разделят поне на две големи групи в съответствие с това, дали
представляват симетрична фигура, или не. Струва ми се, че по-предпочитани
от средновековните химнографи са симетричните структури, затова започвам
представянето на явлението с тях.
СИМЕТРИЧНИ ФИЛИГРАН-ПОДПИСИ
Както казах по-горе, те се изграждат около една ос на симетрия или център,
за който служи първата буква от личното име. Ако подписъс включва още нещо, т.
е. ако е съставен, то духовният сан обикновено е извън симетричната структура.
Тъй като словесните обяснения не са особено ефективни, ще дам примери,
които експлицират казаното. Представям един вероятен подпис на българската
поетеса Зоя в молебен канон за сряда (глас втори) от Тр.-Серг. № 253, ХІV в., л.
30об и сл.:
песен
ирмос
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
ã
è.
â
û
ò

3
î.
ì
ã
â
ï

4
î.
ÿ
û
è
û

5
ñ
û
ç
â
§

6
â
ñ
û
÷
ì

7
û
í
í
ò
â

8
Â
è
ñ
â
ñ

9
È.
á
ÿ
á
â

Структурата на подписа обиграва фигурата на кръста с издължено долно
рамо, в чийто център се намира първата буква на името - Ç, а краищата на
рамената се оформят от Û. Две пълни форми на името Çûÿ и Çûè се прочитат
над и под дясното рамо на кръста (ако си представим, че е с лице към читателя)
чрез инициалите на първи и трети тропар от четвърта песен. Формата Çûè, обаче,
може да се прочете и в симетричната структура, включваща споменатия кръст
и първите тропари от първа и осма песен, което предполага и хипотезата, че в
случая имаме не лично име, а гръцката дума Z (“живот”) без превод.
Във венецианското издание на Божидар Вукович от 1538 г. се натъкваме
на още няколко филигран-подписа. Първите съставят името Сисин (Сисиний)
още в началните страници на сборника (л. 39 и сл.). На практика са реализирани
две структури, които кодират едно и също име. Едната е по-сложна и обемна и
е разположена централно в каноновия модел (заема средните три песни - 4, 5 и
6), а другата е изместнена към зоната на авторския подпис. Ето този вариант на
подписване:
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песен
ирмос
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
Â
ì
ñ
ñ
â

2

3
Í
ç
ì
á
ë

4
Î.
ñ
ì
í
í

5
Ï
è
è
ð
è

6
Ì
ñ
ç
í
ÿ

7
È.
í
ò
ñ
ñ

8
Ö
ï
í
í
è

9
Â
ò
ð
â
ñ

Четенето на подписа 37 в центъра започва отгоре (независимо дали от ляво
на дясно, или обратно) и слиза надолу по диагонал:
ñ 
è  ñ
ñ 
è  ñ
       è   
      è
í
í
í
í
è
è
И.

Двете посоки на четене (реално цялата структура) стилизират глаголическо



Вторият подпис заема последните две нива от модела на последните три
песни и се състои общо от четири букви.
				
í

ñ
è   ñ


			
Най-важната буква в него е гласната И, която е и основна за името.
Четенето става по хоризонтала на последното тропарно ниво (отново независимо
от посоката) Ñ - È - Ñ, после се връща към центъра È, а след това отива по
вертикала - Í и навярно38 пак се връща в центъра - È = ÑÈÑÈÍÈ.
Канонът, респ. подписите в него, има и други варианти (навярно и повече
от два, но не съм си поставял за цел да ги издиря всичките). Той присъства в
богородичен канон, поставен в началото на службата за св. княз Стефан
Щилянович (първи регистър) в изданието от ХVІІ в.39
песен
ирмос
І тропар
ІІ тропар
ІІІ тропар
богородичен

1
Â
ì
ñ
ñ
â

2

3
Í
ç
ì
á
ë

4
Î.
ñ
ì
í
í

5
Ï
è
è
ð
è

6
Ì
ñ
ç
ÿ
í

7
È.
í
â
ñ
ò

8
Ö
ï
í
è
í

9
Â
ò
ð
ñ
â

Има още един начин за прочитане на съкратен подпис на Сисиний Ñèñ - последното
тропарно ниво образува свързан текст, който може да е фрагмент от нещо по-голямо, но
и така може да се види характерната за акротекста дума и съкратения подпис на автора:
ÂËÍÈß ÑÈÑ.
38
Предполагам, че формата на името е същата както в централния филигран-подпис Сисини,
а не е съкратеният му вариант - Сисин.
39
Jовановић Т. Служба св. кнезу Стефану Штиљановићу. - Археографски прилози, 6-7.
Београд, 1984-1985, с.193-232.
37
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Вижда се, че в него подписите почти запазват структурата си, като
вторият е станал още по-симетричен, благодарение на “повдигането” му на
предпоследното тропарно ниво и разместването на тропарите в осма песен. В
резултат се е получил изключително ефективен и икономичен лабиринт 40:
					
í
ñ
è
ñ
í
	Отново в богородичен канон в състава на октоиха (на 4 глас за петъка),
предположително отнесен към творчеството на Климент Охридски 41, откриваме
подобна схема с център на симетрия седма песен и четене отгоре надолу, но тук
четенето започва от центъра на структурата (наляво или надясно). Обхванати са
трите тропарни нива (възможно и нивото на ирмосите), като за пълната симетрия
не достига само инициал Н в трети тропар на осма песен. Не прибързвам да обявя
това за дефект или недостатък на конструкцията, защото не мога твърдо да обясня
кода и последователността на прочитането. Във всеки случай във филигранподписа умело са включени поне още две думи: духовната титла поп 42 и съюзът
С (пак симетрично разположени от двете страни на подписа - отбелязани са с
подчертаване). Цялата акрофраза, четена отляво надясно, изглежда така: ÏÛÏ
ÑÈÑÈÍÈ Ñ ÏÐ ÊËÈÌ43, т. е. демонстрира два съставни подписа (духовен
сан плюс лично име) на двамата съавтори - поп Сисиний и презвитер 44 Климент.
Канонът е несъмнено още едно доказателство за творческото сътрудничество на
старобългарските химнографи.
песен		
1
3
4
5
6
7
8
ирмос		
§
ò
í
î.
â
ñ
è
І тропар
î
ò
í
î.
è
ñ
è
ІІ тропар
â
ï
î
î.
ï
ñ
ñ
ІІІ тропар
â
â
ñ
ï
í
è
è
богородичен ò
ï
â
ò
í
ò
ï
седален								
40

9
ð
ê
ë
è
ì

Същият е и в службата за св. Йоан Златоуст от Венецианското издание от 1538 г., л. 91 и сл.
Крашенникова О. А. Три канона из Октоиха Климента Охридского (Неизвестные
страницы древнеславянской гимнографии). - Славяноведение, 2000, 2, с. 37-38.
42
Подобна конструкция се вижда и в един странен текст с неустановен произход, отпечатан
в Търговищкия пентикостар от 1649 г. (л. 141 и сл.), където освен подписа на Ксения
откриваме и възможност за прочит отляво надясно ÏÛÏ ÄÊÑ`ÛÂ~. За този текст ще
напиша отделна работа.
43
В каноновия модел четенето е отбелязано с подчертаване на инициалите (Û е изразена с
две î). Второто четене на Сисиниевия подпис е отбелязан с букви в кръг.
44
Дали двата инициала П и Р представят духовната длъжност презвитер, може да се спори
по принцип, но средновековната етика на книжовника го предполага - ако единият се е
подписал и с духовния си сан, то редно е така да е направил и другият. Защо са избрани
две различни езикови форми, не мога да отговоря сега, но е достатъчно да споменем, че
Константин се подписва и като презвитер, и като поп през същата тази епоха.
41
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В текст от Киевската национална библиотека (IP НАНУ, ф. 301, № 341, л.
29-33об) се намира мегаканон, чийто втори регистър45 съдържа още по-интересен
материал, свързан с изследвания феномен. В последните три песни се вмества
структура, достатъчно подобна на показаните по-горе, за да не бъде спомената.
Буквеният състав е абсолютно същият – С, И, Н, а броят на инициалите е седем,
като поредицата ÑÈÑ, която е основна за подписа на Сисиний, се чете в осма
песен. Редът на четене е: първо, средата на фигурата (осма песен) - ÑÈÑ; после
отдолу нагоре седма песен - ÈÍ; а накрая отгоре надолу девата песен ÈÈ
= ÑÈÑÈÍÈÈ. Над структурата, в зоната на авторския подпис, стоят още два
инициала - ÏÏ, които по принцип означават съкращение на духовно звание поп, както е в подписите на същия Сисиний, на Пров, на Боян и др. химнографи.
Навярно и тук те трябва да се прочетат по същия начин, следователно става
въпрос отново за съставен подпис.
І
ІІ
ІІІ
ІV
бог

ê?
ë?
è?
ì?

å
í
ò
ñ
á

ã
î.
ÿ
ï
ñ

ï
è
ì
ð
è

û
ÿ
è.
è.
ï

?
ñ
í
è.
ç

Â
ï
ñ
è.
ñ

î
ï
è
è
è.

Интересно е, че в канона може да се прочете част от акрофраза.
Вариантите са няколко, но бих искал да се спра на един от тях: `Êëèì?~åíò()
() ñïÿîè )ðè ÿñíè (. Този прочит ясно разделя творчеството на двамата
съавтори:единият написал седем от песните, а другият – останалите. Проблем е
обаче това, че подписът на Сисиний влиза с единия си край в чуждата зона, но
това е типично за някои подписани от Климент творби (навярно тези, които той
редактира по-късно).
В старопечетен миней за октомври (Киев, 1787) под датата 15, мч. Лукиян,
презв. Антиохийски, присъства преводен канон с програма: Òâîþ Ë2êéàíå
âñåáëàæåííå ïîþ ñëàâ2. Òâîðåíéå Éûñèôîâî (л. 133-138об). В системата
на акрофразата като че ли е вграден симетричен подпис на Ной – славянски
химнограф. Ето как е разположен подписът в рамките на 4-та песен:
1
Â
ì
î
í
.ñ
45

2

3
Ë
ä
â
ò
û

4
Ñ
ê
ð
ç
è

5
Í
ï
í
î.
ï

6
Ï
í
§
ë
÷

7
Ñ
ñ
í
î.
.á

8
Î
ã
ï
û
è

9
Å
ñ
ð
ì
ï

Подобен на него и със същата структура на вероятния подпис е канон за починалите от
Цетинския старопечатен октоих - л. 60об и сл.

Веселин Панайотов - Тайните на средновековните тесктове

25

АСИМЕТРИЧНИ ФИЛИГРАН-ПОДПИСИ
Доказването на тяхното съществуване е по-сложно, защото няма
възможност ясно да се дефинират правилата за тяхното съставяне, респ. да се
наблюдават и откриват реализациите на тези правила като практика.
Желанието на средновековния химнограф да остави името си в една
интелектуална игра на символи, видима само при реконструирането на каноновия
двуизмерен модел, се колебае между два избора: центъра на симетрия на
предпочетената фигура и авторската зона - осма и девета песен (традиционното
място за подписване). Един от старобългарските книжовници Стоян (автор на
няколко канона) - е избрал оригинален вариант на подпис, който в известна степен
обединява тези два избора. Неговият подпис 46 започва от последния тропар на
девета песен и се разпростира по вертикала, хоризонтала и диагонала на каноновия
модел, завършвайки в първи тропар на осма песен:
				
				

7

8
í

ñ
ò

ÿ
î

9
ÿ
ò
î
ñ

Вижда се, че името може да бъде прочетено чрез прав и обратен акростих,
реализиран в седма и осма песен (трети тропар на седма песен, богородичен от
същата песен, богородичен от осма, трети и първи тропар от осма). То може да
бъде прочетено и чрез обратен акростих от богородичния на девета до първи на
осма песен (нагоре по вертикала и наляво). Трябва да се обяснят две особености
на този подпис. Първата е в инверсията на Т и О по хоризонтала и вертикала практика, възприемана въобще в подписването на славянските автори (мога да дам
примери с подписите на Йоан, Боян, Ева, Пров, Докс). втората особеност с факта,
че инициалът Н не е в симетрична позиция. Последната особеност се определя от
теснотата на каноновия модел - в случая е необходимо още едно тропарно ниво,
т. е. въвеждането по още един тропар във всяка песен, за да има възможност да
се построи абсолютно симетрична фигура спрямо последния тропар на канона.
Такива “изкривявания” на структурата, обаче, са характерни и за симетричните
филигран-подписи, което подсказва, че са били допустими и традиционни.
Любопитно е, че канон, принадлежащ на същия автор, отработва блестящо
похвата, но вече не като подпис, а като симетрична структура с тайнствено забулен
смисъл. В канона се разчита и хоризонтален акростих, указващ автора47: Ñòî`ÿ~í
46

Характерна особеност на този подпис е, че той обикновено се мисли с надредно изнесено Т:
дали в състава на диграмата §, или извън нея, но почти винаги О при четенето изпреварва Т.
47
Изписването на името може да се възприема по два начина: или като игра с носовките, или
с промяна в инициала от първи тропар от пета песен. В първия случай ще си го представим
изписано като Ñòîîí = Ñòî9 = Ñòî8 = Ñòîåí, а във втория като Ñòî`ÿ~í. От последния
тропар на девета песен по вертикала и хоризонтала са изградени отново симетрични
конструкции, напомнящи предишния модел на подписване.
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ñïèå âÿçûì ??? â Òð???âîî è ïèñâ ... = Ñòîÿí ñïèå âÿçûì ??? â
Òð`úíî~âû è ïèñ`à~â ... 48. Асоциацията на химнотворчеството с везбата
е известна и от творчеството на българската поетеса Зоя. Ще представя целия
модел на канона за по-голяма яснота:
песен

1

3

4

5

6

7

8

9

ирмос

í

Í

ï

è.

-

á

Ï

ß

І тропар

ñ

ò

î

î.

í

ñ

ï

è

ІІ тропар

è.

â

ÿ

ç

û

ì

ä

ñ

ІІІ тропар

ê

â

ò

ð

-

ì

è

â

богородичен

î.

î.

è

ï

è

ñ

â

ò

Примерите за филигран-фигури, филигран-инициали и филигранподписи могат да се продължат, но това няма да доведе до съществени изменения
в постановката на проблема. Смятам, че наличието на тези структури може да се
смята за доказано и в бъдеще изследователите на акростиха ще трябва да имат
предвид този феномен.

48

Цитирам по Дерманския октоих, втори регистър, л. 74 и сл.
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ТАЙНИТЕ НА ТОМБУЛ ДЖАМИЯ И ВРЪЗКИТЕ НА
ПОСВЕТИТЕЛСКИТЕ ОБЩЕСТВА ОТ ИЗТОКА И ЗАПАДА
Добрин Добрев
Разсъжденията по тази тема са плод на продължило няколко години
изследване на необичаен каменен триптих, който се намира до североизточния
ъгъл от външната страна на молитвената зала в двора на началното училище на
Томбул джамия1 в Шумен. Той се състои от три плочи с размер 44 на 92-93 см.,
поставени една спрямо друга под ъгъл от 130о и 140о, върху които е гравирано
сложно знаково послание (вж. 1, 2, 3 и 4 ).
	Относно мястото на полагането на плочите за информирания
изследовател е очевидно, че те са част от скрит седмоъгълник, който като че
ли обгръща основния камък на джамията. Известно е, че според културната
традиция основният камък се полага в североизточния ъгъл на сградите (вж.
Палу 1998, 24 и 257, Ломас 2008, 98). Същевременно североизточната част
в пространството на посветителските ритуали е мястото, откъдето започва
странстването на неофита, тръгнал по пътя на съвършенството (вж. Пайк 2007,
139, Палу 1998, 24, 257, Ломас 2008, 98). В този смисъл е нещо естествено
разглежданият знаков комплекс да бъде в двора на началното училище, а не на
медресето или в молитвената зала, чиято пространствена символика има друга
функция.
Без съмнение изображенията и специфичното им разполагане точно
на това място и по този начин са сложно съобщение към посветените, което
е и ключ за разбиране на философията на благодетеля Шериф Халил паша,
финансирал строежа на джамията. Доминиращ елемент в тях е Печатът на
Соломон, като хексаграмът и шестолъчната звезда са представени в изобилие
и в молитвената зала (вж. 5, 6 и 7). В този смисъл е нелогично да се смята,
че плочите са случайно попаднали на това място. Самото им разполагане под
точно определени ъгли, което кара мисълта да си представя седмоъгълник, и
изображението на втори реален седмоъгълник в долния край на лявата плоча2
пък отпращат към традициите на суфите бекташи (вж. 8 – седемстенното тюрбе3 от
1

Джамията се намира в западната част на град Шумен и е изградена между 1740 и 1744 г.
Оттук нататък при описанието на изследвания обект ще се използва вътрешната гледна
точка – откъм основния камък на сградата, център на скрития седмоъгълник, в който са
вградени трите плочи.
3
Най-известното бекташко тюрбе (türbe – тур. “гробница”) е на Демир баба край с. Свещари
до Исперих, като общите места на ниво знакови послания между тази мемориална гробница
и Томбул джамия са много. Други седемстенни тюрбета са на Отман баба в с. Текето до
Хасково, Ак Язълъ баба в с. Оброчище до Балчик, Кадемли баба край с. Графитово до Нова
Загора и др.
2
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Демир Баба теке, 9 – седемлъчна звезда, гравирана върху камък от Демир Баба теке
и 10 – бекташки печат). Тук не без значение е и тайнствената личност на Шериф
Халил паша, чийто род е от село Мадара, известно с бекташкото си тюрбе.

		

9					

10

Любопитното в случая е, че достоверни сведения за доктрината на
бекташите могат да бъдат почерпени освен от специализираната литература и
от няколко текста на революционера Георги Раковски. И това е така, защото
според малко известни и дори съзнателно премълчавани свидетелства на негови
съвременници, като Драган Цанков, Филип Симидов, Данаил Юруков, сестра
му Нанка и др., той е бил практикуващ бекташки дервиш в продължение на
повече от година. Задълбочено проучване по въпроса със заглавие “Няколко
тъмни епизода от живота на Раковски” публикува Михаил Арнаудов през 1937
г., за чиито изводи обаче следващите изследователи на живота и творчеството
на Раковски намират за уместно да не говорят.
Авторът на “Горски пътник” е от онези хора, които носят ново разбиране
за света и са продукт на процеса на културна ферментация на границата между
Европа и Ориента, започнал столетия преди това. Преливането на доктрини между
Изтока и Запада и учредяването на посветителски практики, които да играят ролята
на мост между двете културни полета, започва с интереса на тамплиерския орден
към традициите на Ориента4, преминава през идеализирането на разума, знанието
4

За това способства и обстоятелството, че според Ч. Хекеторн “рицарите на Ордена
на тамплиерите имат владения в съседство с тези на асасините” (Хекеторн 2006, І,
199). “Асасините – както подчертава Р. Василев, – подобно на братята си от Европа,
имат строга йерархична структура. Степените им са седем, като водачът се назовава
Велик майстор. Подобно на Ордена на храма и ислямската секта има значителна
светска власт и въоръжени формирования. Политическите убийства са нейна рутинна
практика. Агентурната й мрежа е невероятно развита. Асасините изпитват респект
към тамплиерите и двете организации си влияят една на друга” (Василев 2005, 14).
Коментирайки появата на алхимията, П. Нодон пък подчертава, че тя е разпространена
“във фатимидските и измаилски секти, които проповядват ислямското учение, основано
на прогресивно посвещение, по времето, когато кръстоносците и тамплиерите имали
връзки с тези секти” (Нодон 2001, 84).
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за различния и веротърпимостта при Просвещението и завършва с разпадането
на класическите империи. Особено място в този процес заема ХVІІІ в., който е
видян от интересен ъгъл от ориенталиста Е. Саид (Саид 1999, 145):

Пропит от популисткото и плуралистично разбиране за историята, застъпвано
от Хердер и други, разумът от ХVІІІ в. може да разбие стената от доктрини, издигната
между Запада и исляма, и да види скрити признаци за родство между себе си и Ориента.
Наполеон е известен пример за тази (обикновено селективна) идентификация чрез
симпатия. Моцарт е друг такъв пример; “Вълшебната флейта” (в която масонските
правила се смесват с представите за един благ Ориент) и “Отвличане от сарая”
намират една особено възвишена форма на човечност в Ориента.

Намекът за преливане от суфизъм към масонство и обратно, съдържащ се
в тези думи, не е случаен. Класически пример в това отношение е основаването
в края на ХVІІІ в. в силно повлияната от масонството войска на Наполеон
на Ордена на Търсещите Истината, чиито членове били наричани “суфите”
(вж. Идрис Шах 2003, 280-281). Това усещане за общност е особено силно в
Ориента. Както свидетелства Ч. Хекеторн, “в страните от Изтока съществува
широко разпространено вярване, че франкмасоните поддържат тайна връзка с
дервишите” (Хекеторн 2006, І, 213). Все пак той нарича тази идея “глупава и
неправдоподобна”, но подобна констатация по-скоро изглежда прибързана. На
другия полюс е мнението на Р. Василев, който смята, че е много вероятно “да
има връзка между масонските ложи и Ордена на бекташите” (Василев 2005,
101). Лансира се дори идеята, че “суфизмът е източният баща на масонството”
(думи на сър Ричард Бъртън, цитирани в Идрис Шах 2003, 217).
Какви са фактите? На първо място изненадват общите места в ритуалите
на свободните зидари и бекташите. Според Х. Фамбери при посвещението
встъпващият в ордена Бекташи, също както търсещият при масоните, трябва
да се представи на шейха полугол, с въже на врата, придружен от двама
съпровождащи (Фамбери 1876, 181; вж. и Яркър 2008). Придружителите са
определени от Дж. Яркър като “кръстници” и всъщност са поръчителите на
кандидата за прием (Яркър 2008). Тази картина се допълва от уточнението, че
на бекташкия неофит “му вземат всички метални предмети” и “има препаска
за слабините”5 (Яркър 2008, вж. и Блаватска 1995, 38). Описаният елемент от
ритуала е очевидно свързан с поверието, че египетските пирамиди и храмът
на цар Соломон са построени без употребата на метали. Именно поради това,
както отбелязват К. Найт и Р. Ломас, и на “кандидатите за масони се отнемат
всички метални предмети, преди да им бъде позволено да пристъпят в ложата
със завързани очи” (Найт и Ломас 2006, 295). П. Гентизон освен това напомня,
че при ритуала встъпващият в ордена на бекташите полага три клетви – на
ръка, език и корем (Гентизон 1921, 141). Това са елементи, които могат да
бъдат открити в трите посветителски степени (чирак, калфа и майстор) на
синьото масонство.
5

При масоните това е ритуалната престилка.
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Числото седем също е много важно, и то не само за бекташите, а
и за масоните. Например, за започването на ритуала в ложата се изисква
присъствието на минимум седем майстори (Ломас 2008, 73), за които се
предполага, че “са свързани със звезди на небето” (там, 81). В случая веднага се
налага асоциацията с факта, че първите ученици на шейх Астрабади са точно
седем, а неговите последователи, хуруфитите, намират убежище в бекташкия
орден. Важен е и фактът, че в 17-а степен на Стария и Приет Шотландски
Ритуал на Свободното зидарство бижуто е седмоъгълно (вж. илюстрацията към
тази степен от Пайк 2007, 224), като особено важни за ритуала са празният стол
и въпросът за размисъл: “Какво е значението на празния стол в Церемонията?”.
Тези елементи получават особен смисъл в контекста на доктрината за скрития
имам, особено като се има предвид, че тази степен носи названието “Рицар на
Изтока и Запада” (вж. Шотландски ритуал 2007, 29). За заключителната част от
ритуала в 17-а степен “върху олтара трябва да има седем стъпала и тридесет и
три свещи, поставени зад транспарант, върху който е изобразена Пламтящата
звезда със седем върха, а в центъра й буквата G” (Макинтош 2006, 293).
На тази степен е посветена пространната седемнайста глава от книгата на
А. Пайк “Морал и догма на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободното
зидарство”. В нея дългогодишният Върховен командир на Шотландските рицари
подробно разглежда връзката на езотеричните общности от Изтока и Запада. Той
смята, че ги обединява общата символика на “седемте колони, свещи и печати”
(Пайк 2007, 360). Според него всичко това е заимствано от Египет, Халдея и Персия
и в основата е идеята, “че човекът в своя земен път последователно преминава
под влиянието на Луната, Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и Сатурн,
докато най-накрая достигне до Елисейските полета” (там, 361).
В контекста на разсъжденията на Пайк е нужно да се подчертае,
че традициите, от които суфизмът черпи образци, са древните езотерични
култове на Египет, Шумер и Картаген 6. Много важно за развитието му
е и персийското влияние и по-точно влиянието на митраизма. Същото
може да се каже и за ведантата 7. От друга страна, общите места между
будизма и учението на суфите са очевидни. Многообразната практика на
суфите в различните си превъплъщения има връзка и с питагорейството8,
6

Един от най-уважаваните Свети Отци на Западната църква – Аврелий Августин, който
е прекарал значителна част от живота си в Северна Африка (Тагас и Картаген), също е
“практикувал езотерични дохристиянски учения” (Идрис Шах 2003, 37).
7
Шанкара (788–820) реформира индуизма, като създава философската школа Веданта
(букв. “край на Ведите”; вж. Чатерджи и Датта 1995, 46-50 и 287-347). През ХІІ в.
Рамануджа внася редица корекции в неговата теза (вж. там, 348-362). Възгледите и на
двамата оказват силно влияние върху суфизма.
8
Идеята на Питагор (ок. 580–,497 г. пр. н. е.) за Вселената като оркестър, в който всяка
планета звучи като различна нота и представя музиката на сферите, е ключов момент и
в доктрината на суфите. Не без значение е и обстоятелството, че много от принципите,
съобразно с които е изградено Питагорейското братство в Кротон, са възпроизведени в
суфийската “халка”.
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зороастризма 9, гностицизма 10, исихазма 11. “За суфия не е важно кой е казал
това или онова – отбелязва Хазрат Инаят Хан, – важна е същността на казаното.
Ако намира истината в думите на Заратустра, той я приема. Ако среща истина
в Кабалата, приема и нея. Суфият приема словото на Христос и Библията и
вижда истината в Корана. Той приема веданта – сред суфиите е имало много
повече велики ученици на веданта, отколкото индуси. Във всичко суфият вижда
свещено писание” (Хазрат Инаят Хан 2004, 11).
	За наличието на недостъпно за непосветените поле на общуване между
бекташи и масони говорят също общите им опознавателни знаци. Такъв е
сигналът за опасност, а също така “пъхването на ръцете под брадичката”,
което според Дж. Яркър е свързано с обета им (Яркър 2008, вж. и Блаватска
1995, 39).
	Обединяващ символ за двете посветителски общности е и каменният
куб. Според свидетелството на Дж. Яркър при посвещение дервишите бекташи
носят “малко мраморно кубче, зацапано с кръв” (Яркър 2008). То бележи
завършека на дългия път към съвършенството, който новопосветеният започва
чрез съприкосновението си с необработения камък. “В мистичния смисъл –
отбелязва Х. Бидерман – кубът е разглеждан като символ на мъдростта, истината
и моралното съвършенство” (Бидерман 1989).
Другият ключов символ за масоните и суфите е стълбата. Тя олицетворява,
от една страна, пътя към моралното съвършенство, а от друга – науките, които
посветеният трябва да изучи, за да го постигне. Поради тази причина стълбата
е изобразявана с две страни. Общите елементи между двете посветителски
традиции в това отношение най-добре личат при трийстата степен от Стария
и Приет Шотландски Ритуал на масонството. Известно време тя е “последната
явна степен” на ритуала и “притежава елементи на посвещение, които са доста
по-стари от основаването на Ордена на тамплиерите” (Палу 1998, 125). При нея
посветеният е титулуван Кадош, като според Е. Парнов това означава “свещен”
и “избран” (Парнов 1989, 226), а според Д. Недков – “светец” (Недков 2000,
109). Редица изследователи освен това съпоставят тази степен с “аналогичните
названия Чисти, Съвършени, Катари, Суфи” и т. н. (вж. Генон 1954, 52, Палу
1998,144 – бел. 162).
Според Р. Генон “Ритуалът на този чин изисква двойна стълба с шест
стъпала от всяка страна, като тези от втората страна са наречени Астрономия,
9

Според Хазрат Инаят Хан “суфийското преклонение към природата се е родило под
въздействието на учението на Заратустра” (Хазрат Инаят Хан 2004, 11).
10
Общи са предписанията за мълчание и представата за смъртта и новото раждане
на Вселената чрез “огненото семе” при гностиците и “неунищожимата светлина”
при суфите. Обединява ги и идеята за ιερος γαμος (гр. свещен съюз) при гностиците и
космическата любов при суфите (вж. Макинтош 2006, 39-41).
11
Според И. Татарлъ учението на Руми има много допирни точки с исихазма (вж.
Татарлъ 2006, 19).
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Музика, Геометрия, Аритметика, Логика, Реторика, Граматика12, т. е. седемте
свободни изкуства от Средните векове с техните астрологически съответствия”
(Генон 1957, 13). Другата страна пък представя моралните добродетели на
“избрания” – Справедливост, Доброта, Смирение, Вярност, Трудолюбие, Чувство
за дълг, Великодушие (Бидерман 1989).
“Стълбата на Кадошите – отбелязва Р. Генон – поставя сферата на Сатурн
[…] веднага над тази на Юпитер” (Генон 1957, 23-24; вж. и Палу 1998, 124-125). Тази
астрономическа метафора на възвисяването на духа чрез нивата на седемте планети13
е ключова и за поезията на суфите, като традицията на задължителното изучаване на
определен кръг науки от посветените е характерна и за техните школи.
Важен елемент, който свързва традицията на суфите и масоните, е
веротърпимостта. Типичен пример в това отношение е конституцията на
Свободните зидари от 1723 г., известна като Андерсънова. Възгледите на
суфите за вярата са положени върху същите принципи. Според тях религиите са
равноправни, понеже са еднакво отдалечени от Бог и откриват в еднаква степен
пред търсещите възможност да тръгнат по пътя на любовта. Неслучайно великият
Руми 14 съветва: “ако търсиш единение с него,/ тогава отдели себе си от света и от
религията”. Той е убеден, че “когато си уловен във форми,/ ти обожаваш идоли”.
В това отношение Омар Хаям 15, след като е заключил “джамия или черква –
разлика не знам”, е още по-директен:
		
		
		
		

В джамия, в черква, в синагога, в медресе:
от ада се боят, за рая плачат все.
Причината така светът да се тревожи:
невежия напада като гладно псе.

Ибн ал-Араби16 пък споделя своя мистичен опит така: “Сърцето ми
вече е способно да приеме всякаква форма – то е пасище за газели и манастир
за християнски монаси, храм за идоли и Кааба за поклонниците на Тората,
скрижалите и Корана. Аз изповядвам религията на Любовта, който и път да
поемат камилите й. Любовта е моята религия и моята вяра”.
12

Изискването посветените да изучават определен кръг науки тръгва според Р. Василев
(Василев 2008, 56) от египетската “Крата Репоа” и е продължено в школата на Питагор
(Уесткот 2001). През 1610 г. в Англия и Шотландия пък е разпространен “Ръкописът на
Ууд”, в който са описани точно тези науки, като геометрията е наречена “най-великата
наука” (Недков 2000, 126) и всички те са разглеждани като път към съвършенството.
13
Тя е въплъщение на “седемкратния път на масонството”, коментиран от У. Уилмшърст и
Р. Ломас (Уилмшърст 1922, Ломас 2008, 302-304), както и на “седемте трансмутации” или
“степени на човека” на суфите (Идрис Шах 2003, 445).
14
Джелал ад-Дийн Руми (1207–1273) е поет и суфий. Основател на суфийския орден
Мевлеви. Получил почетното прозвище Маулана (Наш господар).
15
Омар Хаям е математик, астроном, астролог, лекар, поет и суфий. Роден е ок. 1048 г. и
умира ок. 1123 г. в мизерия. Майстор на рубаи – четиристишия с философско съдържание.
16
Мухий ад-Дийн ибн ал-Араби (1165–1240) е суфий. Титулуван е Аш-шейх ал-акбар (Найвеликият учител).
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	Голямата отговорност, която носят, е напълно осъзната от хората на духа.
Руми например недвусмислено подчертава:
		
		

Дошли сме, за да дадем на хората единение с Бог,
а не да ги разделяме.

Суфите на ХХ в. са на същото мнение. Р. Файлд заедно с препоръката
към търсещия да отдава почит на всички божествени пратеници отбелязва, че “от
значение са истините, които лежат неизговорени в основите на всички религии
и чакат да бъдат разкрити” (Файлд 2000, 118). “За суфия – твърди Идрис Шах
– формалната религия е просто черупка, макар и истинска, която изпълнява
определени функции. Когато човешкото съзнание проникне отвъд тези рамки,
суфият схваща истинското значение на религията” (Идрис Шах 2003, 38). Хазрат
Инаят Хан също подчертава, че суфият вижда истината във всичките й форми 17
(Хазрат Инаят Хан 2004, 11).
Според Ч. Кинг възгледите на суфите са своеобразна световна религия,
формирана под влияние на древните философи, която човек изповядва,
прикривайки се зад някоя от официалните теологични доктрини (Кинг 2009).
Любопитен щрих към това твърдение на българска почва е обстоятелството, че
до 1928 г. на купола на Демир Баба теке редом с полумесеца е стоял християнски
кръст (вж. Стефанов 1991, 23).
Тайната на традицията се пази и духовни мъже практикуват висок суфизъм,
без да дават външен израз на своите занимания. Пътят на истински посветения
изисква отдаденост не в смисъл на отреченост от живота, а на трупане на знания,
постоянно практикувана мъдрост и смирение и отказ от всякаква ортодоксалност.
Висшите суфи приличат на митичния Протей. Неподвластни са на религиозни
догми и предубеждения. Те търсят мига, за да уловят проблясъка на Светлината.
Ключова е и идеята за футууа (младостта на духа) на суфите. Тя издига в
култ духовното рицарство и другарството. Според А. Корбен, “преливайки от
суфизма, футууа се насочва към сакрализиране на всички професионални дейности,
към превръщането на жестовете в тях също толкова в литургични актове” (Корбен
2004, 368). С формирането на тази доктрина са свързани имената на суфите Умар
Сухраварди, Наджмуддин Заркуб Табризи, Хусайн Кашефи (там, 369, 394).
Счита се, че тя се разпростира сред всички общности на Книгата, т.е. сред всички
народи монотеисти, почитащи Стария завет. Според Корбен нейният “езотеричен
екуменизъм събира трите клона на Авраамитската традиция” (там, 395). Този възглед
е много близък до идеите на масонството, като връзката между суфийските ордени на
17

“Ако някой му предложи - заключава Хазрат Инаят Хан - да отиде в християнска църква и да се
помоли, той ще направи това с удоволствие. Ако друг го покани в синагога и поиска да се помоли
така, както правят евреите, той ще бъде абсолютно готов за това. Намирайки се сред мюсюлмани,
той ще произнася намаз заедно с тях. В индуистки храм ще види истинския Бог, живия Бог заедно с
идола. Будисткият храм ще го вдъхнови и няма да го заслепява с идолопоклонничество. И все пак,
истинският храм за суфият е в неговото сърце, в което живее Любимият, този, на когото еднакво се
кланят както мюсюлмани, така и кафири” (Хазрат Инаят Хан 2004, 11).
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Въглищарите и Строителите с Карбонарите и Масоните специално коментира Идрис
Шах (Идрис Шах 2003, 222). Освен това при изброените посветителски общности е
задължително избягването на публичността. Тайните са ревниво пазени чрез обета за
мълчание. Още през ХІІІ в. например Руми съветва “създай си навика да мълчиш”, а
Омар Хаям е категоричен – “не искам да си казвам тайните пред вас”.
Важен общ елемент е и представата за братската верига. И при масоните,
и при суфите тя е символизирана чрез кръга (халката). Включването в него е
признание за посвещение и достигане до висше познание, което е свързано
с любовта и светлината. При масоните този елемент е символизиран върху
ритуалния килим, престилките и грамотите чрез шнура с възли във формата на
осмици18 (вж. 11 – масонската престилка на Волтер). Внимателното вглеждане в
интериора на Томбул джамия разкрива същия мотив (вж. 12). При това обичайните
за майсторската престилка на масона акациеви клонки са стилизирано представени
и по стените на джамията. Това е много важен факт, като очевидно не става въпрос
за просто типологично сходство. Едното обяснение е пряк контакт с масонството,
осъществен или чрез художника, или чрез благодетеля на строежа19, а е възможно
и чрез двамата. Другото обяснение предполага много по-тесни от допусканите
досега родствени връзки между свободните зидари и суфите. И в двата случая
култовият комплекс в Шумен се очертава като уникално средище на духовност, в
което традициите на Изтока и Запада са си дали среща в името на вечния стремеж
на човека към съвършенство.
Важен елемент от разбирането на символните послания, вградени в Томбул
джамия, е и каменоделската техника, приложена при оформянето на знаците
върху триптиха (вж. 1, 2, 3 и 4). Използван е заострен чук, наречен бучарда. Във
връзка с това е необходимо да бъде припомнено следното уточнение, направено
от Ж. Палу: “Така в течение на вековете се придава особено значение не само на
дялането на необработения камък, но и на вграждането на обработения камък, не
както обикновено се казва във френското масонство – с чук и длето, а с бучарда”
(Палу 1998, 257).

			
18

11				

12

Тези осмици символизират съвършения космически човек, когото кабалистите наричат
Адам Кадмон. Така братският кръг се разглежда като верига от съвършени индивиди, а
възлите му са наричани “любовни връзки” (вж. Буше 1953, 169-170, Палу 1998, 260-262).
19
Това е напълно възможно, защото според Д. Недков първите масонски ложи са създадени
в Турската империя през 1738 г. (Недков 2000, 140). Според различните източници до 1787
г. в Империята вече има 9 (Палу 1998, 304) или 10 (Недков 2000, 313) ложи.
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Тайната, тялото, шифърът и дипломацията: знаци и
литературни фикции
Яни Милчаков
Сред лабиринта от ерудитски знаци на “Хазарски речник” М. Павич
включва разказа за “Големия пергамент”. Пергаментът описва една от найдревните технически практики на дипломатическата секретност. По нейните
правила посланието се е татуирало върху тялото на пратеник не само за да
фиксира оригиналния текст, но и да бъдат предотвратявани недействителни и
злонамерени “мисии” от хора с подправена самоличност и фалшиви документи.
Според този източник до византийския император Теофил била изпратена
мисия от Хазария и на тялото на един от пратениците били татуирани
хазарската история и топография, отбелязани на хазарски език, но
със староеврейски букви - върху гърдите, лявото ухо, палеца, корема
и бедрата на единия пратеник имало предупреждение, че понякога в
дворците на халифите и василевсите се явявали татуирани по същия
начин пратеници, които не носели със себе си хазарската история, а
историята на друг народ със същото име. Върху единия му палец било
изобразено хазарското нападение срещу Киев през 862 година, но тъй
като този палец непрекъснато гноял от рана, изгорена при същата обсада,
картината била размазана и останала като трайна заблуда, защото по
времето, когато пратеникът се отправил към Цариград, тази обсада още не
била осъществена... 1

Тайните съобщения често са писани по главата на пратеника и прикривани
с коса или перука. Античната дипломатическа кореспонденция познава и други
криптографски техники. Такива са известни още на Плутарх през V в. пр. Хр.,
за тях споменава и Полибий в 350 г. пр. Хр. Светоний в своите императорски
животописи разказва и за личния тайнопис на Гай Юлий Цезар, който
…ако трябвало да съобщи нещо тайно, пишел го с шифър, тоест буквите
били така разбъркани, че не образували никаква дума. За да се
разшифрова и прочете, трябва да се замени всяка буква от азбуката с
четвъртата след нея, тоест, да се постави D вместо А и т.н. “ 2

Трябва да поясним, че криптографията ще ни интересува само в нейните
пресичания с литературата. Като най-популярна и повсеместно прилагана
криптографична система през Средновековието не само сред монашеските ордени,
1
2

М. Павич. Хазарски речник. Роман – лексикон в 100 000 думи. С., 1999, с. 92.
Гай Светоний Транквил. Дванадесетте цезари. С., 1981, с. 36.
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но и сред образованите миряни остава т.нар. “бенедиктинска азбука”. Нейната
тайнствена недостъпност е била пазена от непосветени и нежелани читатели
чрез иначе елементарен графичен принцип: “азбуката на бенедиктините” (найвероятно според заимствани правила от някои древни източни графемики) е
замествала гласните в писания текст със съгласни. След “бенедиктинската”
шифрова процедура например името на скандалния 15-годишен папа Теофилакт
(Theofilactus) се появява в поверителен дипломатически доклад от 1033 г. като
Thpfklbctxs. Времето на универсалните хуманисти е и време на политическите
методи на Ренесанса, които емблематизират нощта, шепота, тайната, интригата,
отровата и шпагата. Тогава криптографията и нейните методи започват да се
систематизират в специални трактати с подобаваща за философията на числата
сериозност. Л. Б. Алберти пише такъв трактат през 1466 г.3. В подобен дух покъсно размишлява за шифрите философът Фр. Бейкън, а френският дипломат
Блез дьо Виние през 1585 г. преоткрива криптографската комбинаторика, която
възпроизвежда азбучни версии според произволна ключова дума, взета от
някакъв текст.
В много случаи шифрованата дипломатическа кореспонденция от
Средновековието и Ренесанса не се осланя толкова на все по-усъвършенствуваните
криптографични техники, колкото с привидно разбираем език и на достъпна
за всеки грамотен писменост се стреми да създава лъжливи сюжети. Така
тематично биват комбинирани около някаква “пораждаща” ключова реалия цели
фикционални светове. В тях може компетентно да влизат ограничен брой хора,
които са служебно и интелектуално посветени не само в езотеричните подстъпи
към технологичното им конструиране чрез букви и цифри, но и в белетристичнонаративната им условност. Още през 1480 г. завеждащият ватиканското тайнописно
отделение Дж. ди Лавинде в своя “Трактат върху цифрите” препоръчва за още
по-голяма сигурност шифрованата кореспонденция първо “да се превежда” на
конспиративен дипломатически жаргон и едва тогава да преминава през кодовете
на поне няколко цифрови и буквени криптографични системи.
Тези занимания на писатели, художници, философи и дипломати са
елемент от културната цялост на ренесансовата “епистема”. Идеите на едни
от най-известните книги на М. Фуко внушават, че в нея Лудостта е признат
и търсен партньор на Разума, както фантазията – на формулата, магията
– на науката, съновидението – на чертежа. Личи разликата със схващанията и
практиките на Просвещението. Рационалната епоха, изолирайки напълно лудите
от разумната организираност на социума, а лудостта – от рационалното поле на
познавателните методи и на техните приложения в различни области, защитава
собствения си епистемологичен, културен, художествен и терапевтичен дискурс.
В по-смекчена антитеза и върху по-ограниченото поле на шифровите техники
виждаме възпроизведен абсолютно същият принцип: ако за Ренесанса в тази
специализирана и сериозна област литературната фантазия е законен партньор на
Историята на криптографията и основните трудове от ХV-ХХ в. се съдържат в: http://
www.hp-gramatke.de/crypto/german/page0010.htm
3
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математическата прецизност, то Просвещението и последвалите го времена до наши
дни бързо отстраняват от кодовете за писане и за четене на тайни дипломатически
информации ренесансовата стилова и литературна иносказателност 4, числовата
“кабалистика”, културните реминисценции, намеците към персонално познати
членове на просветеното братство и езотеричните му интерпретаторски подстъпи
с неизбежните дози “шум” и ентропия (условно казано – с някакъв вид “/дез/
информационна лудост”) в тях. Сложният характер на философските системи в
херменевтичното им прилагане към фрагментите от битовата действителност и
дори физиологията, ренесансовото смесване на културни импулси и описателни
техники в тогавашния дипломатически доклад не остават без последици за
самата психика на дипломата и извън чисто професионалните му прояви. В нея
също свободно и равнопоставено тогава се преплитат политическите задачи,
военните доктрини, философските тези на неоплатонизма, астрологическите
предсказания, магическите вярвания, естетическите категории, медицинските
теории, художествените условности и практическите наблюдения: посланикът
на Венеция в Рим си спестява описанията, като през 1523 г. убедено твърди пред
своите домакини, че скулптурата “Лаокоон” е съвършено точен портрет на негов
съвременник и съгражданин 5.
	Гадаенето по знаците на тялото като път към тайните на душата и
политическите намерения в пълния смисъл на думата стават висше изкуство
през Ренесанса.
В случая с разгадаването на телесни знаци като прикритие на вътрешни
тайни интегралността между “висока” и “ниска” литература е очевидна: всичко
онова, което Жан Делюмо изброява и описва като пораждащо “страха в културата
на Запада”, изпълва отначало проповедите през Средновековието, а след Гутенберг
започва да залива и книжарските сергии на ренесансова Европа с подробни
инструкции, как да бъдат разпознавани различните расови, етнически и верски
категории “опасни” хора във видимостите и привидностите на действителния
живот или зловещите “антропоморфни” въплъщения на злите сили.
Докладите на папските нунции и на италианските дипломати от ХV-ХVІІ
в. – прочутите “relazioni”, събрани в 15 тома6, – днес изумяват с невероятните
подробности при физиономичните описания на важни личности от чуждите
дворове. Свръхдетайлните изброявания на всички съставки в цялото тяхно
облекло (до броя на копчетата и отделните видове птичи пера със свойствените
Секретността на ренесансовия дипломатически стил е описана от: M. M. Bullard. Secrecy, Diplomacy and Language in the Renaissance-В: Das Geheimnis am Beginn der europäischen
Moderne. Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit, B 6 (2002), S. 178-201.
5
D. Kartschoke. Uber das Erkennen und Wiedererkennen physiognomisher Individualitat im
Mittelalter (цит. по: V. Groebner. Describing the Person, Reading the Sings. Identyity Pаpers,
Vested Figures, and the Limits of Identification 1400-1600. In: Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World. Edited by Jane Caplan and John
Torpey. Princenton, 2000 р. 12).
6
E. Albbri. Le Relazioni degli ambasciatori Veneti at senato. 15 vols. Florence, 1839-1863.
4
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им шарки и цветове върху шапките) успешно в наши дни, между другото, се
използуват от историците на модата и на всекидневието като достоверна основа
за пълни картинни реконструкции. Не по-малко наблюдателност дипломатите
от италианската ренесансова школа насочват към носовете на хората, които
заслужават аналитично внимание и подобаващо “информационно досие”. Понататък то рутинно включва: очертанията на брадите, гъстотата на мустаците,
извивките на веждите и гънките на ушните миди. Ако някаква случайност е давала
сгода на проницателния дипломатически наблюдател да надзърне под перуките на
местния елит, докладът не е пропускал подробно да характеризира тенденциите
към побеляване, формите на оплешивяване и противодействащите им средства,
които е прилагал засегнатият от тези козметични неудобства; класически образец
за описание на плешивина дипломатите са черпели у Светоний. Към това техните
доклади прибавят броя на бенките, големината на брадавиците, пукнатините
на устните, мрежата на бръчките по челото и разположението на луничките.
Условие и подстъп към заключителното обобщение за психоемоционалните
характеристики на описвания “обект” е същият дескриптивен фотографизъм.
С култа си към детайла-фетиш и описателната хипертрофия
дипломатическата кореспонденция максимално компенсира липсата на
фотография и дори на рентген в своето съвремие. Описателният хиперпедантизъм
и стриктното му съблюдаване не трябва да учудват: като водеща учрежденска
инструкция за правилата при писането на “relazioni” в края на ХV в. срещаме
няколко откъса от приписваното на Аристотел съчинение “Физиогномика”. С
досега неясно, но поне със сигурност неаристотелево авторство то учи как да
бъдат разпознавани и квалифицирани спецификите в характера на наблюдавания
човек според формата на лицето, жестовете и израженията. Спекулативно, но не
и безпредметно, може да се предполага, че и без особени писателски претенции,
изпълвайки своите информации и портрети на политически фигури с безброй
описателни детайли, ренесансовите дипломати – без изключения класически
образовани елинисти и латинисти – са възприемали античната литература, науката
и гръкоримската историография като символично наследство и като интегрална
част от собствения си духовен свят.
	Очевидна е и връзката между промените в шифровите системи и някои
тенденции във филологическата херменевтика през Просвещението. Моден
интерпретаторски метод през ХVІІІ в. е т.нар. commentarius perpetuus т.е.
непрекъснатото тълкуване на текста дума по дума и изречение по изречение,
което само по себе си предполага постоянното внимание към кода на писаното.
Сходна идея два века по-късно застъпва и илюстрира в анализите си Р. Барт - и
това е само част от бурния ренесанс на определено шифровия термин “код” през
всички етапи и във всички школи на структурализма от Ф. де Сосюр до Р. Барт и
Ю. Лотман.
Ренесансовата идея за шифъра, обаче, по нещо наподобява една дилема
на епохата на интернет, която създаде цяла социологическа теория върху
противоречията между правата и технологиите на глобалната информираност,
от една страна, и индивидуалните ценности на човешката “приватност”, от
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друга. Най-видим израз на този дисбаланс в Мрежата е стремежът към строга
идентификация на общуващите - и изобилието от графични шифри за посветени,
маски, анонимности, иносказания, мистификации, фалшификати и т.н. Кариерата
на тайнописа започва върху човешкото тяло, за да достигне до компютърния
софтуер.
Един от първите каталози на дипломатически шифри, т.нар.
“Номенклатор”, е съставен през 1591-1605 г. от брат М. Ардженти, началник на
папската канцелария на Климент VІІІ. Като истински човек на ХVІ в. той също
замисля и създава своята шифрова система в споменатото “спекулативно” и
“оперативно” двуединство – между общия философски дух на високо ценения от
неоплатонизма “скрит смисъл”, конкретните херменевтични интерпретаторски
процедури, които само елитарни тълкуватели могат да прилагат като общ dictus
obligus (заобиколен подход) за неговото разбиране, математическата точност и
художественото въображение. Резултатът позволява на обучените в използуването
на “Номенклатор”-а да скриват имена на владетели и същински политически
или военни сведения не само чрез шифровка по десетте комбинирани азбучни
субститути, но и, например, под фикционални разкази за богоугодния живот на
различни монашески ордени като водена духовна кореспонденция между техните
смирени братя.
Макар че удоволствието от съчиняването и разгадаването на гатанка е
сред най-древните универсалии на общочовешката култура на словото, деривати
на която, между другото, са всички съвременни ребуси, анаграми, кръстословици,
шаради и т.н., самата процедура по шифроването и дешифрирането на
дипломатическата кореспонденция не би била напълно ренесансова, ако тя наред с
ползата от практическата информация не доставя и специфична изтънчена наслада,
достъпна не само на съвременниците, но дори на посветените в криптографията
далечни потомци. Вероятно много близък по авторските си мотиви до игровата
“илюзия за шифър” представлява известният маниер на Леонардо да Винчи,
който пише “огледално” своите записки в “арабска” линеарност. И в този случай,
обаче, шифърът носи целия свой ренесансов културен контекст като очертан
от тайни знаци път към автономия на индивидуалното научно и художествено
въображение. Отдавна е терминологизиран смисълът на културни феномени
като автоцензурния “езопов език” и неговото “декодиране” при “четенето между
редовете”. На тази тема е публикувано изключително богатото като мотиви
за писателски, езиковедски и литературоведски размисли научно издание
“Изгубеният лексикон. Тайни значения в речника на испанската литература по
времето на Инквизицията” 7.
Без да твърдим, че само най-изтънчени “естети на словото” проявяват
вкус към криптографията като литературна тема и писателска техника, все
пак ясно говори фактът, че шифрите трайно примамват интереса на няколко
световни белетристи от ХІХ в. и дават художествени резултати в техни известни
S. Shepard. Lost Lexicon: Secret Meanings in the Vocabulary of Spanish Literature durung
the Inquisition. Ediciones Universal. 1982.
7
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произведения. Едгар Алън По е не само страстен криптограф-любител, но върху
една криптограма изгражда фабулата на своя “Златен бръмбар”; с неразгадаем
криптографски мотив от цели три страници в “Психология на брака” Балзак
буди фантазията на своите читатели; криптограми използуват Жул Верн в
“Пътешествие до центъра на Земята” и Артър Конан Дойл в “Танцуващият човек”.
Макар тълкувателски ограничено, няма да бъде преувеличено и невярно, ако се
каже, че и един от световните романови бестселъри на ХХ в. – “Името на розата”
от Умберто Еко – е роман за всички шифри, с които културата пази автентичния
си смисъл от профаниращи, примитивни и манипулативни посегателства, и за
умението на универсалния ерудит, който е духовно призван да разгадава тези
тайнствени системи от знаци. Повечето от серията романи, които последваха
“Шифърът на Леонардо” на Дан Браун и в които разгадаването на шифъра е
основен повествователен мотив, вече трайно вписват криптографските процедури
сред клишетата на тривиалната масова литература.
Как други литератори и мислители възприемат шифрите и боравят с тях?
Трите случая са тензенциозно подбрани поради различните биографични герои
и културни обстоятелства, свързали кариерите им с шифъра.
В спомените си за професор Ив. Шишманов като ръководител на
българската дипломатическа мисия в Киев помощникът му П. Нейков отбелязва:
Занимателна подробност: той се беше влюбил в шифъра и го пазеше в
спалнята си. Както други нареждат карти за игра, за да убият времето,
той съчиняваше телеграми за удоволствието да ги шифрира сам. И много
му беше мъчно, че от София твърде рядко имаха шифровани телеграми. Аз
обичах човека, въпреки някои негови слабости. Кой ги няма! (с. 108)

В това изпъква интересната разлика между филолога Шишманов и
кариерния дипломат Нейков в отношението им към шифъра; културният ореол
около проф. Шишманов подсказва правдоподобността, че неговата “любов”
към шифроването има връзка с призванието му да тълкува текстове и – вече в
полето на чистата, но не и произволна догадка – с големия му изследователски
интерес към видимото и тайното в културата на италианския Ренесанс, както и
към тайните говори 8.
В следващия фрагмент – силно фикционален по своята повествователна
гледна точка с връзката между шифър и песен – от книгата на Д. Маринов за
Ст. Стамболов отново откриваме “наслада от шифъра”, която поетът държавник
изпитва в тайнствената нощна тишина – незаменим и най-автентичен декор на
секретния дипломатически замисъл.
Телеграмата се прочете; шифрова я самичък Стамболов и като
секретна я изпрати още същата нощ на Вълковича.
Часът беше вече два след полунощ.
И. Шишманов. Бележки за българските тайни езици и пословечки говори. - Сборник за
народни умотворения, кн. ХІІ (1895), с. 15-51.
8
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Стамболов затананика своята мила песен “Чавдаре, синко, Чавдаре” и
отиде в своята стая, а и другите регенти си отидоха всеки в своята. Жилището
на регентите потъна в мрак и безмълвие. 9

Една от световно признатите като най-импозантни философски книги на
ХХ в. - “Естетическата теория” на Т. В. Адорно – едновременно е призната и
като една от най-енигматичните при формален прочит, а преводът й с право се
смята за подвиг. В научните и публицистичните портрети на нонконформисткия
енциклопедист, философ, музикант, композитор, социолог, естет, моралист,
политически мислител често се срещат определения с осезаеми култови и
ренесансови конотации като “Папата на радикалността”, “последният
философски гений”, “гигант”, “титан”, “икона на 1968 г.” и др. под. До днес
мнозина биографи и философи се питат: кой интелектуален тип олицетворява
Теодор Адорно? И отговарят: “на универсалния интелектуалец, и на гражданския
мислител с широк спектър на познание, категоричен застъпник на критични
позиции, Адорно би могъл да бъде, според категориите на Грамши “органичен
интелектуалец” или в смисъла на Бенямин “оперативен писател”. По същество
Адорно е “специалист по многостранност”, който не напуска своята “кула от
слонова кост”…, “маскиран вундеркинд”, талантлив теоретик на щастието, но
неталантлив прагматик, чувствителен саркастик, ексцентричен, нарцистичен,
песимистичен, пищен и одухотворен интелектуалец, боязлив салонен
революционер, посредствен пианист, велик философ и професор-педант”.
По-критичните към Адорно характеристики (като “инфантилен нарцис”)
звучат също с известен митологичен и ренесансов призвук. Сполетян от трудната
съдба да живее в “Средновековието на века”, какъвто за неговата напусната
Германия е хитлеризмът, Адорно в странен паралелизъм възпроизвежда и
езоповския принцип от средновековните и ренесансовите шифри. В своите
носталгични писма до родителите си, към които е силно привързан с рядко за
интелектуалец от неговия ранг изразявано синовно чувство, той засекретява своите
близки хора под имена на животни (колегата Хоркхаймер например е “мамут”,
съпругата Гретел – “жирафа” или “газела”, а самите родители – “хипопотами”)10.
В прочутата си дискусия с Л. Голдман през 1973 г. Адорно няколко пъти изказва
херменевтични мисли, които и при самото позоваване на “старата теологична
терминалогия” съвсем прилягат и в едно хипотетично изложение по философия
на шифъра:
Що се отнася до понятието разбиране, изглежда, че в областта
на литературата разбирането осъществява ... една стара теологична
терминология - на няколко степени (...) парадоксът се състои в това, че за да
разберем едно нещо само чрез самото него, прониквайки в него самото,
винаги трябва да знаем и да сме преживели нещо повече от това, което
произлиза от него. Казаното още повече важи за онова, което може би
9
10

Д. Маринов. Стефан Стамболов и новейшата ни история. Т. 2, С., 1992, с. 67.
Th. W. Adorno. Briefe an die Eltern (1939-1951). Suhrkamp Frankfurt, 2003.
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несръчно и недостатъчно добре опитах да обясня с понятието “истинно
съдържание”. Защото истинното съдържание на творбата всъщност е
това, което надхвърля творбата. 11

Така погледнато, разбирането на художествената литература никога
не трябва да достига до еднозначния смисъл, към който водят шифровите
операции, а тайните на шифъра, в които са посветени малцина, за литературата
имат ценност само ако ги разкриват все повече читатели и епохи със значения,
неизвестни на авторите.

11

Цит. по сб.: Sociologija knjizevnosti. (Pr.. S. Petrović) S o c i e t a s 3, Beograd, 1990, s.
171; 174.
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ОВИДИЙ И БИЗИЙСКИЯТ ЦАРСКИ ДВОР
Иван Карайотов
В памет на моята учителка проф. Руска Гандева

Въпросът за Овидий и бизийския царски двор вече беше предмет на една
моя статия, публикувана в “Thracia 13” и посветена на светлата памет на проф.
Велизар Велков. За заглавие на тази статия e използван 35-и стих от десетата
томитанска елегия на поета, включена в книга Първа (Ovid.Tristia, I,10,35): “…arta
sub Anchialis moenia”. Там са публикувани две анхиалски бронзови монети, сечени
по времето на Септимий Север (Lanz, 80, 26 mai 1997, 457, fig.1) и Каракала (Lanz,
78,25 nov. 1996, 754), които са от един непознат в корпуса на Strack тип (StrackAnchialos). На опакото си те имат кораб, който плава в подножието на високи
крепостни стени, подсилени с две покрити кули (Фиг. 1). Това изображение е
интерпретирано като реминисценция, която напомня на гражданите на Анхиало
и на съседните градове именно за стиха “…arta sub Anchialis moenia..”, който
прочутият поет е посветил на родния им град.

Фиг. 1
Естествено това е само една хипотеза, но подтикнат от благородния
дар на нашата скъпа учителка проф. Руска Гандева и нейните фундаментални
разработки на Овидиевата тема (Гандева 1968), аз продължавам да търся нови и
нови потвърждения за връзката на тази нумизматична и археологическа реалия
с поезията на Публий Овидий Назон. Затова отново ще припомня текста на
единствения надпис, открит сред развалините на антично Анхиало и отнасящ се
до царете от бизийската династия (Фиг. 2):

Фиг. 2
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1. Basileúontoß Qräk[ô]n [Roim]htálkou Rhskoupórewß dunástou
2. ©ioV basiléwß dè Kótuoß ©iwnoV kaì basiléwß Roimhtálkou quga3. tridoV, Étouß IG Gáioß ’Ioúlioß ’Apollýnioß Eptaikenqou bizuh4. nòß strathgòß perí ’Anxilou tòn ’andriánta Dionúsö.
Подробната публикация на този надпис, която предстои да излезе на
френски език в актите на Първия понтийски конгрес, се забави изключително
много. Анхиалският паметник обаче, макар и по-късен с близо три десетилетия
от началото на Овидиевото изгнаничество, е изключително важен. Съпоставен
с надписите от Бургас и Разград, той може да бъде тълкуван и в светлината на
релациите “Овидий - Котис Млади” и “Овидий - Анхиало”. Новият надпис за
разлика от старите съдържа дата. Тук е написано, че паметникът е издигнат в
“тринадесетата година от царуването на Реметалк ІІ”. За идентифицирането
на този владетел красноречиво говори изреждането на неговото родословие
по бащина и майчина линия. За да намерим по-стабилен хронологически репер
относно “тринадесетата година от царуването”, трябва да обърнем внимание на
факта, че Аполоний, син на Ептайкент, в момента на приношението вече е римски
гражданин. Докато в Бургаския (IGBR, I2, 378) и Разградския надпис (IGBR, II, 743)
той е само “Аполоний, син на Ептайкент”, то в Анхиалския надпис той е добавил
към името си и малките имена на император Калигула и е станал “Гайос Юлиос
Аполониос Ептайкентос”, който естествено продължава да бъде бизиец.
На базата на историческите извори началото на кариерата на Реметалк
ІІ като династ се поставя в 19 г. след Хр. Пак според тях през 25/26 г. в Тракия
има племенни брожения срещу този васал на Рим. Ако вземем предвид факта,
че надписът не може да бъде по-късен от първите две години от възцаряването
на Калигула, т.е. 37/38 г., едно просто аритметично действие води до извода,
че именно през 25 г. Реметалк ІІ е получил титлата “basiléwß”. Тази база ни
помага да уточним също така, че през 38 г. той все още изпълнява функциите си
на васален владетел на Тракия. Синът на поета Котис, Реметалк ІІІ, чийто ред на
бизийския трон дошъл вследствие ходатайствата на майка му Антония Трифена
пред римските императори, явно не се бил възцарил в 37 година, както е прието в
повечето учебници и справочници, а не по-рано от 38 г. след Хр.
В аспекта на овидиезнанието сега нас повече ни интересува периодът
преди 19 г., когато Реметалк ІІ по разпореждане на Рим замества низвергнатия
и заточен в Александрия династ Рескупорис, справедливо обвинен от Антония
Трифена в убийството на съпруга й Котис, сина на Реметалк І и племеник на
Рескупорис.
	За нас са по-важни конкретните епиграфски данни, че в центъра на
стратегия Анхиало през 8/9 година е живял тъстът на бизиеца Аполоний Ептайкент
тракиецът Авлудзенис (Фиг. 3), син на Авлудзенис (IGBR, I2, 374 et 402; Лазаров
1983, 302). Кой е бил тогава стратег на Анхиало? Едва ли магистратурата на самия
Аполоний Ептайкент е с такава голяма продължителност от 9 до 38 г. А защо
пък не? Една 30-годишна кариера не е чак толкова невъзможна и в историята тя
нееднократно се е осъществявала.
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Фиг. 3
	За Анхиало през епохата на Август и Реметалк ние нямаме конкретни
данни, но богатото могилно погребение на тракийската жрица Лесескепра
(Балабанов 1976 et 1979) красноречиво говори за наличието на аристокрация
в този крайбрежен център на стратегия, наречен в началото на ІІ век пр. Хр.
“políxnion”, а в един надпис от Бизия се говори просто “за местата около
Анхиало” (“tôn perì $Anxíalon tópwn”), без да се уточнява статутът на
селището. Формулираната вече хипотеза, че Овидий, съпровождан от свита,
осигурена от Реметалк І*, пресича Тракия по долините на Марица и Тунджа от
Темпира до Черно море и именно в Анхиало отново се качва на борда на своя
кораб, се подкрепя и от някои негови текстове. Ще приведа за пример 104-и стих
от девето писмо на Четвърта книга Ex Ponto. Тук той недвусмислено заявява,
че всички околни градове са му оказали почит и от това може да се заключи,
че и Анхиало, дори и да не го е удостоил с обичайната за гръцките градове
проксения, то сигурно по свой начин му е засвидетелствувал уважението си.
При това положение трябва ли да се учудваме, че около 202 г. след Хр. неговият
стих “…arta sub Anchialis moenia..” намира буквалното си изображение върху
реверсния тип на Септимий Север и Каракала, който е изключително рядък, при
което двата известни ни екземпляра са от един и същи печат за опако.
	Овидиевото минаване през Анхиало е станало само 3-4 години преди
възцаряването на Котис, синът на Реметалк І. И отново добрият дух на проф.
Гандева ме подтиква да направя съпоставка между сведенията на историка Тацит
за младия Котис, които датират от самото начало на ІІ век (смята се, че Аналите
са публикувани в 116 г.), и психологическата характеристика, която му прави
Овидий в писмото си до него в 12 или 13 г. (Обръщам внимание, че точно един
век разделя реализирането на стихотворното писание и историческия трактат.)
За Котис Тацит казва “illi mite et amoenum”, т. е. “мек”, “нежен” и “приятен”,
“прелестен”, за разлика от Рескупорис, за когото е казано “atrox, avidum et societatis impaciens erat”. А ето стиховете, които най-добре характеризират Котис
Млади:
* Според проф. Данов “От Темпир Овидий потеглил под покровителството на тогавашния
римски проконсул на Македония Секст Помпей” (Данов 1998, с. 107). Дори и да има
участие на този висш администратор в организиране на неговото пътуване, Реметалк
І, синът му Котис Млади и техните стратези едва ли са останали безучастни, тъй като
маршрутът изцяло преминава през васалните им владения.
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Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes
emollit mores nec sinit esse feros.
Nec regum quisquam magis est instructus ab illis
mitibus aut studiis tempora plura dedit.
Carmina testantur quae, si tua nomina demas,
Threicium iuvenem composuisse negem.
Neve sub hoc tractu vates firet unicus Orpheus
Bistonis ingenio terra superba tuo est. (Ovid. Ex Ponto. II, 9, 47 -54)
“Добави и това, че изучаването на изкуствата облагородява (омекотява)
характера (нрава) и с това подтиска грубостта. Никой от царете не е бил
толкова обучен в тях (в изкуствата) и не е посветил толкова време на прилежни
занимания. Твоите песни свидетелствуват за това, дори и да не изтъкваш името
си, аз не бих отрекъл: те са написани от един млад трак. Нека Орфей не бъде
единствен в тези предели. Бистонската земя се гордее с твоята превъзходна
дарба.”
Все едно Овидий и Тацит са си “плюли в устата”, както казват старите
българи. Те употребяват близки и дори едни и същи думи “mite” (Тацит) “mitibus” (Овидий).
Тацит също така свидетелствува в “Анали”: когато Август разделил
тракийската земя след смърта на Реметалк І между неговия брат, династа
Рескупорис, и сина си цар Котис, “гръцките градове и съседната им обработваема
земя” били предадени на Котис, а “необработеното и дивото” предал под
властта на Рескупорис. “In ea divisione arva et urbes et vicinia Graecis, Cotyi; quod
incultum, ferox annexum hostibus, Rhescuporidi cessit: ipsumquae regum ingenia”
(Tacit. Anales, II, 64).
Многозначително е също така, че Овидий се обръща към Котис като “поет
към поета”:
Haec quoquae res aliquid tecum mihi foederis adfert:
eiusdem sacri cultor uterque sumus.
Ad vatem vates orantia brachia tendo,
terra sit exiliis ut tua fida meis.
“Другото нещо, което ме свързва с теб – на един и същ свят олтар
двамата служим. Аз протягам молещи ръце като поет към поета. Нека твойта
земя е надеждна за мойто изгнание.”
Поетическото творчество на младия Котис е засвидетелствувано и в една
епиграма на Антипатер от Тесалоники, която се съдържа в Antologia Palatina.
Котис пишел на старогръцки език (Patshc 1937, S. 128). А дали тази традиция по
някакъв начин не е оцеляла до ІІ – ІІІ век, откогато датират няколко епиграми,
открити в района на Малко Търново, недалеч от столицата на тракийските царе
Бизия?
В нумизматиката приемаме, че върху реверса на някои Реметалкови
монети миниатюрната главичка пред Реметалк ни представя престолонаследника
Котис (Фиг. 4). Без да е казано изрично в текстовете, можем да приемем:
след смъртта на баща си Котис директно е наследил титлата “цар”, докато в
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старогръцките надписи неговият чичо е удостоен с по-ниската титла “династ”,
предадена около 19 год. на сина му Реметалк ІІ. Това е илюстрирано красноречиво
в Бургаския надпис на Аполоний Ептайкент, където причастието (dunaststeúontoß) е заличено и върху него е изписано (basiléwß) - новата титла на владетеля,
присъдена му от римляните в 25 г., както вече казах (IGBR I2. 378).

Фиг. 4
Едно мощно присъствие на бронзови монети на Реметалк І в каптажа
на Aquae calidae, първата пътна станция по пътя от Анхиало към вътрешността
на Тракия и последната по сухоземния път на Овидий към “високите стени на
Анхиало”, за нас е многозначително и е доказателство за силното влияние на
бизийската династия в самата територия на Месамбрия, която по това време
започва да се слива с обсега на стратегия Анхиало. Според Филов в 1910 г. от
намерените в каптажа около 3000 монети 180 били на Август и Реметалк (Filov,
1911). Може би една част от тях принадлежат на Реметалк ІІ, но все пак това
са едни от най-многобройните монети в находката. През 1994 г., когато бяха
открити над 300 бронзови монети, това съотношение се запази. Всъщност тук са
намерени бронзови монети от всички типове на Реметалк І. Има малки номинали
от началото на неговото бронзово монетосечене с ликторска брадва на лицето
и sela curulis на опакото, типът с малкия Котис пред царската двойка или пред
царя също са многобройни. Една монета на Реметалк и Август с надпис МЕАМ/
ВРІАNN също е намерена в каптажа на Aquae calidae (Карайотов, 1995/97, 46).
Проф. Юрукова обръща по-голямо внимание на контрамарките на тази монета и
също я свързва с Месамбрия (Jurucova, 1991,424-425, Taf. 37,1). Вече познаваме
две бронзови монети на Реметалк І и Август, сечени в Месамбрия (Карайотов,
1995/97, 46, обр.13). Някогашната месамбрийска метрополия Калхедон също е
отсякла една бронзова емисия на Реметалк І, а Бизантион го е удостоил с една
серия редки сребърни монети (Юрукова, 1992, 187; Schönert-Geiss, 1972, 43).
Огромното количество реметалкови монети в каптажа на Aquae calidae и в
южночерноморската област и неговите монетосечения в Калхедон, Бизантион
и Месамбрия ясно говорят за широкия обсег на влиянието на Реметалк І по
западното Черноморско крайбрежие и областта на Пропонтида.
Има и по-ранни монети на бизийски владетели (Фиг. 5). Подобни монети
се откриват и в месамбрийската катойкия “Оризаре”, а дълбоко в Странджа в
граничното село Сливарово е открито съкровище от тракийски тетрадрахми, сред
които има една на цар Котис Стари от средата на І век пр. Хр. (Фиг. 6).
	Освен това монетарницата на Месамбрия е пуснала в обращение бронзова

Иван Карайотов - Овидий и бизийският царски двор

51

		Фиг. 5 a			Фиг. 5 b

		Фиг. 6 a			Фиг. 6 b

Фиг. 7 a			Фиг. 7 b		

Фиг. 7 c

Фиг. 8			Фиг. 9 a		

Фиг. 9 b

52

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието

монета с лика на Август, върху опакото на която може да се види Apollon Actius (Фиг. 7a, b, c) точно такъв, какъвто е представен върху денари на Октавиан
Август (Фиг. 8) от времето на неговата Х имперска власт [15–13 г. пр. Хр.] (Jucke,
1982, abb.4 und 5; BMC,461; RIC,328; Роко, 2002). Наличието на облечен Аполон,
повтарящ римски образци в един стар елински град като Месамбрия, може да
събуди недоумение у някого. Но след като през същия период месамбрийските
гравьори възпроизвеждат самия Октавиан Август, съвършено естествено е на
реверсите да се появи изваяния по негова заръка Apollon Actius.
Познати са само две монети на Август, сечени в месамбрийската
монетарница, и същия реверс с Apollon Actius виждаме и върху автономната
емисия “Деметра – Аполон” (Фиг. 9). Макар да са малобройни и да имат малък
периметър на разпространение, тези месамбрийски емисии директно свързват
Месамбрия с римското монетосечене, с тропайона при Никополис, основан от
Август недалеч от нос Акцион (в неговата акватория е станала последната морска
битка между флотите на Август и Марк Антоний), и със светилището на Аполон
Palatinus в самото сърце на Вечния град. Облечената статуя на Аполон Карсенос
от тракийското светилище на връх Шилото край Бургас, поставена от бизиеца
Аполоний, син на Ептайкент, стратег на Реметалк ІІ (Кияшкин, 2000,108-109,
обр.2), и надписът от Анхиало, посветен първо на Аполон и после на Дионис
(Karayotov 1999 p., 94) от същия този Аполоний, вече приел римско гражданство
и през 38 г. след Хр. станал Гай Юлий Аполоний, косвено свидетелствуват, че
римското културно и политическо влияние по крайбрежието и дори в старата
елинска колония Месамбрия се е осъществявало не пряко, а чрез бизийския
царски двор и неговите висши администратори (Карайотов 2000, 66-82).
Както стратегът Аполоний, син на Ептайкент, е сложил статуя по римски
образец в тракийското светилище на Аполон Карсенос на връх Шилото, така
последните царе на Тракия са предпочели да направят център на стратегия не
някоя от старите колонии Месамбрия или Аполония, а “обитавания от траки”
Анхиало (Procop. De aed. 3,7,18-19). Техните римски господари сигурно не биха
им позволили да посегнат на свободата и независимостта на тези стари гръцки
колонии. Подложени на културното и политическото въздействието на Августовия
Рим обаче, бизийските владетели и техните приближени стратези явно са
наложили римската пластическа мода в региона, а месамбрийските магистрати
побързали да засвидетелствуват своята лоялност чрез споменатите вече емисии
с името и портрета на Август и с фигурата на Apollon Actius върху автономната
емисия “Деметра Аполон”, която би могла да мине и за псевдоавтономна.
Бизийските владетели епиграфски са засвидетелствани и на север от
Хемус. Дори Котис от Дионисополската хоротезия също се възприема като нашия
Котис Млади (IGBR ,V, 5011; Славова 1998, 57-62).
Накрая искам да подчертая, че цивилизаторската роля на бизийската
династия е изключително силна. Това се чувства най-осезателно в пластичното
изображение на Трите нимфи от Близнак, където четем името на посветителя
Тиберий Клавдий Преймион, приел римско гражданство малко след Аполоний
Ептайкент по времето на Клавдий. По всичко изглежда, че и големият тракийски
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мавзолей в местността “Мишкова нива” в подножието на Малкотърновското
градище (Делев 1990, с. 159) също трябва да се датира от времето на бизийските
царе или малко след тях, какъвто е случаят с релефа, посветен на нимфите от
Тиберий Клавдий Преймион (Фиг. 10).

Фиг. 10
Тези културно-исторически реалии представляват един естествен фон на
Деветото послание на Публий Овидий Назон (Ex Ponto,II, 9) до Котис Млади.
Тяхната археологическа и нумизматична интензивност показва, че левият бряг
на Понта и през смутното време на кардинални промени продължава да играе
водеща роля в развитието на древна Тракия. И макар че през второто десетилетие
на І век след Хр. Овидий е потопен в “гетската гълчава” (Гандева 1968, 34-35),
като агонотет на Томи и като поет той също участвува в подготовката на бъдещата
повсеместна урбанизация, с която балканските области ще влязат в историята на
обширната Римска империя.
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ИЛЮСТРАЦИИ
1а, b. – Монета на Септимий Север със стените на Анхиало и кораб
Monnaie de Septime Sévère avec les muraiies d’Anchialus et un bateau
2. Посвещението на Дионис, открито сред развалините на Анхиало и направено
от Гайос Юлиос Аполониос, син на Ептайкентос, през 38 г. след Хр.
Consecration de Dionysos, decouvert entre les remparts d’Anchialus et fait par Gaios
Julios Apollonios, fijs d’Eptaikenthos en 38 après J.-C.
3. Релеф на Аполон с лира. Вотивен дар на Авлудзенис, син на Авлудзенис
Relief d’Apollon tenant lyra. Cadeau votif ‘Auloudzenis, fils d’Auloudzenis
4. Монета на Реметалк І с малката главичка на поета Котис Млади
Monnaie de Roimetalces avec la peutite tête de Kotyos le Jeun
5. Бронзова монета на Котис Стари, открита в Източното Старопланиние в
катойкията на Месамбрия “Оризаре” (средата на І век пр. Хр.)
Monnaie de bronze de Kotyos Ancien, trouvédans le Balkan de l’Est à “Orizare” une
katoikia de Mesambria \le milieu du I-er s. av. J.-C
6а, b. Тетрадрахма на Котис Стари от Сливарово, Малкотърновско
Tetradrachme de Kotyos Ancien de Slivarovo, région de Malko Tarnovo
7а, b, с. Две бронзови монети на Август, сечени в Месамбрия, с Аполон Акциус
на реверса
Deux monnaies de bronze d’Auguste, frappées à Mesambria avec Apollon Actius
sur le revers
8. Аполон Акциус върху денар на Август
Apollon Actius sur le revers d’un denier d’Auguste
9а, b. Автономна монета на Месамбрия с Аполон Акциус на реверса
Monnaie autonome de Mesambria avec Apollon Actius sur le revers
10. Релеф на Трите нимфи от Близнак с посвещение на Тиберий Клавдий
Преймион
Relief des Trois Grâces de Bliznak avec consecration de Tiberius Claudius Preimion
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ПРИНОСИТЕ НА ХРИСТО Г. ДАНОВ ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Росица Ангелова
Историята е огледало на преминалото, учител на настоящето и
управителница за в бъдещето на човека.
Христо Г. Данов
Христо Данов е сред личностите, чиито имена звучат познато, а всъщност
малко се знае за тях. Този факт е лесно обясним предвид разностранната и активна
дейност на будния клисурец. Със своята многогодишва дейност като учител,
като пътуващ книжар, книгоиздател и сеяч на родолюбие и знание той тласка
новобългарското образование, книжнината и живота. Кой е Христо Г. Данов и как
се вписва в контекста на историческата образованост през възрожденската епоха,
е предмет на настоящия наратив. Акцентът е върху книги и помагала, свързани с
формирането на историческо съзнание и подпомагащи преподаването по история
в българското възрожденско училище.
Христо Груев Данов е роден е на 27 юли 1828 г. в град
Клисура. Първоначално учи в клисурското килийно
училище. След това продължава образованието си
в класното училище на Сава Радулов в Панагюрище,
а по-късно в Копривщица при Найден Геров и
Йоаким Груев. През 1849 г. става помощник-учител
в Пловдив. Основава първото неделно училище в
Стрелча през 1850 г. От 1854 г. е учител в школата на
Найден Геров. Основава класно училище и читалище
в родния си град Клисура. През 1857 г. заедно с
учителя Ячо (Йоаким) Трувчев и книговезеца Нягул
Бояджийски учредява „Дружествена книговезница“.
Постепенно дружеството прераства в книжарница
и издателство. През 1862 г. то се преименува на
„Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие”. Като
съдружник се включва и Йоаким Груев. Основават
се клонове в Русе, Велес[16], София и Лом.
След Освобождението Данов започва да издава
първия общобългарски вестник, наречен „Марица“.
Приет е за дописен член на Българското книжовно дружество през 1881 г., а през
1900 г. е избран и за почетен член. През 1882 г. става народен представител в
Областното събрание на Източна Румелия. Кмет е на гр. Пловдив от 1 февруари
1897 до 2 юли 1899 г. За работата си като кмет Данов отказва да получава
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заплата. По време на неговия мандат е изработен първият градоустройствен
план на Пловдив от архитект Йосиф Шнитер.
Умира на 11 декември 1911 г. Погребан е в съборната църква „Св.
Богородица“.[36]
* * *
Христо Данов се среща за първи път с историческите знания при своя
учител Сава Радулов1. Тук наред със свещената история, славянската граматика,
аритметиката, географията той изучава и история [33, 4]. Преподаването е само на
старата обща история, и то по записките на учителя Радулов, но това е достатъчно
да запали искрата за жажда и знания у младия човек. Скоро географията и
историята стават любимите предмети на Христо. Пак тук, в Панагюрище, Христо
има възможност да види „истински книги” – модерно отпечатани, над заглавията
на които стоят български имена и с родолюбиво съдържание [2, 12]. С помощта
на своя приятел Стефан той успява да се докосне до Априловата „Денница”[1] и
Венелиновата история.
По-късно в копривщенското класно училище при Найден Геров и неговия
помощник Йоаким Груев Хр. Данов отново ще се докосне до въведение във
всеобщата история [14, 30]. Младият клисурец жадно попива знания, но разбира,
че за да преподава сам, му е нужно да изучи логиката и реториката. Затова и
със своя приятел Стоян Костов2 молят както Н. Геров, така и Ботьо Петков в
Калофер да ги подготвят [2, 17]. Неуспешни се оказват опитите им, но това не
ги обезсърчава и те продължават, защото по думите на самия Данов „При Герова
чух майчиния си език и видех що е наука; тогава ми се отвориха очите, светна
ми и разбрах, че съм българин, че има с какво да се навдигаме и ние българите
и че трябва да се радим за бащиния. На Герова аз отдавам не само духовното
събуждане на пловдивско, а и политическото: той имаше особена дарба да вдъхва
всекиму любов към всичко, що е българско; дето отидохме, неговите ученици се
огън за свобода пръскахме” [5, 196].
	Знаменитият български просветител, издател и писател пристъпва към
написване на учебници и помагала, след като е натрупал значителен педагогически
стаж [22, 265-266]. Като учител в Стрелча (1850), Перущица (1850-1853), Пловдив
(1853-1855) и Клисура (1856-1857) с присъщата си енергичност въвежда БелЛанкастарската метода и е горещ привърженик на класното училище. В стремежа
1

Сава Радулов (1817-1887) – известен възрожденски учител. Учи в Смирна, в Хилендарския
манастир, в Ришельовския лицей в Одеса. Създава в Панагюрище едно от първите класни
училища по българските земи. Учител, а по-късно и директор на Болградското училище.
Един от основателите на БКД. Автор и преводач на възрожденски учебници и помагала с
разнообразно съдържание.
2
Стоян Костов (1832-1897) – приятел на Хр. Данов, с когото учат при Н. Геров и Й.
Груев. Учител във Враня и Скопие, по-късно секретар на Скопския митрополит Паисий,
на екзархийския митрополит Натанаил. След освобождението е служител и адвокат в
Ловеч и Кюстендил.
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си да ускори постигането на елементарна грамотност той съкращава до 36
използваните 78 взаимоучителни таблици на Неофит Рилски, или с една реч,
пише Хр. Данов, “уредих работата си в училище тъй щото всеки неук, който иде
в училището да може в по-късо време да излезе научен – да може да прочита и
да си записва онова, което му е важно” [10, 169]. Данов преподава закон божи,
български език, аритметика, история, география и пр.
Синтез на знанията и опита му е “Буквар или взаимоучителни
таблици” [11]. Букварът е преиздаван многократно. За това спомага фактът,
че Данов не само намалява броя на таблиците и скъсява периода на начално
ограмотяване, но и ги пише на лесен за усвояване говорим език и съобразени
с изискванията на българското езиково развитие, с културния подем и новата
обществено-политическа обстановка.
Съдържанието на буквара е следното: параграфи от № 1 до № 16 – азбука,
слогове, думи и изречения; от № 17 до № 25 – четива за прочит, нравоучителни
наставления и съвети, как човек да пази здравето си; № 26 и 27 – народни
пословици и други четива; № 28 и 29 – „Кратък извод из българската история” с
ръкописни букви; № 32 до № 34 – черковно четене (молитви, тропари, символът
на вярата, 10-те божи заповеди; № 35 и 36 – упражнения за смятане с четирите
аритметични действия. Наред с нравоучителните наставления и четива в него са
включени текстове, които дават на децата от началното училище основни знания
за обществото и историята му (таблици № 27–29). Според Р. Кушева в буквара
могат да се търсят корените на гражданските знания в предосвобожденския
период (таблица 27, под наслов “Предмети за почитане”) . Сред тях са родители,
отечество, вяра и народност [19, 19].
Таблици № 28 и 29 са озаглавени “Кратък извод от българската
история”. Представянето в две взаимоучителни таблици на целия исторически
път на българите “до предаването от Бог на българските владения на турския
цар султан Баязид ІІ” чрез последователното изброяване на имената и делата
на българските владетели при отсъствието на каквито и да е било датировки в
тогавашния исторически контекст се възприема напълно естествено. Все още
липсват по-пълни исторически източници, а и информацията е предназначена за
малки ученици. Достъпният език и телеграфният стил на изложение не намаляват
качествата на наратива. На осем страници ръкописен текст се представя миналото
на българите от времето на Аспарух, който основава българската държава.
Владетелите, оставили траен отпечатък, са характеризирани с няколко
изречения [12, 62-63]. Така Крум със своята мъдрост и юначество двойно разширява
българската държава и въвежда добри закони. Борис пръв от българските царе
приема християнската вяра. По негово време братята Кирил и Методий и учениците
им превеждат всички книги на български език. Най-славният и най-ученият от
всички български царе е Симеон. Той със своя ум и високо образование успява да
управлява мъдро. Неговото царуване е разцвет на просвещението на българите,
навсякъде се издигат християнски храмове, отварят се училища, а книжовници
пишат много книги на български език. Този български владетел нанася и наймного удари на гръцкото царство и многократно го побеждава. Синът му Петър
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според автора е слаб владетел и с неговото управление българското царство
започва да губи силата и славата си. Самуил пък пренася столицата от Преслав
в Охрид. Като силен цар той укрепва България, но тя е раздирана от проблеми
– вътрешни и външни. По времето на Иван Владислав българското царство е
подчинено на гръцкия цар.
След близо сто и петдесет години гръцко владичество3 цар Асен І
освобождава българите и отново възкръсва българското царство. Иван Асен
ІІ разширява териториално държавата и я превръща в хегемон на Балканите.
Побеждавайки гърците в многобройни битки, той се нарича “самодържец на
всички българи и гърци”. Разказът завършва с падането на българските земи под
османска власт и причините за това – раздорите между наследниците на цар Иван
Александър.
Ползата от изучаването на историята авторът обобщава в обръщението
си към децата (таблица 30-31). “Вие изучихте накъсо – пише Данов – цялата
Народна История, та познахте сега и вашето произхождение”. Тези свои мисли
Данов ще преповтори в статията „Нашите народни училища, науката и чуждите
езици”, публикувана в “Летоструй” през 1869 г. Според него „щом човек живее в
общество, той трябва да знае всеобща история, българска история и история на
книжовността. Всеобщата история описва преминалия живот на човешкия род и
показва как е достигнало човечеството до настоящото си състояние; накъсо тя е
огледало на преминалото, учител на настоящето и управителница за в бъдещето
на човека. Българската история показва откога и отгде произхожда българският
народ, как е бил той в старо време и как е сега: още показва, че българинът е бил
и живее и че не е нито грък, нито русин, нито французин, но е българин.”[15,
36] Думи на “истински апостол на народното събуждане, носител на светлина и
напредък” [22, 266].
В края на 50-те години на ХХ в. Данов ще стане първия модерен
труженик на българската книга, ще нарече себе си книжар и пак ще започне
книгоиздателската си дейност с учебник по история. Изборът му този път ще е
на Кратката българска история на Добри Войников [3, 72-78], който през 1861
г. е главен учител в Шумен, въвежда учебния предмет нотно пеене и образува
първия в града и страната ученически хор и оркестър от 12 души. Негова заслуга
е включването за изучаване в шуменските училища на предметите българска
история и словесност и съставянето на необходимите за тях учебници.
Наред с учебниците възрожденското училище, учителите и учениците се
нуждаят и от педагогическа литература, карти и помагала, които да обогатяват
преподаването и да подпомагат усвояването на знания, умения и навици.
Преподаването по история изисква де се конкретизират пространствено
историческите факти и събития, да се създадат относително ясни и точни
зрителни образи на миналото. А графичните нагледи, каквито са картите, следва
да са неотменим атрибут на работата в часовете по история. В този ред на мисли
липсата на дидактически средства за онагледяване на обучението затруднява
3

Тенденциозно Данов никъде не използва понятия като Византия и византийци.
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учебния процес по история и формирането на знания, умения и навици. Това
добре се осъзнава от педагога и книжаря Христо Данов.
	Затова той пристъпва към подготвяне и издаване на карти, които
разполагат историческите факти и събития в пространството. През 1865 г. на
книжния пазар излиза Землеописателен учебен атлас в двадесят и четире
карти от Хр. Г. Данов. Учебният атлас е отпечатан във Виена, в печатницата
на Л. Сомер, а картите – в литографията на Обенхаймер. Атласът е с обем 12
страници и съдържа още 24 карти, изработени на фолио. Цената му е една
австрийска жълтица. Землеописателният атлас е съставен по атласите на Адами,
Шилер, Галети, Симашка и Сидова. Само десет години по-късно през 1874 г.
претърпява второ издание.
През същата 1865 година Хр. Данов подговя и издава Малък учебен
атлас в девет карти. Атласът е съставен по атласа на Адами с допълненния
и е пригоден за подрастващите по учебника на Йоаким Груев „Уроци по
землеописание”. Картите в атласа са литографирани от Обенхаймер във Виена.
Обява за подготвения атлас излиза на страниците на “България”, ІV, 11 от 25 юни
1862, а отзив – на страниците на “Турция”, ІІ, 11 от 18 септември 1865 г. Малкият
учебен атлас съдържа: 1. Гороописателна карта на земното кълбо. 2. Горо- и
водоописателна карта на Европа. 3. Карта на Европа в граждански преглед. 4.
Горо- и водоописателна карта на Азия. 5. Карта на Азия в граждански преглед.
6. Африка в граждански преглед. 7. Северна америка. 8. Южна Америка. 9.
Австралия и великия океан. Цената на изданието е едно бяло меджидие (сребърна
турска монета, равна на 20 гроша, чиято стойност зависи от вложеното сребро
или злато т.е. имало и златни меджидиета, и от курса в банката).
С тези издания Данов допринася за обогатяване методиката на
обучението по история. Картите са условно графическо изображение, като върху
тази географска основа учителят може да отрази едно или повече исторически
събития в пространството. Известно е, че историческите събития протичат не
само във времето, но и в пространството. Затова локализацията на събитието,
т.е. отнасянето му към определено място, спомага за изясняването на самото
историческо явление. Нещо повече, чрез използването на географската основа
на картата се осъществява връзката между изучаваните исторически събтия и
географската среда, в която са протекли, и дава възможност за осъществяване на
междупредметни връзки. Данов обаче не спира дотук.
През 1864 г. Данов пуска на книжния пазар нещо различно - цветна
литография с образите на братята Кирил и Методий, формат 40/50.
Литографията изобразява ликовете на солунските братя, поставени в два големи
медальона, между тях пейзаж и град Преслав през ІХ век, а над тях, високо в
небето, Христос с покровителствено прострени ръце. Тя не само възкресява
спомена за първоучителите, но и внушава чрез божията закрила преходността
на робското нещастие и възможното въздигане отново на българското царство.
Не случайно в двата си варианта – цветна и черно-бяла – литографията има
забележителен успех и влиза в хиляди родолюбиви български домове. Защото
за Данов „училището е мястото, гдето се приготовлява народът ни на истинска
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гражданственост. Върху родителите лежи свещената длъжност да направят
децата си хора, а дълг на училището е чрез наука и просвещение да ги просвети и
да ги направи учени граждани и достойни хора за всяка работа” [15, 34].
През същата трудна за изгнаника Данов 1864 година той издава „Ясен І.
Приказка из българската история [от Сигиз. Милковски]. (От полски) превел
Б. Димитров. Болград, в училищната книгопечатница, 1864”, 154 стр.
Теодор Томаш Йеж, в действителност Зигмунт Милковски (23 март
1824 - 11 ян. 1915 г.), е активен полски политически деятел и публицист. От
неговите творби най-прочути са творбите, продължаващи традициите на Михаил
Чайковски, посветени на балканските народи и техните борби за свобода [20,
389]. Мемоарите на Милковски излизат през 1936 г. и са озаглавени “От люлката
през живота”. Той е известен предимно като автор на романи, част от които са
подновявани многократно, други пък са загубени в годишниците на списания,
защото не всичко, което е отпечатал, е под формата на книги. Милковски е дописен
член на Сръбската кралска академия от 1869 г.
Преводът, както посочихме, е дело на Хр. Данов, с псевдоним Б.
Димитров. Всъщност приказката е преведена и от Горан Загоров и е публикувана
на страниците на вестник „Въсток” (І, 1-16, 11 май – 11 септември 1865) и
“Бранител” ( І, 1, 19 юли 1864). Това не притеснява Данов.
Изборът на романа, в който свободата е поставена над всичко в живота
на човека и като първо условие за напредъка на обществото – идея, характерна
за революционерите демократи, е показателен за тогавашните настроения на
политическия емигрант Христо Данов. Той осъзнава революционното въздействие
на книгата и затова я издава в Болград, както казахме под псевдонима Б. Димитров.
Всъщност първият роман на Йеж с български сюжет „Асан” е написан по
време на подготовката на полското антируско въстание, известно като Януарското
въстание от 1863 г., и е напечатан още същата година в „Дзенник литерацки” 4.
Милковски го пише като организатор на това въстание, чакайки в Молдова да
получи средства за организиране на въоръжен въстанически отряд. Тук той попада
на ценни исторически извори. “За да обясня – пише Милковски в дневника си – по
какъв начин можах да попадна на хрониките, трябва да спомена за запознаването
си във Фълтичен с някой си Дяконович... Дяконович притежаваше доста голяма
библиотека. Той ме прие в своето общество и отвори за мене библиотеката си.
От него получих съчинения, от които черпих съдържанието на “Асан” [30, 7778]. Дали пък Милковски не пише за фамилията Дякович. От нея са Александър
Узунов, един от създателите на българската гимназия в Болград; Евдокия Дякович,
притежаваща артистичен и певчески талант, наградена от руската императрица
с голям бронзов медальон за изкуство; Иван Дякович награден с “Георгиевски
кръст” на руската армия заради героизъм по време на Руско-турската война и
включен в свитата на княз Дондуков-Корсаков. Фамилията притежава богата и
ценна библиотека.
4

За пръв път романът е издаден като отделна книга през 1869 г. в Лвов, по-късно през
1906 г. във Варшава под заглавие „Петър и Асан” и през 1931 г. във Варшава.
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Вероятно Данов посочва, че преводът е полски, но ползва сръбския
превод на Борче Попович, отпечатан в списание “Даница”, 1863 г., брой 17-27,
със заглавие „Асен”, а не „Асан” [9, 533].
Кое пък кара Данов да издаде романа в Болград? По наше мнение връзката
е учителят Сава Радулов, който през януари 1864 г. се завръща в Болградската
гимназия като управител на пансиона и печатницата. Друга важна негова задача
е да превежда или пише учебници и да ги издава. Именно тогава Радулов подава
ръка на своя ученик, който в изгнание не вижда светлина както за разширяване
на издателската си дейност, така и за цялостната си бъдеща дейност. В Болград
по това време Данов е във връзка с разпродажбата на издадените географски
карти5. Тук вероятно научава за романа и се заема с превода му, като намира
веднага и печатница.
Историческият текст започва с делото на Асеневци и завършва с
освобождаването на България от византийско владичество. Под формата
на приказка автор и преводач дават сведения за последните дни на Първото
българско царство, за промените, които настъпват в покорените български земи.
Отделено е място за въстанието на Петър Делян от 1040 г. и на Константин Бодин
от 1072 г. Интересни са страниците, посветени на интегрирането на българската
аристокрация чрез изгодни смесени бракове, високи постове и титли. Това
води до загуба на българското самосъзнание и българският народ се лишава
от най-представителната социална прослойка, която би могла да организира
антивизантийска съпротива.
Поради ангажиментите на автора и липсата на свободно време той прекъсва
разказа си, като съветва читателите да продължат да дирят историята си сред
летописните текстове, откъдето и самият той черпи сведения. В десетгодишната
борба Ясен (Асен) извоюва свободата и независимостта на българската държава,
която продължава чак до 1390 г., когато пада под турска власт. Гърците (не
византийците) според автора наричат Ясен “свиреп” и подкупват убийци, които
го умъртвяват. Именно гърците са виновни, че отнемат на българите църковната
независимост и вярата в доброто. Дошло е време българският народ да се
разграничи от гърците и всеки час, всяка минута да е готов да започне борба
срещу гръцкото духовенство. И както мощите на св. Димитър Солунски по време
на въстанието на Асеневци дават искрата, така и сега българите са готови да
намерят повод за борба. В бележки под линия преводачът дава допълнителна
информация: за гръцките извори – Никита Хониат и Георги Акрополит, Кедрин,
датира събития и пр.
Върху българския читател произведението въздейства със своите смело
изречени мисли за освобождението – политическо и духовно. Още в началото
му Асен говори за отечеството си: „То е веч било независимо; а може и пак да
бъде.”[34, 9] Особено поразява смелостта на Асен, който иска „свобода и своя
5

Обиколката на Данов минава през Браила, Букурещ, Тулча и Болград, Вж. Барутчийски
..., с. 94. Тогава д-р Васил Берон, който от 1864 г. е директор на Болградската гимназия,
купува 40 карти за българските училища.
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войска”. Асен изрича тези думи пред императора, защото знае, че те ще се понесат
по цяла България и ще окажат своето въздействие, ще бъдат една от искрите, от
които ще пламне пожарът.
Книгата е ясен повик – както сме се освободили от византийците, така
ще се освободим и от турците. Това обаче ще стане, ако първо се отграничим
от гърците – като народ, имащ своето минало, своята памет, език и култура,
територия и история. Свети Димитър “не е само повод, беше изговор. Такива
изговори, малки като зърно от пясък, а големи в последствията си, има много в
историята”. И когато не помага нищо, ни молба, ни плач, не остава нищо друго
освен да се запали народната свяст за борба.
В романа има интерпретации на автора, които преводачът Хр. Г. Данов
не приема. Така Милковски не приема твърдението на хронистите, че братята
искат от византийския император да им бъде дадено парче земя и да им разреши
да служат в армията. В романа Асен не иска парче земя, а връщане свободата на
България, не разрешение да служи в армията, а създаване на българска войска. Не
намират вярно отражение и причините за въстанието на Асеневци. Нещо повече:
на въстаническото знаме е изобразен не българският лъв, а полският орел. Данов
обаче поправя тази грешка и лъвът отново заема мястото си на българското
знаме. Милковски не успява да пресъздаде вярно българската действителност
през разглеждания период както поради недостатъчното познаване на изворите и
историографските трудове, така и заради своите идейни виждания.
Преводът на Данов според изследователите на Милковски е „много хубав,
напълно верен, без да бъде буквален и със запазена живост и естественост на
израза” [30, 152]. В своите учебници и преводи Данов се изявява като радетел за
чистота на българския език. Той употребява най-много български думи и изрази и
най-малко чуждици и архаизми. Езикът му е правилен и близък до живата българска
реч. Срещат се и грешки, например при редуването на глаголните времена. При
използването на съюзи и предлози той внася особено разнообразие в речта си и
така езикът му притежава редки качества и откъм стиловите особености [5, 217222]. Според проф. Румяна Радкова в тази книга за първи път в българските земи
се среща думата интелигенция [27, 14].
Христо Ботев познава превода. Романът му прави силно впечатление
и оставя трайна следа в неговата душевност. Дълбоко го вълнуват думите на
Асен, казани на годеницата му Мария: „Тя знае, че после отечеството обичам
нея и че никога не бих се върнал при нея, ако да поискаше отечеството”. В
прощалното си писмо до жена си Венета Ботев ще напише: „Ако умра, то знай,
че после отечеството си съм обичал най-много тебе ...” [9, 569]. Чрез Ботев се
сбъдват думите на Милковски: “Асан”, макар много набързо и нелитературно
написан, стана манифест, който поставя любовта към отечеството пред олтара
на безграничното самопожертване...” [30, 569]. Планът на Милковски за полско
въстание, мислите му, че дори ако въстанието не успее, то не ще бъде напразно,
намират като че ли проекция в Априлското въстание и четата на Христо Ботев.
	За да очертаем значението на превода на Данов ще маркираме
драматизациите на романа на Милковски у нас през възрожденската епоха. Те са
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ясен индикатор за ролята му във възрожденските процеси през 70-те години на
ХІХ в. Според Куйо Куев драматизациите са две, направени са от двама автори
и са две различни драматизации [18, 227].
Първата драматизация прави Филип Симидов, което се потвърждава
както от съвременници [29, 2-3], така и от запазените ръкописи [24]. Той извършва
драматизацията, но по негови думи „от Чайковски направих я драма”. По тези
ръкописи през 1873 г. за първи път постановката е играна на сцената на един салон
в квартала „Вланга” в Цариград от група българи. Изпълнители са Константин
Величков, Петър Станчев, Георги Измирлиев, Филип Симидов, Тодор Иванчев
и др. Една година по-късно представлението е повторено в Цариград, но вече в
театър „Османие” в квартала „Гидик паша” [35].
	За втори път романът е драматизиран от Петър Станчев – „Ясен І-вий
(Чудесата на св. Димитър Солунски). Драма из отечествената ни история, наредена
в пет действия от П. Станчев по драмите на В. Юго [23]. Станчев завършва своята
драматизация през октомври 1874 г., като сам пригажда за сцената романа „Ясен
І” като произведение с антигръцка насоченост. За това допринася фактът, че той е
известен просветител, учител, поет и участник в първата драматизация. Логичен
е въпросът защо е променено заглавието, защо П. Станчев пише, че е съставена
драматизация по драмите на Виктор Юго. На български романът е озаглавен „Ясен
І” и с това заглавие е познат на турската власт, която го забранява, както се вижда
от едно писмо с дата 24 януари 1866 г., изпратено от Тодор Запрянов до Найден
Геров [17, 595]. При това положение турската власт няма да се съгласи да разреши
представяне на пиеса със същото заглавие. Затова и когато Ф. Симидов се явява
при Драган Цанков (тогава турски цензор) да иска разрешение за представлението,
Цанков го съветва да промени заглавието. И от „Ясен І” то се превръща в „Чудесата
на св. Димитър Солунски”. Новото заглавие ще поласкае гърците, тъй като става
дума за техен светец. По същите тактически съображения П. Станчев намесва името
на Виктор Юго. Знае се, че романът „Ясен І” е добре познат на тогавашния читател
като произведение на Милковски. Авторите съзнателно посочват имената на други
автори, които не са компрометирани пред официалната власт. Чайковски в случая е
най-подходящ – автор е на произведения с българска тематика, на турска служба е
и се ползва с уважение. Всичко това потвърждава, че преводът на романа е високо
ценен от възрожденската аудитория и е използван от нашите възрожденци като
средство за будене на патриотични настроения. Със своето антигръцко съдържание
и революционната си насоченост преводът помага в борбата срещу гърци и турци
[18, 227]. Нещо повече, доказва, че Хр. Г. Данов много точно е избрал романа на
Милковски предвид задачите на българите през възрожденската епоха.
С издаването на своите таблици, карти и особено с превода на романа
„Ясен І” Христо Г. Данов се вписва в модела на историческото образование и
спомага за националноидентифициращата функция на историята като учебен
предмет. Доказателство за това е изборът на роман за превод, чрез който Данов
проявява изключителна селективност по отношение на миналото, като се подбират
и внасят в националната история именно събития и личности, които могат да
послужат на задачите на настоящия момент или на бъдещи проекти [26, 80].

Росица Ангелова - Приносите на Христо Г. Данов...

65

Така дейността на Данов е свързана със задача от общонационално
значение – просвещението и националната пробуда на българския народ. В
условията на чуждо господство тя придобива формата на висока обществена
мисия. Като учител и преводач Данов играе важна просветно-културна роля,
разчупва патриархалната затвореност и внася динамика в социалните отношения.
Той по подобие на своите събратя учители носи кръста и споделя съдбата на
интелигенцията в една несвободна страна или по думите на Красимира Даскалова
носи кръста с „едно просвещенско апостолство, чист патриотизъм и идеализъм”
[13, 147]. Нещо повече, с дейността си Христо Г. Данов заслужено се превръща в
„несменяем министър на народната просвета до Освобождението” [6, 14].
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СВОЕОБРАЗЕН ТАЕН БАЛКАНСКО-СЛАВЯНСКИ КОД
ЗА НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Красимира Колева
В Западните Балкани стават значими и динамични социални промени,
влияещи силно върху традиционно мултиетничната езикова и културна ситуация.
Конвергентните и дивергентните процеси са типични за населението на
кръстопътния Балкански полуостров и са съпоставими в различни негови точки.
В западния балкански ареал те изпреварват описанието им.
Обектът на това изследване – славянското население в новите държави,
резултат от разпада на СФР Югославия – досега е бил встрани от комплексни
научни проекти. Ареалът е в сложна и динамична контактна зона и ресурсите
на традиционните изследвания, лишени от интердисциплинарен подход, не са
достатъчни. Той е включен в продължаващо теренно проучване на държавите
от динамично променящия се балкански свят, провеждано от 2007 г. насам
последователно в Македония, Сърбия и Косово. Този текст представя първите
резултати от дългосрочния колективен научен проект на Шуменския университет
„Етнополитика на езика и езици на политиката на Балканите”, съпоставими
с изследванията ми на общностите в България и в диаспората. В проведените
комплексни експедиции в Западните Балкани акцентът е върху общностите с
български корени, но теренната работа не е ограничена само върху тях. Въз основа
на събрания материал е планирано обобщаване на анализа на езиковите процеси
в категориите на културната антропология – лични и колективни устни разкази,
спомени и документи на носителите на един етнически (книжовен) език / диалект
в конкуренцията с други балкански езици, говорени в различни части на бивша
Югославия на фона на сходни процеси в Южна Сърбия, Косово, Албания, Турция,
Гърция. Социолингвистичната и диалектоложката проблематика е интегрирана с
паралелни процеси в литературата, медийната среда, изкуството и масовата култура,
което е новост в теренната практика. Проучването е в контекста на разработките на
модерния концепт homo balcanicus и е свързано с мащабната европейска програма
на МБДБЯ / KBSA
�����������������������������������������������������������������
(Малый
������������������������������������������������������������
диалектологический атлас балканских языков / Klejner
Balkanshprachatlas���������������������������������������������
)��������������������������������������������
, страна в която е и Шуменският университет.
В западнобалканската контактна зона между три големи автохтонни
езикови континуума – албанския на северозапад, македонско-българския на
юг и сръбския на изток – живее малка компактн������������������������
a�����������������������
славянска мюсюлманска
общност. В диахронен план това население е било в контакт и с армъни, а също
и с турци в историческия контекст на принудителна смяна на конфесионалния
код от християнство към хетеродоксна мюсюлманска практика. За дълъг период
общността е била изолирана, което поддържа центростремителните сили на
езиковите и културните процеси. Планинската територия, която населява тази
малко позната славянска общност, е географската област Гора.

68

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието

Не разполагаме със синхронни данни за културата и езика (диалектите) в
Гора, тъй като политическите граници я разделят след 1912 г. между Албания и
Сърбия, а преразпределянето на територията на Западните Балкани през миналия
век я засяга отново. Днес Гора се намира в две държави (Албания и Косово) и
граничи на юг с Македония, където в Тетовския Полог (Селищев 1929; Кънчов
1900) има две села (Йеловене и Урвич) с преселници оттам.
През октомври – ноември 2009 г. в рамките на университетския
проект, подпомогнат от Община Шумен, e�����������������������������������
изследвано
���������������������������������
днешното състояние на
историческите славянски общности в Р Косово чрез пряк диалог, който екипът води
с представители от всички социални и възрастови групи. Контактите с основните
информанти предхождат теренната работа и продължават. Експедицията е
осъществена на територията на цяло Косово, където тези хора живеят компактно,
островно (в анклави) или са инфилтрирани сред косовското албанско море.
Културноантропологичната характеристика на компактното славянско
население в западнобалканската зона Гора е свидетелство за българската му
принадлежност и дава основание този екзотичен балкански ареал да се разглежда
като етнолингвистичен концепт.
В Албания и до днес славянската общност в Гора не е официално
призната. Речта и фолклорът й се събират и се издават предимно двуезично
от местни краеведи. Населението в Косовска Гора е описвано като: славяни,
мюсюлмани, бошняци, турци, българи, сърби, призренски помаци, торбеши, а
езикът / диалектът му – като северномакедонски, преходен български, турлашки
(български и сръбски), сръбски шарпланински.
В миналото Гора е била затворен етнокултурен ареал, попадал в различни
политически граници. До 1971 г. населението е записвано от властите като турци,
от 1971 г. е включвано в мюсюлманската народност, през периода 1996-1999 г.
за доказване на мултикултурността на Косово то е обявено за нов уникален етнос
– горанци (на сръбски). В местния говор словообразователният вариант е гòрани.
По данни на ОССЕ / OSCE��������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������
Organization for Security and Co-operation in Europe��)
o�����������������������������������������������������������������������������
т 2005 г. в Кососво албанците са 92%, сърбите – 4%. Признатите малцинства са
съответно: бошняци и горани – 4%, цигани – 1% и също толкова турци. (Първото
официално преброяване в най-новата държава предстои през 2011 г.)
В Гора се пресичат две големи култури (християнската и мюсюлманската),
все още конфронтирани манипулативно в един силно политизиран обществен
дискурс, довел до серия кризисни събития в новата история на Западните Балкани.
Документирано е, че гораните са късно ислямизирани. Това на практика ги откъсва
от участието им в националните движения на Балканите, които са съпътствани
от нестихващи миграционни процеси. Гораните са шиити, което допълнително
ги затваря по конфесионален белег. Албанците ги наричат торбеши. За разлика
от други слявянски мюсюлмански общности на Балканите, те отдавна мигрират
по икономически причини. Цели родове са се установили на Балканите в
Македония, Сърбия, Хърватия, Турция и България, както и в редица други страни
на континента, където са известни сладкари, кебапчии или майстори строители.
В района са прочути овцевъди. Отглеждат известната порода шарпланинско куче
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(популярна чрез зоонима Шаро). Изработват и продават хладно оръжие. Обичаите
са добре запазени. Общността се събира на Джурджевден (6-и май) за началото
на лятото и сезона на сватбите. Гурбетчиите се завръщат. Правят се годежи.
Сватбата трае 5 дена и в нея участва цялото село. Гораните маркират територията
си чрез архитектурната среда. Селото има оформен от джамията и обществените
сгради център. Къщите са построени и са разположени различно в сравнение
с албанските и сръбските. Мъжете организират мазни борби (пехливанлък) и
конни надбягвания (кушии). Музиката, танците и песните пазят славянския си
характер. Традиционните костюми са разнообразни, пъстри, богато украсени и са
съобразени със суровия климат. Оформен е нов сегмент в този етнографски пласт
– емигрантското облекло. Гурбетчиите задължително купуват фотоапарати и
благодарение на това през целия 20. век културата на общността е документирана
(вж. Косова 2007)���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
. Записана е и значителна част от фолклорното словесно и
музикално богатство. Публикува се и лично творчество.
През 2007 г. БАН издава голям двуезичен речник на горанина от Албания
Назиф Докле: Reçnik goranski (nashinski) – allbanski (Докле 2007). С него
окончателно се налага уникалното от гледна точка на езиковата класификация
самоопределение на езика като нàшински, използвано по цялата територия на
Гора. Естествено е този уникален труд да види бял свят в България в контекста на
обективната научна парадигма в балканското езикознание у нас (вж. Български
острови 2007). Ареалът на нашинския субстандарт в Албания е познат като
Кукъска Гора по урбонима на общинския център. Билингвалната езикова
ситуация се изследва от македонски и български автори (вж. у Асенова 2005,
2007). По-голямата територия, обитавана от горани, днес се намира в Република
Косово. Административно тя се включва в окръг с център Призрен. В публичното
пространство е позната като Косовска Гора, Жупа и Подгор, а в научни издания
се среща като Призренска Гора и Жупа. Диалектите в Призренска Гора с
център Драгаш са изследвани в края на миналия век от македонски лингвисти
(Видоески 199�����������������������������������������������������������
8����������������������������������������������������������
) и сръбски учени (Балкански изследвания 2007�������������
�����������������
), главно от
Радивое Младенович, родом от Призрен, който ги описва като шарпланински
в многобройни публикации, в т.ч. и монография (Младенович 2001). В края
на миналия век той проучва за Сръбския диалектен атлас 3 пункта от Жупа.
Определянето на говора на Гора като част от българско-македонския континуум
вече навлиза в научен обиход (Колева 2010). Причините за липсата на повече
данни (особено за съвременната езикова ситуация) са комплексни и част от
тях са обективни: районът и днес е трудно достъпен; етнодемографската му
карта се променя, като славянското население се стопява, а нараства значително
косовското албанско; в миналото горанските села са с компактно население,
а днес се увеличава броят на пунктовете със смесено население. Расте
албанското присъствие, намалява сръбското; непрекъснатият до косовската
криза етнографски и езиков континуум на Гора вече е нарушен от албанския
клин в района Ополе, който откъсва Жупа и Подгор от Драгашка Гора в Косово.
В днешно време намаляващата горанска общност живее (от запад на изток) в
съседните райони Кукъска Гора (в Албания) и Драгашка Гора (в Косово), до нея е
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населеното с косовски албанци Ополе (в състава на община Драгаш) и районите
Жупа и Подгор (в община Призрен) с два типа села – преобладаващите засега
с хомогенно горанско население (10) и смесените (със сръбско – 5, но вече и с
албанско – 1).
В статистическите източници горанското население днес е записано под
различни рубрики (главно бошняци и турци). Причината за това се крие и във
факта, че след администрирането на Косово от УНМИК / UNMIK�����������������
����������������������
(United Nations
Interim Administration Mission in Kosovo����������������������������������������
) ��������������������������������������
през 1999 г. гораните в Жупа и Подгор
не само не получават обещаваната административна самостоятелност, а и към поголямата и по-населена Драгашка Гора е присъединено албанизираното Ополе
(община между Драгашка Гора и Призрен от 1991 до 1999 г.). Демографското
съотношение в община Драгаш е: 43% горани и 57% албанци. Базата на НАТО
с мандата на ООН КФОР / KFOR (������������������������������������������
The Kosovo
��������������������������������������
Force)�������������������������
в������������������������
Драгаш е турска (и се
нарича „Баязид”). Призренската община е под контрола на немския контингент,
има турски и български взвод. Компактната и затворена през тоталитарния
режим общност в Гора вече има нови, много променени ареални, демографски
и езикови характеристики.
В мултиетническо Косово трендът на раждаемостта на доминиращата
общност определя динамиката в езиковата ситуация и от половин век се превръща
в инструмент на езиковата политика. Официалното двуезичие (албански /
сръбски) де факто не е на паритетен принцип като следствие от хипердинамичната
демографска картина и липсата на балансирана езикова политика, факт от
тоталитарния период. Чуждото агресивно медийно присъствие подхранва почвата
за нови митове в сферата на етническата и езиковата самоидентификация на
населението, което рефлектира върху езиковата ситуация. Липсват трите стълба,
около които се консолидира една общност: училище на майчин език, духовен
храм, в който се служи на разбираем език, културно-просветен дом (от типа на
читалището), съхраняващ и развиващ традициите.
За да получат образование тук, гораните трябва да избират между сръбския
и албанския, които разменят местата си по престижност и са в опозиция по
отношение на социалната реализация и достъпа до висше образование. В Гора и
Жупа никога не е изучаван майчиният език. Той е домашен патриархален език,
чиято употреба от младите в епохата на глобализацията е все по-ограничена.
Това се отнася и за постоянно растящата външна миграция. В селските училища
още се преподава на сръбски език. Горани, които мигрират във вътрешността на
Косово, научават албанския говоримо. През 2006 г. правителството в Скопие прави
неуспешен опит да въведе в съседната на Македония Гора македонския стандарт
за „ислямизираните македонци”. Турският език и бошняшкият конструкт също
са в ход, което негласно се толерира от властите в Косово наред с ограничаването
и на сръбския език в анклавите. В регионалния ефир на Жупа се появяват нови
външни партньори, напр. България чрез посредничеството на „Дойче веле”.
Създават се културно-просветни дружества. Оформя се интелигенция. Засилва
се политическата активност чрез коалиране с албанци и бошняци, тъй като сега
горанската общност има само един депутат.
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В новите реалности просперитетът е зависим от владеенето на албанския и
на хиперезика – английския. Билингвизмът (домашен – сръбски) се поддържа, но
се и разширява. Полилингвизмът е на етап домашен език (субстандарт) – сръбски
стандарт – албански субстандарт, който скоро ще стане стандарт под натиска на
средата. Има условия за разширяване на турския, който не е непознат от ефира и
навлиза чрез икономическите контакти с Турция. България съдейства за въвеждане
на обучение на майчин български език за желаещите горани. Това е предпоставка
за диглосия. Напълно са избледнели езиковите контакти с армъните, за които пише
през 1860 г. българският книжовник Петко Славейков: “В Прилеп цинцарщината
тъй прилепнала у българщината, щото ако [���������������������������������
����������������������������������
в��������������������������������
]�������������������������������
земеш да я разлепиш, живо месо
трябва да късаш” (Славейков 1860). За образованите горани армънските следи в
ономастиката (топонимия и антропонимия) са известни (Идризи 2008).
Кризата на идентичността, характерна за конфликтното общество, е факт
и в Гора. В Призренска Гора от 1971 г. гораните се записват като мюсюлмани, а от
1993 г. – като бошняци и турци. В конституцията на Косово от 2008 г. общността
е призната за малцинство под името горани, но в Жупа тя не само че не се
афишира, а все по-често мимикрира, като се наблюдава ситуативно етническо
самоопределение, съчетано с езиково поведение от би- и полилингвален тип.
Колебливата идентичност се дъжи и на липсата на обществено-социални
традиции, интелектуален и политически елит. Показателно е определението на
общностите в сръбската наука с амбивалентното скривене мањине ‘скрити и
скривани малцинства’.
За конфесионалната доминанта при етническото / езиковото деклариране
има много и сериозни причини. Някои от тях са свързани със социолингвистичния
маркер престижност. Той може да се тълкува и като защитна реакция в една
перманентно тежка кризисна икономическа ситуация. Факторът оцеляване според
нашите информанти стои на първо място. Освен турски военен контингент в
Призренско има големи турски инвестиции. По време на експедицията ни найголямата частна ефирна медия стана собсвеност на турска компания. Получилият
работа в турска фирма трудно и индиректно разкрива, че е горанин, неохотно се
издава, че е носител на диалекта. В конфесионалната среда има нови факти, които
влияят агресивно върху идентичността и езика. В косовския конфликт на страната
на албанската военна организация УЧК (Ushtria Çlirimtare d��������������������
���������������������
Kosovës /�����������
���������
Армия за
освобождение на Косово������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������
участват вахабити и официалната ислямска общност не
се дистанцира от тях, а в религиозната й практика завършват интензивни процеси
на клерикализация, свързани с глобализацията. Гораните се опасяват, че появата
на арабски мюсюлмански училища в селата им не само пречи на местните
училища да се развиват, но и разединява общността. Косовските албанци не са
само мюсюлмани. В Призрен е седалището на католическата им деноминация. В
Косово албанската идентичност се демонстрира не чрез езика и конфесионалните
знаци, а чрез естествения прираст, който има много високи показатели, а също и
чрез бурното строителство като следствие от това.
Майчиният език������������������������������������������������������������
н����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
a гораните
��������������������������������������������������������
в Косово е само домашен и не е изучаван никога
институционално. Образование те получават на други езици. За емигрантите
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родният език също е ограничен в дома и е подложен на интерференция. Майчиният
език е с аналитична структура, но пази архаичните си особености. Следователно
той е български и е сходен с диалектите от периферията на северозападния
дял от Вардарска Македония. Носителите му споделят, че има малки разлики
между говорите в Драгашка Гора и Жупа, както и между жупските села. Това
се дължи на естествените граници, които съществуват на този трудно достъпен
терен. Възрастните информатори разпознават езиците, които се говорят в Косово
и съседните държави, и се ориентират в сходствата и различията между тях.
Гораните лесно учат езици. Сателитните връзки дават възможност на младите за
съвременна комуникация, за общуване на майчиния език в ефира на прохождащи
местни и регионални медии.
Горани и горански език са понятия, натоварени с етноидеологически
смисъл от времето на политика, съпътствана и с етническо прочистване. Затова
общността се самоопределя по общи и ценностни за всички носители признаци,
независимо от декларираната в страната и чрез чуждия паспорт на емигранта
националност. Самоопределението на тази миноритарна общност, както и на
говора й по признаците, които членовете й смятат за релевантни, е уникално:
• гòрани, респективно жупци, е географски регионален маркер, свързан
и с етнографските особености;
• нàшинци и нàшински е своеобразен таен и самобитен балкански двоен
код за принадлежност към общност с еднакъв език и обща религия, в
който се съдържа пресупозицията, че нито етническата, нито езиковата,
нито конфесионалната принадлежност като комплекс от признаци са
идентични с тези категории в друга общност, като същевременно не
могат да бъдат афиширани.
Концептът наш човек (наше чедо / нашенец / от нашите) е познат в
балканославянския ареал като маркер на принадлежност към етнорегионална
общност, чиито членове не живеят непременно там, но имат същия майчин език /
диалект.
При разговорите с нашите информанти целенасочено използвахме
българския стандарт. Макар не винаги да ни разбираха изцяло, което е лесно
обяснимо, те ни наричаха свои. Това е убедителна езикова експликация за
менталността на homo balcanicus в опозицията свой ~ чужд, в която по своеобразен
начин езикът заема водещо място в полето на категориите, свързани с родовата /
етническата принадлежност.
Променените обществени реалности на Балканите „отварят” и горанската /
нашинската миноритарна общност. Своеобразният й таен код за самоопределение
е обясним, но към него вече се добавя новата позиция на част от горанската
интелигенция от Албания и Косово, която се декларира като българска чрез
дейността си в Световния парламент на българите в чужбина – организация,
обединяваща усилията на българската диаспора за отстояване на идентичността
й чрез нейния език и традициите й.
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КСПРЕСИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛОВОРЕДА В
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Албена Баева
Във връзка със стилистичните възможности на словореда ще разгледаме
някои разногласия, появили се в нашата научна литература. Едни от първите
изследвания, свързани с актуалното деление в българския език, принадлежат
на Св. Иванчев (1968). Той проучва определителния член и връзката на
категорията определеност с актуалното членение на изречението. За ролята на
неопределителния член в поезията на Жак Превер вж. Потие (2000).
Второто сериозно проучване, посветено на актуалното членение, е
монографията на Е. Георгиева (1974). Освен изследване на словореда от актуално
гледище, се разглеждат и стилистичните възможности на актуалния словоред.
Според нея комуникативни форми, които се различават само по мястото на
логическото ударение, образуват стилистични варианти. Когато ремата се появи
пред темата, се получават стилистични варианти, като членовете на изречението
запазват мястото си, определено от граматическия словоред. Разместването на
темата и ремата може да се осъществи и с позиционни промени, които нарушават
граматическите норми на словореда и влизат в обсега на явления, обхващани от
инверсията. Стилистичните варианти се получават при противопоставянето на
темата и ремата при актуалното членение, в резултат на което има експресивен
или емфатичен словоред.
Терминът инверсия се употребява в два смисъла, когато става въпрос
за отношенията между тема и рема, и когато се нарушава граматическият
словоред. Инверсията на актуално-комуникативно равнище според Е.
Георгиева не винаги има стилистични последици, докато инверсията, свързана
с граматическия словоред, винаги има стилистични резултати, тъй като става
въпрос за преднамерена намеса и като резултат нарушаване на граматическите
норми. Инверсията е последица от архаични езикови особености (постпозиция
на съгласуваното определение, диалектни или разговорни езикови особености,
които се противопоставят на книжовната норма, разместване на компонентите
на изречението, в което основна роля играе ритъмът). Разместването засяга
определения и енклитични думи, служебни думи и частици.
Р. Русинов (1985) отбелязва, че от логическо и граматическо гледище найобикновен е словоред като следния – подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелство
– но той е само един от възможните начини за нареждане на думите в изречението.
Всяка от отбелязаните четири части може да бъде в началото на изречението.
В. Маровска (1998) подробно представя становището на Е. Георгиева за
словореда и във връзка с вариантите на изречението на Г. Стоев, което Георгиева
(1983) предлага, смята, че от конотативна гледна точка те не са равностойни.
„Неутрално е само първото (изречение, бел. моя, А. Б.), в което е реализиран
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най-разпространеният словореден вариант NPV�����������������������������
��������������������������������
…, като непрякото допълнение
е на нормалното си място след глагола. В последните два случая е нарушен
именно този принцип – непрякото допълнение не е на естественото си и найразпространено в речта място. Тази аномалия ги прави конотативни по силата
на логико-граматическите, а не на актуалнословоредните правила” (Маровска
1998:233).
Преди да се опитаме да отговорим на това възникнало противоречие,
а то е много съществено, защото противопоставя по признаците стилистична
значимост граматическия и актуалния словоред, ще разгледаме становището на
Е. Георгиева (1994), представено в академичната граматика. Според нея, когато
темата и ремата са комплексни (изразени от няколко части), разглеждането на
съставките на комплексната рема е по-устойчиво и установено, отколкото на
комплексната тема. Тя може да се разполага по-свободно, понеже е основа за
откриването на ремата. Разположената в началото на изречението тема попада
под влиянието на контекстните връзки, затова в зависимост от контекста, търпи
различни размествания. „Същото разместване търпи и изречението Отивал
даскала с десетниците към родопските пещери (Г. Стоев), когато към родопските
пещери е рема:
Даскала отивал с десетниците към родопските пещери.
Даскала с десетниците отивал към родопските пещери.
С десетниците отивал даскала към родопските пещери.
Отивал с десетниците даскала към родопските пещери” (Георгиева
1994: 283-284).
В изследването си от 1974 г. Е. Георгиева разглежда актуалния и
граматическия словоред. Актуалният словоред е словоред на речта. Обичайното
разположение на темата и ремата в актуалното членение е от темата към ремата,
което дава неутрална в стилистично отношение комуникативна единица. При
обратно разположение, при преход от рема към тема, се получават стилистически
белязани комуникативни единици. От тази гледна точка посоченото изречение
на Г. Стоев, тъй като тя отбелязва, че рема е „към родопските пещери”, е
стилистически неутрално. При актуалното членение е възможно и отбелязаното
противопоставяне с граматическото членение, защото актуалното членение
се осъществява в зависимост от условията на речта, ситуацията и контекста.
Проявата на актуалното членение се постига чрез интонационни или позиционни
признаци (логическо, фразово ударение и словоред).
Е. Георгиева приема за релевантно за комуникативната структура на
изречението логическото ударение, или смисловия акцент, независимо че то
може да съвпадне с фразовото ударение. Когато едновременно се променят и
словоредът, и логическото ударение, актуалното членение остава същото, касае се
само за синонимни, еквивалентни в комуникативно отношение членения, които се
различават само стилистически и емфатически. Един от примерите, които предлага,
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е: Той казва истината – неутрално-стилистичен словоред; Той истината казва
– експресивен, стилистичен; Истината той казва – експресивен, стилистичен
(Георгиева 1974:67). В българския език актуалното членение се реализира по
два начина – само чрез логическо ударение и чрез едновременната употреба на
логическо ударение и словоред. Съобразно с това са определени неутралният тип
и емфатичният тип актуален словоред при запазване на граматическия словоред:
Детето казва истината – ���������������������������������������������
S – �����������������������������������������
Р����������������������������������������
– �������������������������������������
О, с промяна на логическото ударение.
При втория случай, чрез разчупване на граматическия словоред,
рематичната част се разпознава едновременно позиционно и акцентно –
Истината казва детето – при което истината е носител и на логическото
ударение. Когато разположението на темата и ремата съвпадне с разположението
на главните части на изречението при граматическото членение, имаме актуалнограматичен словоред – Детето казва истината (логическото ударение е върху
истината). Актуалният словоред в зависимост от възможностите си да изразява
емоционално-стилистични характеристики е неутрален, когато темата предхожда
ремата, и емоционален или емфатичен, когато ремата предхожда темата (Георгиева
1974:69-71).
Контекстовата или ситуационната свързаност на словореда се определят
от това, че строежът на изречението е обусловен от контекста и зависи от него:
„При нормално и неутрално развитие на КП (комуникативна перспектива, бел.
моя, А. Б.) на контекста най-често зависимата от него актуална единица е темата,
която се поставя най-близо до предходния текст и служи за връзка между него и
ремата, като елемент на КП на конкретното изречение, а с това и на следващия го
текст. Ето защо най-честата зависимост между две последователно разположени
изречения е, че ремата на първото от тях става тема за второто. Така се осъществява
взаимодействието между контекста и изречението, включено в него като елемент
от контекстовата комуникативна перспектива” (Георгиева 1974:72). Този принцип
на контекстуална обвързаност се илюстрира с различни примери. Ето един:
Моканина му разправи и едвам сега забеляза, че на шосето беше се спряла една
каруца с един кон. Тая каруца селянинът беше оставил, за да дойде при него.
Вътре седеше жена, мушнала ръце в пазвите си, превита (Й. Йовков).
Извънредно интересно е наблюдението на Е. Георгиева върху определения
от нея частен аспект при разгръщането на комуникативната перспектива на текста
и ролята на аориста и имперфкта: аористът изпълнява функцията на рематична
част, докато имперфектните форми – на тематична част. Това е въпрос, който
според изследователката подлежи на детайлно проучване.
Във връзка с инверсията Е. Георгиева казва, че когато разместването
на темата и ремата се осъществява с помощта на позиционни промени, които
по принцип привличат логическото ударение, се нарушават граматическите
норми и те влизат в обсега на обхващаните от инверсията явления. Изводът на
Е. Георгиева е важен: ”А както неведнъж посочихме в изследването, мястото на
комуникативните единици при актуалното членение не само че не винаги съвпада
с мястото на членовете на изречението, определено им от граматичното членение,
но понякога е и напълно противоположно и противопоставено. Ето защо, когато
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говорим за стилистични варианти, трябва да използуваме противопоставянията
на темата и ремата при актуалното членение, в резултат на което се получава
експресивен или емфатичен словоред. Емфатичният или експресивният словоред
е комуникативно обусловен и обхваща почти всички, ако не и всички сфери
на езика. Този тип словоред не можем да противопоставяме на „обичайния”,
основния, граматичния словоред” (Георгиева 1974:96).
Следователно, отбелязаната промяна на мястото на непрякото
допълнение (с десетниците) от В. Маровска, пред сказуемото и пред подлога, че
влияе върху конотативния му потенциал по силата на промяната на граматическия
словоред, не е вярна. За да приключим с въпроса, ще цитираме още веднъж
Е. Георгиева, която точно и ясно определя: ”Инверсирането на актуалнокомуникативно равнище не винаги преследва или не винаги предизвиква
стилистични последици, тъй като в редица случаи се обуславя от контекстовите
условия, чиито изисквания се налага да спазва. Инверсирането, несвързано с
изискванията на контекста или на комуникативните цели на израза, по отношение
на граматичната структура на изречението винаги предизвиква стилистични
резултати, тъй като е преднамерена намеса в граматичния словоред, чиито
норми нарушава, за да създаде по силата на позиционния контраст стилистичен
ефект. И така, инверсията като термин в стилистиката обхваща само случаи
на преднамерено нарушаване на граматичния словоред” (Георгиева 1974:96).
И допълва, че ако смесваме инверсирането на темата и ремата с инверсията
на членовете на изречението, трябва да обявим цялото актуално членение за
общоезикова инверсна проява.
Примерът от Йордан Йовков е много показателен. „Една каруца”, като
част от ремата в първото изречение, нормално става тема във второто – “тая
каруца”. Изречението, взето извън контекста, с поставяне на прякото допълнение
(тая каруца) в началото, т. е. пред подлога, според В. Маровска трябва да се обяви
за притежаващо конотативен словоред в резултат от посоченото разместване.
Примерът очевидно показва, че не е така, тъй като тук действат описаните от Е.
Георгиева условия на контекстуалните изисквания при актуалния словоред.
Що се отнася до заключението на В. Маровска, че за да се определи
дали имаме конотативна конструкция, „тя трябва да бъде „пресята през две
сита”, преценена по два комплекса от правила – първият са правилата на
логико-.граматическия словоред, а вторият – правилата на актуалния словоред,
съобразен с контекстовите условия” (Маровска 1998:233), само показва
неправомерното смесване на актуален и граматически словоред и, както
казахме, според тая постановка, всяко разместване на членовете на изречението
с оглед на граматическия словоред се обявява за стилистичен ефект, което
е напълно погрешно. Красноречив е примерът с текста на Й. Йовков, както и
приведените размествания в изречението на Г. Стоев, които неправомерно се
обявяват за стилистични варианти, а всъщност са само контекстуално обусловени
размествания на темата. Не помага и отпратката й към М. Рифатер (1980), тъй
като, както видяхме, той издига като критерий за стилистичен анализ контекста,
а по-скоро опровергава схващането й, защото Рифатер отбелязва, че обратният
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словоред е лингвистичен, т. е. граматически словоред, който според контекста
може да бъде или не експресивен.
Описаното положение на нещата обаче има известно оправдание, тъй
като при разглеждането на словореда в българската езиковедска литература се
използват много и най-разнообразни термини: освен за граматически (логикограматически) се пише и за актуален или смислов (комуникативен) словоред,
за контекстов или ситуационен, за емфатичен или емоционален (субективен),
за стилистичен словоред. Ако прибавим нормален, прав и обратен, обективен
и субективен словоред, както и употребените от В. Маровска конотативен,
маркиран, няма да сме далеч от пълното объркване. В изследването си от 1974
г. Е. Георгиева смята, че с употребата на термините актуален и граматически
словоред отпада нуждата от употребата на термините обективен (нормален,
обичаен) и субективен (емоционално-експресивен) словоред, тъй като първият
термин отразява особеностите на граматичния словоред, а вторият – на актуалния.
В по-късното си изследване от 1983 г. отново прибягва до термините обективен
и субективен, както и до прав и обратен словоред. Може би е редно да се внесе
известно терминологично еднообразие при разглеждането на словореда.
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Професии, свързани с вода –
образни послания в българската и немската
народопсихология
Антоанета Димитрова����������������
, ��������������
Севгинар Ибрям
Езиковата „картина на света” на отделните култури отразява натрупания
опит на хората в съприкосновението им с водата, която от хилядолетия присъства
в техния поминък и бит. От това присъствие и опит са изкристализирали различни
образни послания на свързани с водата професии, които можем да обособим в две
метафорични понятийни сфери източници – водо���
e��
ми и вода за битови нужди1.
Метафоричното поле източник2 водоеми е представено тук с фрейма море
(нем. das Meer; die See), който се разглежда с три слота: плавателен съд; дейност
във водата и пристанище3.
Слотът плавателен съд съдържа концептите кораб – ������
Schiff; капитан
– �������
Kapit��
ä�n, лоцман – Lotse, моряк/юнга – Matrose;
������� подводница - Unterseeboot/U�Boot�����������
/����������
Tauchboot�
В християнската религия корабът е традиционен смислообраз на
църквата4, а кормчията – на Иисус. Кристоф Ауффарт отбелязва, че образността
на пътуване с кораб утвърждава йерархията (всеки да изпълнява задълженията
си и да не се меси в работата на другите, защото от това ще пострада неговата
собствена дейност), послушанието и дисциплината (в отношенията между капитан
и моряци), вещината на водача, невъзможността за напускане на общността
(“извън кораба дебне смъртта”), елиминирането на жените (“плачейки, остават
на брега”) и преходността (безкрайно пътуване)5.
В европейската културна традиция освен църквата най-често държавата
се окачествява метафорично като кораб (Schiff, Staatsschiff), а държавният глава „е”
капитан. Метафората държавен кораб е известна още от древността – Хораций
1

Тази статия е инспирирана от Епископ-Константиновите четения през м. май 2009 г. с
тематична област “Професии и професионалисти” и е органично свързана със статията
ми “Професии, свързани с река - метафорична употреба в българската и немската езикова
и културна общност”, която ще бъде отпечатана в сборника с доклади от конференцията
– бел. А.Д.
2
Тук изразите метафорична понятийна сфера източник и метафорично поле източник се
използват като синоними и съответстват на смисъла на немското понятие kognitiver (metaphorischer) Herkunftsbereich – А.Д.
3
В метафоричната понятийна сфера източник водоеми попада и фреймът река, разгледан от
мен в статията “Професии, свързани с река […]” – А.Д. Там съм отбелязала, че метафоричните
образи лодка/ладия/гемия, лодкар/лодкаджия/гемиджия и кормчия се срещат в редица
текстове със същите послания като тези на кораб и капитан (вж. Димитрова 2009).
4
В християнската религия присъства също и символиката на лодка/ладия, лодкар, кормчия,
гребец.
5
Вж. Auffarth 2002.
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влага в този образ своята воля да съдейства за благото на държавата 6; Цицерон
също използва кораба като метафора за държавата с посланието “държавата е
в непрекъсната опасност да бъде залята и унищожена от прилива [на бедствия]”
(срв. Auffarth 2002).
В българската и немската култура тази метафора също е популярна.
Метафорична употреба на капитан, свързана с държавността, се среща в
българската пословица “В която гемия има много капитани, тя може и да
потъне”7. Някои примери в медийното пространство са обвързани със световната
политика:
- “Саркози, капитан на кораб [наслов] Понеже е силно волеви и много
активен в период на тежка криза, който безпокои хората, той олицетворява
фигурата на капитана, който стабилно държи кораба в правилния курс,
казва Гаел Слиман от института за проучване на общественото мнение Бе
Ве А” 8;
- “Европа е кораб без капитан по време на буря” (Иванов 2009);
- “Обама стана „капитан на потънал кораб”, който ще повлече и света”9.
Повечето находки представят метафорична картина на кризата в
управлението на съвременна България. По думите на Бойко Борисов “[ж]ивеем
в държава, която е без капитан на кораб, и се мъчим, лашкайки се да си решим
проблемите”10.
Кризисната ситуация “е” корабокрушение - статията, озаглавена
„Корабокрушенци”, е придружена от снимка на бедстващ плавателен съд с текст
под нея: „България – пред политическо цунами?” (вж. Папакочев 2009).
Метафоричната картина на опасно пътуване из “световния океан” е
втъкана в кохезията на текста от Стефан Солаков под заглавие “Само родолюбци
могат да спасят страната от политическите пирати. Аматьори и престъпници от
кабинета на Станишев мечтаят отново да управляват държавния кораб“:
“Днес Станишев се кълне, че той е единственият кормчия, който може
да изведе държавния ни кораб от опасните води на световната криза.
Нищо не казва обаче кои ще са боцманът, мичманите и останалата
тайфа, с която се кани отново да ни спасява. […] В скандалното си
прошение, изпратено до началниците в Брюксел, нашият храбър моряк
настоява да му се изпратят чужденци, които да поемат управлението
на люшкащата се без посока държавна лодка. […] Бойко Борисов
6

„Im Bild vom Staatsschiff – in Anlehnung an das im Sturm treibende Staatsschiff aus den
politischen Kampfliedern des Alkäus – brachte [Horatius] seinen Willen zum Ausdruck,
sich für das Wohl des Staates einzusetzen (Carmina I, 14, 17f.)“ (Böttcher u.a. 1981: 90).
Държавата се окачествява метафорично и като лодка, ладия и (пейоративно) гемия
(Boot, Staatsboot), държавният глава „е” също лодкар или кормчия (вж. Димитрова
2009).
7
Вж. http://www.bulgarian-folklore.com/forum/viewthread.php?forum_id=5&thread_id=51.
8
Вж. http://zar.bg/view_article.php?article_id=4077.
9
Вж. http://bipartia.com/index.php?Itemid=37&id=747&option=com_content&task=view.
10
Вж. http://www.vsekiden.com/?p=39109.
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- човекът, който се кани да изгони кормчията Серго от държавния
кораб […] В очакване на новия екипаж, който да поеме съдбините на
държавата в свои ръце, все по-дълбоко се убеждаваме, че спасението
ще дойде, само ако днешните аматьори и некадърници бъдат заменени с
истински специалисти […] Бъдещите управници трябва да са и истински
родолюбци, за да могат подобно на античния Одисей, да пренебрегнат
примамливият зов на наши и чужди сирени и да преведат българския
кораб през опасните вълни на световния океан”11.
В следващия текст гемия и кораб са употребени като синоними:
„Пробойните в кораба на управляващата в България тристранна
коалиция се увеличават и перспективата БСП да не докара управлението
си до спасителен бряг става все по-реална. Ефектът от ‘наслагващите
се кризи’ в България, както ги определи не друг, а държавният
глава Първанов, вече става видим в настроенията на екипажа на
управленската гемия. С инстинкта на плъхове от потъващ кораб те
вече се оглеждат за спасение във вълните на разбуненото политическо
море. […] Така останалата без мачта и сериозно повредена от бурите
гемия на сегашното управление в България започва да се пълни все позастрашително с вода. Дали ще доплава до спасителния юнски бряг, или
екипажът й ще наскача в морето със спасителните си пояси, ще се
разбере скоро още през пролетта. Дотогава драмите и изпитанията на
политическите корабокрушенци със сигурност ще продължат”12.
Държавността е свързана неразривно с конституцията и правораздаването
и това позволява асоциирането на управленската гемия с конституционната
гемия13.
В интервю с проф. Владко Мурдаров в началото на 2008 г., годината на
Плъха според китайския зодиак, се натъкваме на две метафорични картини:
корабът България под угрозата от потъване и две групи плъхове – едната напуска
кораба, за да се спаси, а другата остава там докрай, за да извлече полза:
- Въпрос: “Навлизаме в годината на сивия плъх. Може и да греша за
цвета, но това е. Усещате ли кои са плъховете, които първи ще напуснат
държавния кораб?”
- В. Мурдаров: “Дано корабът на държавата да не започне съвсем
да потъва! Та съвсем да се разбягат плъховете, но иначе при нормално
пътуване на никой плъх не му се ще да избяга от кораба. Особено, когато
11

Вж. http://forum.clubpolitika.com/index.php?showtopic=8695.
Вж. http://bgfacti.com/news/10073.
13
„Реформи в открито море: Конституцията и съдебната система
Когато си в открито море, добре е да не подменяш всички прогнили дъски в гемията си
едновременно, защото рискуваш да завършиш ремонта на дъното. Този консервативен
принцип е основата на конституционализма или разбирането, че всяка политическа
общност се нуждае от стабилен корпус от принципи, които не се променят с всяка смяна
на политическия вятър. Вече повече от десет години българската конституционна гемия
успешно устоява на природни и политически стихии” (Смилов 2003).
12

82

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието

той е държавен. Това са особен вид плъхове. С държавен статут. Както
е рекъл Чърчил по сходен повод: “За пръв път виждам плъх да плува
към потъващ кораб!” На мен ми се ще някои хора да напуснат не само
кораба, а и страната. Знайно е, че тяхното присъствие през последните
години ни донесе само беди”14
Под оригиналното заглавие “Затруднено крадосмилане” Иво Инджев
разгръща подобна картина на нестабилно държавно управление на “коалиционната
лодка” и опити за обогатяване на управляващите:
“Докато не дойде на власт Роналд Рейгън, който разклати лодката и
комунистическият Титаник се отправи към дъното. Е ли Брюксел
еквивалентът на Рейгън в клатенето на трипалубната българска
управляваща коалиция? По-скоро любовта ще се окаже водка, отколкото
гребците в коалиционната лодка да се откажат да загребват с пълни
шепи какво им попадне. Защото електоралният ресурс от „верващи”
тук продължава да е достатъчен да крепи лодката на вълната на
необяснимата любов между бедняци и олигарси”15
Оказва се обаче, че “[к]орупцията разяжда общество, народ и държава”
не само в съвременна България, а и в България преди близо век – по думите на
проф. Анастас Иширков “[в]сяка партия, която е на власт или се готви за нея, брои
в редовете си множество членове, които подобно на хищни акули заобикалят
държавния кораб и богатеят на народна сметка”16.
Оскъдни са находките на метафорична употреба на лоцман – Lotse. В
двете култури лоцманът, както кормчията/капитанът на кораб, е метафора за
държавник: много вещ лоцман (разбирай политик от висша класа)17; нем. der�
Lotse��������������
�������������
geht���������
��������
von�����
����
Bord (бълг. лоцманът напуска борда)18.������������������������
�����������������������
O����������������������
свен това от моряшкия
говор в немската разговорна реч е заимстван фразеологизмът jn�������������
durch�������
������������
etwas�
������
19
hindurchlotsen ‘помагам на нкг. да преодолее най-големите си затруднения’ .
В немската култура през XIX������������������������������������������
���������������������������������������������
в. вероятно по аналогия спрямо структура
и значение възниква изразът mit�������
allen�
������ ����������������������
Wassern���������������
gewaschen�����
��������������
sein
���� (бълг. врял и кипял
съм), породен според Кюпер от асоциацията с моряка, за когото се предполага, че
се е потапял във водите на всички океани по земята.
Подводницата и подводничарят явно не са популярни смислообрази
в българските колективни представи, затова пък представлява интерес
14

Вж. http://www.big.bg/modules/news/article.php?storyid=56778.
Вж. Инджев 2008.
16
Вж. http://www.epochtimes-bg.com/2008-02/2008-08-15_05.html.
17
Вж. Спасов 2007.
18
Този израз се появява във връзка с карикатура в английското хумористично списание
“Punch” на 29.03.1890 г. по повод на освобождаването на Бисмарк от поста му на канцлер.
Известни са различни вариации на тази карикатура, напр. в сп. “Der Spiegel” - вж. Lexikon
der sprichwörtlichen Redensarten, S. 3857 – срв. Röhrich-LdspR Bd. 3, S. 976.
19
Вж. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 3857 – срв. Röhrich-LdspR Bd. 3, S.
976.
15
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метафоричната употреба на Unterseeboot/U�����
-����
Boot и untertauchen в немската
култура в различни ситуативни контексти. Примерите по-долу са свидетелство за
живота на езика чрез езика в живота на неговите носители:
- От апокалиптичните изживявания през 20-те години на ХХ век изкристализира
образната представа на превръщането на някого в подводница (jn�������
zum���
������
U�
��Boot�������
������
machen) с две значения: ‘да напиеш нкг. така, че да падне под масата’
и ‘да накараш нкг. да изчезне’. Първото значение се е съхранило донякъде в
израза saufen� ��������������
wie�����������
����������
ein�������
������
U�����
-����
Boot ‘пия много’ от 1939 г., а за второто ни напомня
словосъчетанието wegtauchen� ��������������
wie�����������
ein�������
����������
U�����
������
-����
Boot ‘изчезвам безследно’ от 1970 г.
- Глаголът untertauchen (бълг. потапям се) е регистриран през 1920 г. с
преносните значения ‘като престъпник избягвам обществеността’ и ‘намирам
подслон при нкг.’ 20. Вероятно подводницата като смислообраз на престъпника
в колективните представи в Третия райх е била натоварена с още едно значение
от сферата престъпност - ‘нелегален държавен враг’: untertauchen 21; U������
-�����
Boot�
fahren; U�������������
-������������
Boot��������
spielen
������� (1933 г.).
- Изразът U�������������
-������������
Boot��������
spielen
������� се появява отново през 1970 г. в ученическия говор, но
с коренно различно значение ‘преписвам от съученик’. Този факт очевидно
свидетелства за езиковата приемственост от третото поколение носители на
езика.
- В немския войнишки сленг вероятно по аналогия със значението ‘крака’
на Schwimmer (мн.ч.) през двете световни войни битува изразът F����
üß��e� ����
wie�
Unterseeboote в смисъл на широки, дълги крака и със значение ‘широки,
дълги обувки’22.����������������������������������������������������������
Във връзка със зачестилите поражения на нацистката армия
през 1943 г. се появява новата преносна употреба на untertauchen ‘бягам/
дезертирам в цивилни дрехи’23.���������������������������������������������
С това значение е регистрирана и метафората
U������
-�����
Boot�е през 1939 г.
- От средата на 50-те години на ХХ век в немското общество нашумява
лошата слава на “хулиганите”, т.нар. Halbstarke/Halbw�������
ü������
chsige. В този
социокултурен контекст, вероятно най-вече в младежкия сленг, отново се
появява подводницата (U�����
-����
Boot) вече като метафорично название за обратната
страна на грамофонна плоча с непопулярна музика 24, а с глагола untertauchen
се назовава (опит за) изплъзване от военна служба 25.
Към слота дейност във водата ще бъдат разгледани концептите плувец
– Schwimmer и воден спасител – Rettungsschwimmer.
В българската и в немската култура се срещат сходните по значение
пословици по-добрите плувци по-често се давят и die����������������������������
besten���������������������
���������������������������
Schwimmer�����������
��������������������
ertrinken�
����������
20

Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 29406.
Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 29406.
22
Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 29399.
23
Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 29406.
24
Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 29101.
25
Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 29406.
21
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zuerst (бълг., дословно: най-добрите плувци първи се давят). Метафоричният
образ на човек, който (не) плува срещу течението (нем. /nicht������������������
/ gegen�����������
����������������
����������
den�������
������
Strom�
schwimmen; wider����������������������������������
���������������������������������
den������������������������������
�����������������������������
Strom������������������������
/�����������������������
mit��������������������
�������������������
dem����������������
���������������
Strom����������
���������
schwimmen/), т.е. (не) се съгласява
с всеобщото мнение, (не) се бори с трудностите в живота, (не) се опълчва на
силните на деня и пр., вероятно е заимстван още от библейските картинни
��
притчи и поучения 26
.����������������������������������������������������������
Рьорих отбелязва употребата на този израз в европейската
27
литературна традиция ��
.���
В двете култури изразът да плуваш в нщ. (нем. in����������������
etwas����������
���������������
schwimmen)
��������� се
асоциира с изобилие (например плувам в охолство/ щастие/ блаженство, нем.
im�����������������������������
����������������������������
Geld������������������������
/ im��������������������
����������������������
�������������������
Gl�����������������
ü����������������
ck��������������
/ in����������
������������
���������
Seligkeit/in����������������
���������������
einem����������
���������
Meer�����
����
von� ���������������
Wonne����������
���������
schwimmen), както и с
прекомерност (например плувам в сълзи/ в кръв; нем. in�������������������������
������������������������
Tr����������������������
ä���������������������
nen������������������
/ ����������������
in��������������
�������������
seinem�������
������
Blute�
schwimmen) 28.
Плуването като действие се свързва асоциативно и с други дейности.
Пример в българската езикова употреба е следният цитат:
“Който не знае да плува, да не се съблича или как да се предпазим от
любовни извънбрачни връзки [наслов] Тази народна мъдрост ‘който
не знае да плува, да не се съблича’, мисля, че страшно много важи за
хора, впускащи се в извънбрачни авантюри, без да се замислят за
последиците”29.
В немската езикова употреба фразеологизмът schwimmen���������
lernen��
��������, ���������
wenn�����
das�
����
30
Schiff����������������
gescheitert����
���������������
ist означава ‘реагирам без полза впоследствие’ .
���
За човек, който се справя с всякаква ситуация, немците казват, че “може да
плува и в плитки води” (er�����������������������
����������������������
kann������������������
�����������������
auch�������������
in����������
������������
��������� ����������������
seichtem�
Wasser����������
schwimmen) 31.
���������
Самите названия на професиите плувец и воден спасител почти не се
употребяват като метафори в българската култура. За немската разговорна реч
26

„In der Gruppe der Anweisungen, wie ein wahrhaftiges Leben zu führen sei, mahnt der Autor:
‘Schäme dich nichtzu bekennen, wo du gefehlt hast und strebe nicht wider den Strom’ (Sirach
4, 31). Hier hat die resignative Redensart man soll nicht gegen den Strom schwimmen ihren
Ursprung” (Böttcher u.a. 1981: 783).
27
“Bei Ovid heißt es: ‘Stultus pugnat in adversas ire natator aquas’ (= Der törichte Schwimmer
strebt dem Wasser entgegen). In anderer Form lateinisch ‘Contra fluminis tractum niti difficile’
(= sich wider den Lauf des Stromes zu stemmen ist schwierig). Vergleiche auch Erasmus: ‘Contra torrentem niti’. Bei Tunnicius (16. Jahrhundert) heißt es unter Nr. 888: ‘Tegen den stroem
ys gweet swemmen’, bei Heinrich Bebel 1507 (Nr. H93): ‘Durum est natare contra impetum
fluminis; hoc est: periculosum est potentibus adversari’. Hier wird zugleich die übertragene Bedeutung angegeben (= Es ist schwer, gegen die Gewalt des Stromes zu schwimmen, das heißt:
es ist gefährlich, den Mächtigen zu widerstreben). Luther schreibt 1534: ‘Und strebe nicht wider
den Strom’. Auch bei Abraham a Sancta Clara wird die Redensart erwähnt (‘Judas’ IV, 249:
‘Wider den Strohm schwimmen’) […]” (Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 6353
– срв. Röhrich-LdspR Bd. 5, S. 1578).
28
Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 5839 – срв. Röhrich-LdspR Bd. 4, S. 1450.
29
Вж. http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=7215.
30
Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 5839 – срв. Röhrich-LdspR Bd. 4, S. 1450.
31
Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 5839 – срв. Röhrich-LdspR Bd. 4, S. 1450.
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Кюпер отбелязва две преносни значения на Schwimmer - ‘човек, който не може
да се пригоди към конвенционален начин на живот’ и ‘човек, който прави нови
дългове, за да погаси стари’, а формата за множествено число на думата е
��
регистрирана във войнишкия говор през 1930 г. със значение ‘крака’ 32
.
Изразът sich�����������
����������
kaum������
�����
noch� �����
ü����
ber� ��������������������
Wasser��������������
�������������
halten�������
������
k�����
ö����
nnen (бълг. едва се задържам
над водата) от практиката на спасяване на удавници се среща с преносното
��
значение ‘едва преживявам’ 33
.
В следващия цитат политикът Яни Янев е окачествен като воден спасител:
“Яне да хвърля пояси и въжета към читавите момчета в СДС, каквито тук-там
има в потъващата гемия СДС” 34.
Слотът пристанище е представен с концепта докер/хамалин –
Hafenarbeiter�������������
/������������
Gep���������
ä��������
cktr����
ä���
ger.
В българското, за разлика от немското публично пространство, метафората
хамалин се среща често. В българските колективни представи
“[о]ткакто повелява стереотипът, хамалинът трябва да е човек от
малцинствен произход, силен, глупав, мръсен, мързелив и негоден за
нищо друго, освен да тътри тежести, да пуши ‘Арда’ на междинната
площадка и да гледа похотливо домакинята, чиято готварска печка носи
по стълбите” 35.
В съответствие с тези представи биват окачествявани и етикетираните лица
– най-вече публични личности (политици, спортисти, артисти и пр.), например:
- “Този човек [Йордан Лечков] е опасност за града [Сливен, като кмет]. […] Все
говори за европейска визия, а действията му са на ориенталски хамалин.
Безцеремонен, груб, недодялан и необразован” 36;
- “Срам, министър да ходи раздърпан като хамалин на сточна гара! – възмущение
в интернет-форум от външния вид на министъра на образованието в контекста
на стачката на българските учители през есента на 2008 г. 37;
- “Маринела Гонсалес [популярна венецуелска актриса] псувала като хамалин” 38;
- “В ЛАСК всички козируват на Ивица Вастич, а той ги псува като хамалин” 39.
32

Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, стр. 25522.
Вж. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 6912 – срв. Röhrich-LdspR Bd. 5, S. 1701-1702.
34
В коментар към статията на Валерия Йонкова „Мартин Димитров – лидер с вързани ръце.
Синият шеф подписва договори с пълномощно от Юруков”, on-line в-к „Всеки ден”, неделя,
8 февруари 2009 г. (вж. http://www.vsekiden.com/?p=45239).
35
Вж. Рудникова 2001.
Следният пример е потвърждение за това, че в представите на българина “хамалинът
трябва да е човек от малцинствен произход”: “Форумът беше доста фриволен и в него
понякога се пишеха неща, които могат да изчервят дори ром-хамалин от Солни пазар”
(http://www.bulswim.info/facebook-bul09.htm).
36
Вж. http://dariknews.bg/view_article_comments.php?article_id=267374.
37
Вж. http://forum.unwe.acad.bg/.
38
Вж. http://www.blitz.bg/article/1270.
39
Вж. https://www.bulpress.net/sport/article/8451.
33
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Горецитираният стереотип за хамалина би могъл да се обогати и с
представата, че е пиянде: “Момиче на 15 години да приказва такива работи! Това
и пиян дрогиран хамалин […] не знам как ще го каже в ефир!” 40.
Напоследък обаче в българското общество се забелязва тенденция към
детабуиращо „реабилитиране” на имиджа на професията хамалин най-малко по
две причини. От една страна, хамалинът печели симпатии поради изнурителния
труд, с който се препитава, на фона на безнаказаните икономически престъпления
(тъмни сделки/ т.нар. далавери, корупция и т.н.):
“Това не е демокрация един да краде, мами, лъже и т.н. с политическа
протекция, а друг като хамалин да се мъчи да направи някой лев, да си
плаща всички данъци и всичко да му е честно” 41
От друга страна, “[м]оже би асоциираме понятието хамалин с яки мъже,
които носят тежки сандъци, разтоварвайки кораб. Но знаете ли, че съществуват
млади хора, упражняващи тази професия?” 42. В съвременна България много
студенти работят като хамали, за да се издържат, и този факт подкопава представата
за глупавия, недодялан и необразован хамалин.
Интересно е, че в българския и в немския политически дискурс намираме
свидетелство за асоцииране на дейността на политическа партия/група с някоя
“неблагодарна” професия - в България хамалин, а в Германия каналджия (вж.
по-нататък):
“Кирил Добрев, който отговаря за младежката политика на червените,
отбеляза, че в исторически план на БСП винаги се пада ролята на
хамалина. ‘Хамалите обикновено се ползват да пренасят тежки и
неудобни неща. При това сме го правили, без да се оплакваме […]. В
политиката […] [х]амалите са малко. Хората за работа са малко. Ние не
се срамуваме. Ние се гордеем с тази си роля” 43
В съответствие с немските колективни представи, доминирани от реда
и чистотата, немският войнишки говор от 1965 г. съдържа свидетелство за
асоциирането на хамалин с мръсотия: ein Kreuz haben wie ein Hafenarbeiter, nicht
so breit, aber so dreckig ‘имам мръсен врат’, ‘мръсен съм до кръста’ 44.
Към метафоричното поле източник вода за битови нужди тук са разгледани
два концепта: водопроводчик – Klempner и каналджия – Kanalarbeiter.
В българската и немската култура водопроводчикът (Klempner) не
принадлежи към традиционните смислообрази и метафори. В медийното
пространство на съвременна Европа обаче в резултат от политическите и
икономическите промени се появи вдъхващият безпокойство полски водопроводчик
(der polnische Klempner, англ. the so-called ‘polish plumber’) - нов смислообраз
40

Вж. http://musicidol.btv.bg/forum/index.php?showtopic=12325&st=120.
Вж. http://www.burgasnews.com/content/view/16030/.
42
Вж. Пендова 2008.
43
Вж. http://www.vsekiden.com/?p=45571.
44
Вж. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, S. 11453.
41
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за източноевропейския гастарбайтер, който с доброкачествена работа срещу
минимално заплащане застрашава препитанието на местните работници 45:
„В Западна Европа полският водопроводчик е нарицателно за нископлатен
имигрант, възползвал се от разширяването на Европейския съюз на изток” 46
Този метафоричен образ намира прием и в немския медиен дискурс,
където от десетилетия насам някои деснорадикални сили плашат с „наводнението”
от чужденци и вещаят, че те ще натежат и ще „повлекат към дъното лодката”,
наречена Германия.
Рубриката Arbeitskräfte heute на on�����
-����
line вестника Зюддойче цайтунг от
22.07.2005 г. съдържа статия на полския писател Анджей Стасюк, озаглавена
“Wer hat Angst vor dem polnischen Klempner?” (бълг. Кой се страхува от полския
водопроводчик?). Резюмето под заглавието гласи: „Той беше – преди падането на
всички стени от времето на Студената война – символът на безнадеждността при
комунизма. Сега изведнъж се превръща в символа на свободна пазарна икономика
и глобализираната Европа трепери пред него” 47.
Реакцията на Полша може да се определи в диапазона от хумора до
заклеймяващия сарказъм въз основа на два характерни примера: остроумната контраатака с т.нар. “секси-водопроводчик” от страна на полски туристически агенции 48 и
45

„Полша стана член на Евросъюза през 2004 г., заедно с още девет държави […]. След
най-голямото разширение на ЕС в старите страни-членки се появи страхът от ‘полския
водопроводчик’” (http://www.epochtimes-bg.com/2007-02/2007-11-27_11.html).
Следващият текст съдържа историята на израза полски водопроводчик и описание
на неговите символни измерения във Франция:
“Полският водопроводчик - аргумент в референдума
Париж. Плакат на полски водопроводчик без лице стана един от символите на
защитниците на Евроконституцията във Франция, пише АП. С него те искат да убедят
французите, че ако гласуват ‘за’ на референдума в неделя, няма да има наплив на евтина
работна ръка от по-бедните страни в ЕС. Но за противниците на Евроконституцията
‘полският водопроводчик’ е символ на страховете, че чужденци ще им отнемат работните
места. За първи път ‘полският водопроводчик’ беше използван от бившия еврокомисар по
вътрешния пазар Фрист Болкщайн. Той каза, че няма нищо против полски водопроводчик
да спре теча на чешмата във френската му вила. Това разгневи французите и провинциален
кмет му връчи списък с безработните френски водопроводчици” (http://paper.standartnews.
com/archive/2005/05/25/world/s4445_3.htm).
46
Вж. http://e-vestnik.bg/1927.
47
„Er war – vor dem Fall aller Kaltkriegs-Mauern - das Symbol kommunistischer Hoffnungslosigkeit. Nun verwandelt er sich plötzlich in das Symbol freier Marktwirtschaft - und das globalisierte
Europa zittert vor ihm” (Stasiuk 2005).
48
Полските туристически агенции предприемат шеговит контраудар, разпространявайки
реклама с изображението на русокос мускулест водопроводчик, чаровно усмихнат, който
казва: “Оставам в Полша! Идвайте!” (вж. http://www.sueddeutsche.de/reise/504/414273/text/).
Впрочем положението в самата Полша не е по-различно: „За Западна Европа ‘полският
водопроводчик’ е истински кошмар. Оказва се обаче, че и в самата Полша се страхуват от
един образ - на украинския зидар. Още повече, че най-често той е нелегално пребиваващ”
(вж. http://www.malkiobyavi.com/pro/pic-news/news.php?newsid=4830).
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пламенното застъпничество на хърватската писателка Дубравка Угрешич за полския
водопроводчик, който навсякъде е приеман с ужас и омраза и “дори е засенчил
пословично омразните цигани”. Угрешич саркастично предлага “да се издигне
паметник на безименния полски водопроводчик в редица европейски градове”,
понеже той е станал “първата жертва на обединяването и особено на разширяването
на Европа” 49.
Към професията каналджия в българската култура - за разлика от немската
- се наблюдава определено отрицателно отношение, което води до обвързването
на тази професия с нечистата табуирана сфера на престъпността. В българските
колективни представи тази професия принадлежи към т.нар. “долнопробни”
професии (т.е. професии с принизен статус) – дори и в тълкуванията на сънищата,
„[а]ко си каналджия, ще се занимаваш с тежка, неприятна или прекалено отговорна
работа”. Забавно е, че тълкуванието на съня с канал, канализация, каналджия,
който вещае “проблеми при транспортиране на стоки” 50, се обвързва с образния
синоним каналджия на трафикант, т.е. човек, който нелегално транспортира хора
или стоки през граница 51. Следващият цитат илюстрира синонимната употреба на
трафикант и каналджия:
„Познавам трафикант, който продаде мобилния си телефон с контактите
си в мрежата на друг каналджия за $15 000. Разговарям с каналджия от
Западна Африка, който ‘работи’ с 15 различни банди трафиканти от града”
(http://www.vestnikataka.com/).
Този „каналджия” „работи” в различни видове канали - за износ на бебета52,
за нелегален превоз на хора през граница 53, за хероин и амфетамин 54 и пр.
49

Вж. http://www.eurotopics.net/de/presseschau.
Вж. http://www.sunovnik.net/tulkuvane_sunovnik_2055.html.
51
Диана Благоева (2006) нарежда каналджия със значение ‘организатор на канал
за нелегално превеждане на хора или транспортиране на стоки през граница’ сред
семантичните неологизми. Под семантични неологизми тя разбира такива, които
„възникват в резултат от промяна в значението на отдавна известни думи. Измененията
протичат въз основа на асоциации, свързани с някакво сходство (по форма, по функция
и пр.) между два предмета или две явления или с някаква вътрешна или външна връзка
между тях. По този начин се развиват нови преносни значения на думите”.
52
В новина от 11.02. 2006 г. се казва: „Досега няма осъден каналджия. Разкритият канал
за износ на бебета е трети за Сливен” (http://paper.standartnews.com/).
53
„Задържаха наш каналджия в Албания
Шофьор на камион с български паспорт бе арестуван от граничари в Албания […] В
камиона са открити шестима граждани на Афганистан. [...] Афганистанците казват, че
са се качили в превозното средство на българска територия. По документи българинът е
превозвал индустриални стоки и е влязъл от Гърция” (http://www.novinar.net/);
„Арест за каналджия
Районен съд - Гоце Делчев постанови мярка за неотклонение “Задържане под стража”
срещу каналджията [...] Преди два дни той бе задържан, след като успял да преведе през
зелена граница в Гърция четирима молдовски граждани” (http://dariknews.bg/).
54
„Драматичното залавяне на Весо Баничката
Биографията на [...] има ‘две лица’ - във Видин, той е разумно момче и добър син на майка
си. В Пловдив го сочат за каналджия на хероин и амфетамин” (http://kliuki.net/view-article.php?t=176).
50
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Днешното разширяване на значението на думата каналджия е представено
твърде живописно в писмо от интернет форумите:
„По границата повечето наборни граничари бяха нещастни мълзи
или каналджии. По Живково време те такова животно ‘каналджия’
нямаше”55.
В немската култура на професията каналджия (Kanalarbeiter) изначало
също е отреден нисък статус:
“Der alte klassische Zynismus, den ich als Schüler vor über 40 Jahren erlebt
habe, drückte sich in Formeln wie der folgenden aus: ‘Stegmann, werden Sie
doch Kanalarbeiter, wenn Sie die Verben auf -mi nicht beherrschen!’” 56
В съвременното немско публично пространство прозвището каналджия найвече се свързва с влиятелна група депутати от ГСДП в периода 1957-1982 г. 57. Според
Хелмут Кол „с това название, с което се самоиронизират, те са искали да намекнат
за трудната си дейност на агитация при изборите и в първичните партийни звена“58.
Наименованието е послужило за словесна игра в случая с арестуването на Карл
Виланд, един от корифеите на германските социалдемократи: „Der ‘Kanalarbeiter’
versackt im Müll (“‘Каналждията’ затъва в боклук”) 59.
Този смислообраз на политици, които “прочистват” пътя на партията
си, вероятно е послужил при асоциирането на каналджията с политик, който
“отпушва” затлачени проблеми. Във връзка със затрудненията в интеграционната
политика Хайнц Бушковски споделя, че там става дума за “преразпределение
отгоре надолу – неблагодарно поле за изява на политиците, минирано с табута,
проблеми и безмилостно дълги периоди, докато изобщо се появят успехи”.
Кметът на проблематичната берлинска община Нойкьолн аналогизира тази
неблагодарна работа с отпушването на водопроводна шахта: “Хората страдат от
това. Каналджията се спуска в канала и го почиства. Водата отново потича, хората
се радват. Когато обаче каналджията се появи горе, те се извръщат настрана.
Защото вони” 60.
Други две преносни значения на Kanalarbeiter – ‘телевизионен техник’
55

Вж. http://www.investor.bg/forum/search.php?search_author=kp&sid=f3beb41e54c7f564fc
98cda6e48e723a.
56
Вж. http://norberto42.kulando.de/post/.
57
Вж. http://wapedia.mobi/de/Kanalarbeiter.
58
В текста е използван цитат от книгата на Хелмут Кол „Weggefährten. Erinnerungen und
Reflexionen“ (1996) - вж. http://www.seeheimer-kreis.de/index.php?id=183.
59
“Der ‘Kanalarbeiter’ versackt im Müll
Karl Wienand, sozialdemokratisches Urgestein, auf Bewährung frei, sitzt in U-Haft.
Еnde der 60er, Anfang der 70er war Wienand eine große Nummer in der SPD. Nach Ansicht
des Historikers Arnulf Baring gehörte er in der Ära Brandts ‘zum sozialliberalen Kernbereich,
zur Hand voll ihrer wichtigsten Figuren’. Wienand war derjenige, der hinter den Kulissen die
Strippen zog. Ohne seine Kungelkünste wären viele Projekte der sozialliberalen Koalition gescheitert. Der zum rechten Parteiflügel zählende ‘Kanalarbeiter’ galt als Mann für ‘heikle Fälle’
und ‘fürs Grobe’” (Beucker 2002).
60
Срв. Miebach 2005.
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и ‘телевизионен журналист’ – са се появили в немската разговорна реч след
средата на 50-те години на ХХ в. очевидно вследствие появата на телевизията и са
мотивирани от разширяването на значението на Kanal с ‘телевизионен канал’ 61.
Проследените образни послания на названия за професии, свързани с
вода, налагат извода за обвързването на клишираните метафори в българската и
немската култура с европейската духовна традиция. В руслото на тази традиция
присъщи за християнската религия и държавността са смислообразите капитан
и кораб. Извън тази универсална символика в двете култури се срещат названия
за една и съща професия, които носят различни образни послания, обусловени от
различния социокултурен климат.
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Характеристики на интеркултурната среща в “Зимно
пътуване” от Илзе Тилш
Снежана Бойчева
“Междувремието”, междинното състояние във времеви, пространствен
и ментален план, е сравнението за културния шок, който изживява героинята
на австрийската писателка Илзе Тилш в пътеписа за България Зимно пътуване,
въпреки литературно-естетическите похвати на авторката да “смекчи” сблъсъка с
другостта. Попадайки в чужбина, човек попада в едно трето измерение, в което
се пресичат собствената културна принадлежност и другата културна среда. Това
междинно измерение Георг Зимел нарича �����������������������������������������
Zwischenreich����������������������������
(��������������������������
Simmel��������������������
, 1983, 261-263). В
това междинно трето измерение съзираме и метафора за психическото състояние
на реципиента при този сблъсък. Той е преследван от кошмара на спомените
за едно тъмно и мракобесно минало, предизвикан от ширещата се в България
разруха и смърт, които от своя страна правят реален този кошмар. Към това Тилш
прибавя и “вътрешната принуда” да възприемеш и премислиш както сънищата,
така и картините наяве, което още повече увеличава психическото напрежение на
възприятието. Вярна на психоаналитичната линия в литературата, водеща началото
си именно от австрийската литература от периода на Виенската модерност, Тилш
включва в случая мотива за безпомощната роля на Аза в борбата между несъзнато
(спомени от миналото и рефлектиращите ги сънища) и Свръх-Аза (зловещите
императиви на настоящето).
“Аз трябва да отхвърля сънищата, да игнорирам старите истории, трябва да
стъпвам с възможно най-сигурните крачки по твърда земя, дори ако това винаги ми е
струвало известни трудности… имам най-добрите намерения да спазвам правилата,
в същото време зная, че ще успея само в известна степен” (����������������
Winterreise�����
…41)
Цитатът се отнася за престоя на авторката в България и за трудностите на
възприемането на чуждата действителност, при което очакваната и желана точност,
надеждност на възприятието, трезвият поглед (спазването на правилата) се оказват
трудно постижими. Защото възприятието на другостта не е резултат единствено
от оптическо отражение и логическо подреждане (когнитивна рецепция), а е
сложен психически и емоционален процес (вж. ������������������������������
Nicklas�����������������������
/����������������������
Ostermann�������������
, 1989, 24),
в който задържащите фактори (поставяне под въпрос на собствената културна
идентичност, следствие на което са кошмарите наяве и насън) са повече, отколкото
стимулиращите фактори (чуждостта като привличане и екзотика). В този смисъл
възприемането на чуждото не е въпрос на добри намерения и воля, а се стимулира
и възпрепятства от фактори, за които много често липсва рационално обяснение.
Безспорен принос на Тилш в случая е тематизирането на сложния процес на
възприемане на другостта, макар и с литературни средства. Това отново се корени
като тенденция в немската романтическа поезия и в последвалата я модерна и
постмодерна литература, в която рефлексията върху рефлексията (“поезия на
поезията”) е основен поетически принцип.
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Един от ирационалните фактори, които затрудняват или правят невъзможно
възприемането на чуждото, е априорният страх от него. Тилш сравнява това
чувство на страх със страха от височини - страх от погледа в бездната, когато
си се изкачил нависоко и осъзнаеш разстоянието, делящо те от сигурната почва.
Въпреки другото съ-знание, че височината, на която си в момента, няма да се
срути, се чувстваш като човек, който се е самонадценил и не може да изключи
риска от евентуално срутване и политане в бездната. В паниката си той не може да
“види” всички предпазни устройства, създадени, за да го защитят. В този момент
психически той се намира в екстремна бедствена ситуация и никакви рационални
аргументи в полза на неговата сигурност не могат да го отрезвят. Излишно е също
това състояние на страх да му се вменява във вина, тъй като това не може да
отслаби, а ще засили чувството за безпомощност, безсилие и обреченост. В случая,
пре-експонирайки се “нависоко”, човек попада в измерението на световъртежа на
онези магически сили, на които е безусловно подвластен. От подобен страх страдат
особено сенсибилните личности и с годините той се засилва (���������������������
Winterreise����������
… ��������
93-94)��.�
Едва ли има по-подходящо описание алегория за страха, който изпитваме, когато
се изкачваме по стълбата към чуждостта, оставяйки в подножието стабилността
на собствената идентичност. С всякo следващо стъпало своето олеква и ние
постепенно преминаваме в несигурно пневматично състояние. Единственото,
което осъзнаваме в това състояние, е далечността от нашето. Дистанцията спрямо
него в случая не помага за по-трезв и широк поглед върху нещата, защото това,
върху което сме концентрирани и което е по-силно от всякакъв алтруизъм, е
егоизмът, нагонът за самосъхранение. Тилш демонстрира в случая литературна
рецепция на психическото измерение на резкия контакт с чуждостта, когато пътят
към нея далеч не е извървян. Във всеки случай, дори ако този път не е вертикален,
както в случая, а е хоризонтален, той пак неизменно преминава по гребена на
върха с открит поглед към бездната.
Друг компонент на срещата с чуждото при Тилш е студът. Мотивът за студа
като конкретика присъства навсякъде в текста на Тилш. Но той е същевременно
и мотив за неуредеността на българските условия на живот и дори метафора за
българското гостоприемство. Никой турист по Черноморието не е умрял от студ,
но все пак те идват през лятото. През зимата България не е вече символ на Юга и на
така желаната от “замръзналите” европейци топлина и жега. България се превръща
от страна на розите в топос на замразените през годините неуредици: “Когато д-р
К. ентусиазирано ме увери, че няма да съжалявам за пътуването в България, той
не пропусна да добави: Вземете за всеки случай със себе си една пухена завивка”
(����������������������������������������������������������������������������
Winterreise�����������������������������������������������������������������
…58). Това я съветва и Криста, нейната придружителка, която също
носи със себе си такава завивика. В София й казали, че в градовете северно от
София човек може да попадне в неотоплени хотелски стаи (����������������������
Winterreise�����������
…57). Тази
модалност се превръща за авторката в реалност:
До моето легло стои електрически радиатор, който Петер предвидливо
бе поставил, той упорито се бори срещу студа, но напразно. Лежа с
леденостудени крака под завивката, за сън не може и да се мисли, накрая
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обличам дългия си панталон и пуловера си и разстилам палтото си, което
слава богу взех със себе си, над завивката, минава още около час, докато се
затопля дотолкова, че да мога да заспя.
Не мога да си спомня дали Карл Май бе обзавел героя си Кара Бен Немзи
за това приключение на Балканите с вълнени пуловери за сън, с плетени на
ръка вълнени чорапи, и преди всичко с пухена завивка. Може би щеше да го
направи, ако тези приключения не бяха измислени и ако той наистина би бил
тук, и то в началото на зимата. (�������������������
Winterreise��������
…99-100)
В България хората мръзнат не само в хотелските стаи, но и в собствените
си жилища. И логически следва въпросът: “…как може човек да иска да живее
в такава страна, …?” Отговорът не е лесен и се съдържа имплицитно в опита на
авторката да замести логиката с поетическия начин на изразяване.
Пътеписът е прекъсван на редица места не само от спомени, но и от
саморефлексии за миналото на авторката, особено за нейното детство. Това е
художественият похват, който търси онези, споменати от Тилш, вътрешни пътища
за допир с чуждото. В хармония със зимна България са детските спомени за един
коледен празник, на който Илзе получава като коледен подарък книгите на Карл
Май (�����������������
Winterreise������
…64).
Книгите, музиката, изкуството въобще са факторите, които определят
отношението на Тилш към другостта. Сферата на изкуството е тази, която в найголяма степен предпоставя толериране на различното, другото, дори абсурдно
другото. Хората, изкушени от тази сфера като творци и/или реципиенти, са именно
сензорите на креативното многообразие. Тази теза проличава и в отношението
на авторката (творец и реципиент) към изкуството и хората на изкуството в
България.
Защо К. Май с американските прерии е връзката с Балкана? Първа
причина: фикционалните му описания на Балканите. Карл Май написва серия
романи за Близкия изток, “ориенталски романи пътешествия”, които обезсмъртяват
романтичния Кара Бен Немзи. Четвъртият роман от тази серия е озаглавен
В балканските планински проходи. Карл Май не е посещавал Близкия изток и
Балканите, както никога не е стъпвал в Северна Америка. Близкоизточните му
романи обаче са толкова добре основани върху исторически извори, че е възможно
да се премине по неговите маршрути (����������������������������������������������
Schubert��������������������������������������
, 1990, 195-196). Може да се каже, че
Карл Май е основоположникът на нов жанр, който описва връзката между туризъм
и седене в къщи и четене на изворите. Последното е допирната точка между К.
Май и Тилш, която наред с личния опит се опира в голяма степен на изворите за
България. Втора причина: връзката е между приключенските изживявания на
детето Илзе посредством тези книги и приключенското в това пътуване на Тилш
в една географски близка, но вътрешно далечна и студена страна. Споменът за
прочетеното от Карл Май – за американските прерии и джунгли, през които яздят
трапери и ловци на индиански или арабски коне, преминавайки бурни реки, после
седят около огньовете, пушат лулата на мира и ядат мечешка шунка – представят
другостта наред с опасната, но и с привлекателната й страна. Другото в случая е
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символ на предизвикателството в приключенско-екзотичен план, което го прави
привлекателно. Другостта като очарование, като екзотика, открита в книгите на
Карл Май, е повод да се покаже другата страна на възприемането на българската
действителност – привлекателно-приключенското, приказно-утопичното. В
известен смисъл Тилш напуска в литературния си текст така наречената реалност
на повествованието, където доминират несправедливостта и злото, за да преминат
в един пожелателен фантазен свят на справедливостта и доброто, какъвто е светът
в книгите на Карл Май. Това е литературно-естетическият похват: по макар
и утопичен начин другостта да се види от другата й страна – не като зловеща
реалност, а като привлекателна илюзия. Въпреки че за разлика от фикционалните
приключения на Карл Май българските приключенства са съвсем осезаеми,
реални. Истинска изненада е, когато, купувайки си билет за цялото разстояние
Шумен – Пловдив, двете австрийски пасажерки биват изхвърлени от влака малко
преди крайната цел, с обяснението, дадено, разбира се, постфактум, че жп линията
до Пловдив е в ремонт (в Шумен не знаят за това). От гледна точка на изненадите
и на приключенията от този тип българската културна (или некултурна) общност
трябва да се определи според Хофстеде (Хофстеде, 2001) като общност с ниско
избягване на несигурността.
Още един паралел за възприемането на другостта и за нейното
вербализиране откриваме в текста на Тилш. Тя идентифицира възприемането на
другостта с “чуването” на тишината. Тишината според нея не е само акустичен
феномен, тя може да се види, т.е. да се изживее с очите, да се почувства с
цялото тяло. Това чувство за усещане на тишината, без да я “чуваш”, трудно
може да се вербализира, за него няма езиков еквивалент. Този “вид” тишина
не се отличава с липса на звуци или шумове, а е нещо повече, тя се усеща не
само чрез сетивата, а свръхсензорно, интуитивно и не може рационално да се
обясни. Такава интуиция като вътрешна нагласа ни е необходима, за да “видим”
другостта, която, видяна само с очите, далеч не може да бъде “уловена”. Фактът
на сетивното усещане на другостта още не е факт на улавянето и възприемането
й. Тилш представя този процес като нещо повече от отражение и сетивно
познание. Поредната заслуга на Тилш в случая е тематизирането на механизма
на възприемане на другостта и невъзможността той да бъде вербализиран
поради своята сложност и ирационалност, което отново е част от приоритетите
на новата и най-новата австрийска литература и философия (мотива за езиковия
дефицит при вербализиране на определени метафизически сфери): езикът
има граници, ние сме принудени да о-писваме, вместо да бъдем прецизни.
Многобройните художествено-естетически паралели, които Тилш прави, за да
ни доближи до утопичната прецизност на езика при вербализиране на другостта,
са доказателство за верността на горния цитат.
Друг повтарящ се мотив при австрийската авторка, свързан с езика, е
потвърждаването на сетивните възприятия с прочетеното в справочници и
енциклопедии (�������������������������������������������������������������������
Lexikonsreise������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������
. Това се отнася и до описанията на К. Май, които са
потвърдени от исторически източници (����������������������������������������
Winterreise�����������������������������
…144), както и до описанието
на розовото масло, чието потвърждение Тилш търси не само в енциклопедията
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Брокхаус, но и в описанието на Алоис Музил (братовчед на Роберт Музил) в
пътеписа му за Ориента, потвърдено от своя страна от книгата на Ерих Файгл
“Музил от Арабия” (�������������������
Winterreise��������
…87-88).
Препотвърждаването на собствените възприятия в други писмени
източници е препотвърждаване на достоверността на тези възприятия и вид
легитимиране на възприетото чуждо. Опората в написаното от предходници е
критерий за достоверност. Писмовността, писменният текст, колкото и субективен
да е той, чрез факта на материалното си, фактологическо съществуване е гаранция
за правдоподобност. Оттук произтича непрестанният рефлекс на пишещия за
чуждото към препотвърждаване на уловеното от самия него в други писмени
текстове.
Мотивът за бедността и мизерията в България е поставен у Тилш в
контекста на духовното. От една страна, стои бедността като факт: неописуемо
бедни сме. Следва картина на изоставени планински селца, където живеят само
стари хора. От друга страна - надпоставянето на духовността: как става така, че
се пръква един превъзходен като чувствителност преводач от такова схлупено
селце? Коментарът на Тилш:
Може би тъкмо произходът от едно такова изгубено сред горите село,
излизането от самотата и тишината са предпоставката за това, човек да
развие чувствителността си, която е необходима, за да четеш един текст
между редовете и да виждаш зад думите, да повдигаш от листа хартия
съставените от букви изречения, да се вслушваш в звученето им, да ги
превеждаш на собствения език не само според смисъла, но и според вродената
им и вложена от поета мелодия и да ги предадеш съвършено. С голяма
вероятност можем да приемем, че човек развива друго, интимно отношение
към словото сред самотата на такива места, като в тези села сред горите,
че тук езикът възвръща в известен смисъл невинността си. В тишината
думата може да бъде по-вярно премислена и усетена. (���������������
Winterreise����
…68)
Тилш демонстрира типично австрийски подход при възприемането и
обяснението на феномена Станислава, преводачката на Тилш в София. Идиличното
представяне на природата и малките селца, сгушени в планината, и идеализирането
на тези топоси в посока: тук се ражда истинската чувствителност, а не в крясъка
на големите градове, се корени в австрийската традиция (Щифтер). Говоренето за
чувствителността към езика, към думите, за тяхната мелодия и мистика също има
своите корени в австрийската литературна практика и философия (Рилке, Музил,
Витгенщайн, Бахман, Хандке, Бернхард). Сантименталният подход на Тилш към
природната идилия, от друга страна, напълно се покрива с българския начин на
възприемане на природата и провинцията (малките градове и села). Идеализирането
и одухотворяването на тези топоси и същевременното им героизиране като родни
места на много чувствителни натури е също в нашия духовен свят. В топоса на
духовното Тилш търси компесаторно алтернатива на мизерията. Беднотия – да, но
духовни хора излизат от там, колкото и несериозно и повърхностно да звучи това
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като критерий и условие за духовност (��������������������������������������
Winterreise���������������������������
…89). Като контрапункт на
цитирания пасаж ще посочим гледната точка на един от авангардните австрийски
писатели – Томас Бернхард, който свързва проблематиката на провинциалността
и природата със стихийното, непредвидимото, духовно бедното и дори пошлото.
Подобна гледна точка липсва в художественото представяне на българската
провинция. Въпреки нейното идеализиране: “бягството от селата се засилва”.
Колкото и неразбираемо да е за един западен интелектуалец, който би се оттеглил
в тишината, “най-голямото откровение”, според Лаотцзе (����������������������
Winterreise�����������
…70) дори
с риска да не може да включи един електрически уред, да носи вода от потока,
да цепи сам дърва за огъня, да мъкне от километри пеша хранителни продукти.
И всичко това, за да избегне катастрофата на метрополията и медиите, за които
“цифрата на зверски загиналите никога не е достатъчно голяма” (������������������
Winterreise�������
…71).
Тилш представя тук една екстравагантна визия на част от интелектуалния Запад
за “отшелничеството”, която напълно се разминава с причините, поради които
българските интелектуалци (има и изключения) “виреят” сред шумотевицата на
големия град. Но друго нейно прозрение е по-важно. И то важи както за Изтока,
така и за Запада:
За да можеш да се върнеш тук (в тишината – С.Б.) дори само за малко,
трябва да си живял като дете в тази горска самота, трябва да си изживял
определящите за тебе години в село от няколко къщи. Само тогава се създава
връзката с всичко това, която те държи цял живот. Тогава си се научил да
се справяш с тишината, тогава тя не те безпокои и плаши. Влизаш отново
в тази тишина като в отхвърлена, но все още топлеща кожа. Ако обаче
междувременно си прекарал години в шумните и пъстри градове, винаги
отново се завръщаш в тях. (������������
Winterreise� ����
…72)
Това е генезисът на афинитета към тишината и самотата на отшелничеството,
от една страна, и пристрастеността към трясъка и многообразието на големия
град, от друга страна.
Зад беднотията и сивотата Тилш подозира богатството, пъстротата
на живота. Във всеки случай не й липсва поетическото любопитство за тези
качества на живота в България, любопитството да надзърне зад сивите
стени на безличните къщи: “Колкото сиви и безлични да изглеждаха отвън
тези къщи по това време на годината, толкова пъстри и приветливи може
би са вътре, си помислих, изкушението да почукам на една врата и да помоля
да ме пуснат вътре, за да хвърля един поглед, бе голямо”. (������������
Winterreise� �����
…106)
“����������������������������������������������������������������
Подозрението����������������������������������������������������
”���������������������������������������������������
за вътрешна пъстрота и жизненост идв��������������
a�������������
неслучайно.
Такъв е духът на текста на И. Тилш, болезнено-критичен, но
������������������
непредна�������
мерен,
и което е най-ценното в случая – изкушен за възприятия, контакт и ���
за
вътрешен диалог.
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Не само писателското, но и човешкото въображение наред с
благонамереното любопитство са мостовете за преоткриването на другото, и
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то не непременно в неговата ужасяваща фасадна сивота, а в многоцветието на
всички възможни тонове. В багри и нюанси, а не в черно-бяло е представена
българската другост от Тилш. “Свободата е не да избираш между черно и бяло,
а да избягаш от този избор” (А������������������������������������������������
dorn��������������������������������������������
о, 1989, 85). Изкушението въпреки бариерите
(сивите порутени стени) да се влезе в политоналността на българската другост е
една от характеристиките и заслугите на Тилш във водения от нея интеркултурен
литературен диалог. Погледът в дълбочина й позволява да открие нови измерения
на чуждостта. В посочения пасаж се тематизира интракултурната чуждост в
българската действителност. Макар и въображаеми, уютните, приветливи, пъстри
отвътре домове ограждат и спасяват хората от една чуждост, която не е външна,
а е вътрепоставена, чуждостта на враждебната и грозна улица, на враждебния и
грозен квартал, на враждебния и грозен град, на враждебността и грозотата в тази
страна. Тази интракултурна чуждост, ако не по-страшна, е също толкова страшна,
колкото и чуждостта в чужбина. Нещо повече, тя е зловеща, защото за разлика
от чистите и кичести, подредени и цветни фасади на Запад (от които също може
да те лъхне студ) тук всичко напомня за смъртта. Чуждостта като зловещност
не е далечен кошмар или химера, тя е в непосредствена, гранична близост до
българина и неговото битие. Смъртта и чуждостта са негови съседи. Към тях той
не би могъл да бъде толерантен. Единствената реакция на този вид чуждост са
примирението и страхът. Оттук произтича отбелязаното от Тилш капсулиране
в своето, между четирите стени, между прозорци със спуснати завеси, щори и
кепенци, оградени с железни решетки. Кой българин ще отвори всекидневната
си за погледа отвън, кога у нас, ходейки по улиците, както в Германия (особено
в протестантската част на северна Германия), можеш да видиш разположението
на мебелите в хола? Присъствието на чуждостта на разрухата по българските
улици не прави хората възприемчиви към нея, напротив – логичната реакция е
отблъскване на външното и самозатваряне. Животът се “спасява” в затвореното
пространство от “студа” навън. Във въображаемия уют и закътаност на
вътрешното пространство намира успокоение искрената загриженост и тревога
на авторката, която, сблъскала се с непривичната за нея враждебност на околната
среда, е конфронтирана допълнително със свръхконотацията на чуждостта,
нейната зловещност. Депресията, в която изпадат и българи, и чужденци при вида
на порутените стени и пътища, е предизвикана от чувството за бездомие, което
авторката фикционално се опитва да компенсира, като създава литературен образ
на дома, алтернативен двойник на бездомието (вж. ��������������������������������
Kiossev�������������������������
, 2001, 204). Той битува
в желанието за утеха, в потребността “да видя живеещите тук приютени, спасени
от заобикалящия ги вън студ, закътани в дома…” (������������������������������
Winterreise…106-107�����������
). По този
литературно-естетически и дълбоко емоционален път Тилш прегръща не само
чуждостта като интеркултурна категория. Емпатична позиция тя заема спрямо
чуждостта в интракултурния смисъл, спрямо чуждостта като част от българската
идентичност. Това прави нейната позиция спрямо българите много лична, много
интимна и много сърдечна.
Чувството за бездомие, което взема връх в рецепцията на Тилш, се подсилва
по неин маниер от реминисценции за собственото безпризорно състояние от
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детските години. Образът на чуждото “гардже”, което са приютили от съжаление
и доброта, но в същото време тайно се надяват да не остане прекалено дълго, за
да изяжда храната на собствените гарджета, да им отнема от пространството, е
красноречив в две посоки: първо, той е индикация за непосилното преодоляване
на чуждото спрямо първичния истинкт за самосъхранение и, второ, той
представлява жалък образ-алегория за българската безпомощност. Парадоксът в
случая с България е, че гарджето е в собствената си (чужда) страна, оспорва му
се собствената (чужда) територия, отнема му се собствената (чужда) хапка. В
този смисъл проблемът за срещата с чуждостта у Тилш се измества от посока
чужденец - България в посока България своя - България чужда. От интеркултурен
проблем той се превръща в интракултурен. Това изместване на тежестта е
колкото парадоксално, толкова и обяснимо, като се има предвид показаното от
Тилш и демонстрирано в анализите пълно отчуждаване на българите спрямо една
човешки неестествена околна среда, която населяват. Именно това вдълбаване
в проблематиката на чуждото свое заговорва и едновременно затрогва (���������
anr������
ä�����
hrt��)
реципиент като Илзе Тилш.
Не може да убягнат структурно вплетените паралелни фрагменти със
следвоенните години в Австрия, в които доминира мотивът за бездомието, за
екзистенциалната безизходица, свързани обаче непременно с духовното: детето,
което цяла нощ свири на пианото Ференц Лист, преди да премине в света на
бездомните. Недвусмислен е намекът на авторката за бедственото положение
на хората в България, която от 60 години не е водила война. Но като постоянен
спътник (пряко или косвено) наред с безизходицата е прокаран мотивът за
опазената духовност и човечност (����������������������
Winterreise�����������
…107-108).
Още един пример “привежда” Тилш за така нареченото чуждо свое.
Наред с грозотията на околната среда, която екстраполирахме като отчуждено
свое, и наред с миналото, което също може да се окачестви като чуждо свое, в
текста на Тилш се появява трети образ на чуждостта в собствената идентичност,
комбиниран от споменатите два образа. Това е картината на зловещността на
настоящето в контекста на миналото. Тези три аспекта на чуждостта са част
от вътрешната перспектива на чуждостта (вж. Ihekwezu�����������������������
�������������������������������
, 1988, 71). Пътувайки
с българската железница, героинята на Тилш съзира в далечината самотен кон,
зад който самотен селянин тика ралото, показани на фона на пустото поле.
“Самотността” на тази картина е вече нещото, което отчуждава, което премества
пейзажа в полето на чуждостта. Този образ на самотния кон и самотния селянин
зад ралото сред пустото поле не извиква идилични асоциации за патриархалното
минало, той по-скоро плаши на фона на съвременното развитие като цяло и на
настоящото състояние на тази страна. Каква по-самоотчуждаваща гледка от
гледката на отчаяната борба на един мъж и един кон с рзхлопаното дървено рало да
осигурят прехраната си във века на свръхтехнологиите? Човек има чувството, че
този мъж не е напускал предишните столетия и е подминат от цивилизационните
открития на двайсети век. Получил след “промените” земята си и уж свободата си,
този мъж съвсем скоро осъзнава, че те въобще не му трябват (вж. Konstantinovic��
����������������,
2003, 475-476). Земята не му трябва, защото няма машини, с които модерно да я
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обработва. Свободата да направи това, което поиска, му е също “излишна” на фона
на тоталното безпаричие и липсата на перспектива. И земята, и свободата не могат
да помогнат на този селянин. Безнадеждността на ситуацията е пълна на фона на
приведените от Тилш факти, че в Западна Европа на селяните се плащат премии,
за да не обработват земята си. Какво ще стане тогава с прословутите качества на
българите, цитирани (Бисмарк) от Инге Сантнер като “прусаците на Балканите”
– усърдие, старание, борбеност. Дали тези приписвани на българина добродетели
отново ще се пробудят при така видяната жалка картина на безпомощност и
безнадеждност. Няма да се пробудят и не защото липсват самите те като потенциал
или липсва волята за тях, а защото дълго време те бяха приспивани (по думите
на Криста) от възможността друг да решава, друг да диктува готови решения.
Закърнялото чувство на отговорност за себе си прави българите неспособни
на така заявените, декларирани от културния гид качества, дори в условията
на относителна свобода (вж. Winterreise����������������������������������
���������������������������������������������
…154-156). Обобщавайки вътрешните
измерения на чуждостта, можем да заключим, че българинът е показан от Тилш
като самоотчужден не само в близката си житейска среда, не само чрез миналото
и спомените, а и спрямо собствените си традиционни добродетели.
В самия край на текста си Тилш прави вид обобщение за формите на
чуждостта, която според нея доминира в глобализираща се Европа, където
чужденецът е и съсед. Наред с чуждостта, която тя открива за българите в
собствената им идентичност, Тилш тематизира повсеместната чуждост, в която
живее съвременният човек в условията на свръхмобилност, свръхмиграция, на
мултикултурност, на непрекъсната модернизация и промяна на живота. Това
чувство за чуждостта като перманентно и доминатно състояние се обуславя
от житейската съдба на авторката, чието детство е белязано от малцинствена
принадлежност в една славянска страна. По-късно чуждостта присъства във
факта на емигриране от прародината в страната, в която тя понастоящем живее и
твори. Многобройните пътувания са трети фактор за непрекъснатия й сблъсък с
чуждостта. Този транскултурен личен опит на авторката с чувството непрекъснато
да си в позицията на друг й позволява свръхчувствителността при нюансиране
на измеренията на другостта, което тя демонстрира в текста си за България.
Тилш прави разграничение между прогонени, прокудени, бегълци, най-вече по
политически причини, от една страна, и емигрирали по икономически причини,
от друга страна. Всички те обаче пеят българския химн, нещо повече, изпитват
необяснима носталгия по времена, в които не са били особено щастливи,
именно поради непреодолимото чувство за чуждост и неприетост в другата
култура, където остават завинаги чужденци, в най-добрия случай гости. Дори
тези, които успяват успешно да се интегрират, професионално да се реализират
с относително добър социален статус, никога не биват напуснати от чувството
за непринадлежност към приемната култура. Но алтернативата на всички,
принудително или доброволно напуснали родината, не е завръщането им в нея,
защото, завръщайки се след години, пред тях изниква поредната разновидност на
чуждото в лицето на старата нова родина. Това очаква според Тилш всички млади
хора, които, сега напуснали България, след години ще се завърнат в нея. Изводът,
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който се налага, е, че животът, било в родното място, било другаде, в резултат
на изброените фактори все повече се овъншнява спрямо собствения културен
модел, постепенно се губи културният образец и културната следа и се налага
ревизия на стереотипа “друго е да се завърнеш” в “бащината къща”, наистина
е вече друго. Алтернативата на чуждостта не е родният край. Алтернативата
е полиалтернативността на портативната родина (������������������������
Winterreise�������������
…163-164). В
подкрепа на тезата на Тилш за повсеместната чуждост – Цветан Тодоров, който
цитира Хуго от Сен Виктоар (Завладяването на Америка) “Който милее за
отечеството си, е чувствителен новак; който се чувства навсякъде като на родна
земя, той вече е силен; ала съвършен е само онзи, за когото целият свят е като
чужда земя” (Тодоров, 1992, 238).
Тилш тематизира и мотива за бездомните кучета, който неизменно се
появява и в други текстове за България. Да спаси едно куче, като го вземе в дома
си, или да напише едно стихотворение Кучетата на София? Тилш има предвид
стихотворението “Кучетата на Пловдив” от Михаел Бузелмайер, което дава заглавието
на книгата му за България (Бузелмайер, 1998). Следва обаче въпросът, дали тук в
България са нужни сантименти към кучета и … хора, дали е спасение да занесеш
едно куче в дом, застлан с килими, в който по часовник се ходи по нужда и се яде
кучешка храна от консерви. Спасение ли е това? “Кой знае, дали това малко куче
иска да бъде спасено по този начин?” (������������������������������������������
Winterreise�������������������������������
…54) “Кучешката“ проблематика
е метафоризирана. Спасение ли е за една културна идентичност, в частност за
българина, застланата с килими Европа, животът, приличащ на часови график
и … �������������������������������������������������������������������������
fast���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
food����������������������������������������������������������������
? В по-голям контекст Тилш подхвърля тук въпроса за запазването
на идентичността и самобитността за сметка на налагането на европейските
ценности. Отговор на този въпрос липсва. Забелязваме лек нюанс на съмнение в
ценността на ценностите и в това, каква цена трябва да се плати за тях.
Текстът на Тилш завършва с рефлексия за литературата, която отразява
другостта като чуждост. Рефлексия, която е едновременно в съгласие и в
конфронтация с друг автор, писал за българската действителност. Този паралел
многократно е подсказван на австрийската авторка в срещите й с български
интелектуалци, предимно германисти (преподаватели и студенти), провокирани
от скандалния по всеобщо мнение текст на Михаел Бузелмайер Кучетата на
Пловдив. Ще цитираме един от случаите:
Питам се дали тази провокация е била необходима, поставям си въпроси
за целите на поетическите текстове, но веднага си казвам, че възмущението,
което този текст е могъл да предизвика, представлява доказателство за
това, че в тази страна хората по-сериозно се занимават с писмени текстове,
отколкото е нормално там, откъдето идвам. Вниманието, с което е приет
този вероятно незначителен текст, всъщност би могло положително да се
оцени в своето въздействие като преднамерено и прието предизвикателство,
като се има предвид значението, което в тази страна се придава на изказа на
пишещия. Това познание се числи към положителните впечатления, които ще
отнеса от моето пътуване. (������������
Winterreise� �����
…115)
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Първото, което прави впечатление в цитата, но и в целия текст на
Тилш, е, че единствен Михаел Бузелмайер се споменава като представител на
авторите от проекта Немско пътуване към Пловдив. Този факт се обяснява с
обстоятелството, че все още са пресни спомените на определен кръг български
читатели, предимно германисти, за текста на германския ни гост. Тилш идва в
България непосредствено след излизането на книгата на М. Бузелмайер. Второто
в позицията на Тилш за предназначението на един литературен текст е въпросът:
беше ли необходима провокацията, трябва ли той да е задължително скандален? И
на трето място авторката обръща внимание на рецепцията на текстове в България,
на далеч по-голямото значение, което им се приписва, отколкото в една Австрия
например. (В скоби трябва да се противопоставим на Тилш, отбелязвайки,
че литературните скандали в Австрия са много по-често явление, отколкото в
България.) Фактът, че предизвикателството в текста на Бузелмайер намира почва
и отговор сред читателската аудитория, е за нея едно от положителните неща,
които тя ще вземе със себе си от това пътуване. С реакцията си на един, по думите
на Тилш, незначителен текст българската читателска аудитория показа незрялост
и присъщото на всяка една подобна аудитория чувство за самоидентификация
(като българи) с написаното в един фикционален текст. Но което е още по-лошо,
бълагарите се направихме на жестоко засегнати и обидени (едва ли не уязвени в
човешкото си достойнство) от един текст, от един литературен текст, което също
е демонстриране на невежество за това, как адекватно трябва да се реагира в
подобен случай и дали въобще трябва да се реагира. Абсолютно неадекватна е
реакцията на читатели, специалисти и критици. Този и подобни текстове или се
отминават с мълчание, или се доказва, че те са част от един личен дневник и
нищо повече. За разлика от становището на Тилш за нас подобни реакции на
читателската аудитория към определен вид текстове са меко казано неуместни и
издават невежество относно “целите на поетическите текстове”.
Тилш използва примера с рецепцията на текста на Бузелмайер, за
да разсъждава надълго и нашироко върху тези цели, опитвайки се да прозре
необходимостта от провокация:
Отново си спомням за автора на стихотворението за кучетата. За пет
седмици той сигурно е видял повече и съвсем други неща, отколкото аз през този
единствен предиобед, той не е възприел само положителното, допълнително
украсено от добронамереното време, той е видял и останалото за мене
скрито по причина на краткото време, видял е сенчестите страни и не ги е
избегнал. Поставил е пръст в раната. Може би това са искали да избегнат
при мен, шокирани от негативния опит, като са ме поканили за възможно найкратко време. Впечатленията, които вземам със себе си, са повърхностни и
не са помрачени от сенки. Аз мога само да предполагам, а той е възприемал. И
е облякъл своята истина в метафори, които са изплашили тези, които са ги
разкодирали. Във всеки случай изкуството във всички времена е било задължено
да говори истината, но не струва нищо там, където се опитва да я забули
или да я украси. Истинското изкуство не показва хубавата повърхност на
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света, то безпокои, разтърсва ни отвътре. Въпреки че този факт не е ново
познание за мен, защото това за мен винаги е било естествено, го повтарям
съвсем умишлено. Авторът на стихотворението разтърси една цяла страна.
Критикувайки го, хората размишляват върху него. Много се надяваме, че той
ще предизвиква интерес, ще буди съпричастие, ще сее безпокойство не само
с това стихотворение, но и с други текстове, със свидетелства и разкази
и в своята страна, която е една от най-богатите в света. Необходимо е
да се предизвика интерес към тази забравена, изпаднала в беда страна, да
се обърне внимание на положението, в което тя се намира, да се разбуди
светът за нея. Аз нямах такова намерение, когато започнах да записвам
впечатленията си, но сега зная, че бих искала моите записки да имат и този
допълнителен ефект. Литературната стойност на стихотворенията и
текстовете, които постигат такъв ефект, стои на второ място, изказът
и съдържанието са важни, това осъзнавам тук в Пловдив, в града, от който
получавам само бегла, позлатена от слънцето представа, вече не е необходимо
да чета стихотворението на този автор. Той е създал безпокойство, което
може да променя нещата. Това, наред с художествения аспект, е една от
задачите на литературата. (������������
Winterreise� ���������
…167-168)
Така и не стана ясно дали Тилш е прочела текста на Бузелмайер, но както
се оказва, това няма особено значение, като се има предвид просветителската
позиция (нетипично за австрийската модерност, дори и за австрийската традиция),
в която изпада авторката, говорейки за задачи на литературата, които стоели преди
нейната художествено-естетическа стойност, наричайки всичко това изкуство.
Доста популярна сред специалистите литературоведи позиция е, че литературата
като изкуство няма други задачи освен естетически или освен такива, които
специално да й бъдат поставени. Слава богу, австрийската ни гостенка е пощадена
от съдбата в сравнение с авторите от проекта Еденкобен-Пловдив и идвайки
в България, прави от вътрешен импулс своите записки. Същото не може да се
твърди за Бузелмайер, който в рамките на един проект пристигна в България,
за да напише книга за нея. Макар и само за седмица, Тилш е уловила не само
други неща в сравнение с германския ни гост, но и много повече от него, имайки
предвид многообразието на асоциациите и рефлексиите, които установяваме в
Зимно пътуване. Въпреки спорадичността си и повърхността си, както твърди
самата авторка, те придават богатство на възприятията и заедно с метафорите
правят този текст литературен преди всичко и след това текст, върху който може
да се замислиш и който предизвиква промени, което Тилш си пожелава като
допълнителен ефект. Друг въпрос е, че сме скептични относно добронамереното
пожелание на писателката чрез текстове като тези Западът и светът да ни обърнат
внимание. “Прекалено” е и впечатлението на Тилш за това, че “кучешкото”
стихотворение е разтърсило една цяла страна. Стархувам се, че писателката
изпада тук в типичното си състояние на романтичка и утопистка. За съжаление
тази страна така лесно не се разтърсва, още по-малко от едно стихотворение,
което прочетоха май само германисти и малък брой литературоведи.
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Това, което в заключение се налага като извод относно текста на И.Тилш,
е фактът на многопосочна рефлексия в срещата й с българската другост. Тя е в
основата на недоизказаното в многобройните паралели и метафори, които в голяма
степен липсват при Бузелмайер. В неговия текст всичко е казано почти едно към
едно. Тилш, подобно на романтиците от �������������������������������������
XVIII��������������������������������
в.
�������������������������������
и на австрийския модернизъм
и постмодернизъм, придава особено значение не само на сенчестата страна на
нещата, но и на сенките и нюансите. Докато текстът на Бузелмайер прилича на
черно петно на фона на бяла стена, където нюанси почти липсват, което е наймалко странно за поетическо възприемане. Дори един прословут “скандалджия”
като Бернхард, сънародник на Тилш, си позволи да пише литература на границата
между светлината и мрака: “В сумрака всичко се вижда по-добре” (�����������������
Bernhard���������
, 1970).
На границата, в нюансите е литературната истина, другата е в свидетелските и
протоколните показания на Бузелмайер и това е неговата истина. Той има право
на това. Това, което Тилш във всеки случай постига за разлика от Бузелмайер,
е опитът за диалог въпреки малкото време, въпреки спорадичните впечатления,
което структурно в текста излиза в диалога на отделните повествователни нива:
1. рефлексии върху възприятията от българската действителност;
2. рефлексии върху собственото минало (детство);
3. позовавания на писмени източници.
Тоест Тилш демонстрира отваряне на европейското Аз към другото
(1) и опит за саморефлексия (2), а двете нива, взети заедно, се обективират в
имагологията на писмените извори (3). И всичко това се случва с финеса на
баланса и нюансираното изложение, на границата между светлото и тъмното,
където човек може да про-зре:
С този текст се опитах правдоподобно да разкажа моите впечатления
от тази досега непозната за мен страна. Истинските образи възникват
от синтеза на положителното и отрицателното. Двете са едно цяло и
трябва да приемем това, светлата и тъмната страна на света, сянката и
светлината, болката и радостта, живота и смъртта. Опитах се да бъда
справедлива, премисляйки видяното, чутото, преживяното в тази страна,
да не пропусна да видя светлото, с благодарност да го регистрирам, но и да
вмъкна сенчестите страни. За това, че в този поток се вля и друго, засягащо
само мен, е виновно времето. Предприех есенно пътуване в страната на
розите, получи се зимно пътуване.
Идете в България, ми каза д-р К., няма да съжалявате. Чудесна страна е.
След пътуването му давам право. От него само спечелих, за съжаление
не може и дума да става. (����������������
Winterreise�����
…169)
Цитатът е поредното доказателство за литературно-естетическото
отношение на Тилш към литературата и към собствения си текст, в който отразява
екстреми и нюанси (светлосенките) и тяхното литературно претворяване,
доказателство за влятото свое, което е неизбежно и ценното в случая, и атестат
за равновесието на един творец, който бива заговорен от една действителност и
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връща “с благодарност” този жест, заговаряйки ни. Нищо че накрая “розовата”
предства за една страна поизстудява, на места се вледенява.
Напускам страната на розите от детските си сънища, която още дълго
ще занимава мислите ми.
	…Чужд дойдох/чужд си отивам…
Този ред от стихотворението на Вилхелм Мюлер вече не се отнася така
изцяло за мен, особено що се отнася до втората му част. (������������
Winterreise� �����
…171)
Два основни извода може да направи реципиентът на текста на Тилш
относно предпазливия й опит да извърви заявените в началото на Зимно пътуване
вътрешни пътища към другостта и относно толерантността й към тази другост. Видът
толерантност, към който се обръща Тилш, не е толерантността на изтърпяването
на другостта, не е снизхождане към нея, тя не е дори въпрос на компромис. За
Тилш толерантността е възможна само там, където креативността на другите е
предизвикателство за собствената креативност (вж. ���������������������������������
Mitscherlich���������������������
, 1983, 454). В този
контекст на креативност от двете страни – собствената и другата – е поставена
срещата й с България и българите, в контекста на изкуството, на духовността. За
авторката срещата с чуждата страна въпреки неизбежните несигурност и страх не
е отваряне на кутията на Пандора, а самоотваряне към сферите на духовното в акта
на литературното писане. Следствие на този творчески акт е второто “постижение”
на писателката. Тилш превръща процеса на “усвояване” на другостта в акт на
самокреиране на собствената идентичност, вследствие на което тя се саморазбира
по-добре, разбира себе си като нещо друго или просто започва да разбира себе
си (вж. Ricceur������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
, 1981, 158). Приемайки белезите на другостта в структурите
на собствената култура, тя релативира и коригира тези структури, променя
собственото културно пространство и неговите параметри. Така след срещата с
другостта първоначалната културна детерминираност престава да бъде критерий
за културна принадлежност и е само част от третото междинно измерение, за
което говори Георг Зимел в Екскурс за чужденеца (�����������������������������
Simmel�����������������������
, 1983, 261-263). Това
трето измерение се характеризира с “онази чувствителност, която те кара да
обичаш конкретния, обикновения, непосредствения живот като продължение на
духовния” (Тодоров, 2003, 10). Два аспекта отличават австрийската рецепция на
българската другост в лицето на Илзе Тилш: контекстът на духовност, на фона на
който се възприема другото, и аспектът на самооткриване на своето в срещата с
другото. Тези “особености” на австрийския поглед обясняват неповторимостта му
в сравнение с другите гледни точки към България и българите.
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Ерос и етнос у Найден Шейтанов
(Из митовете на народопсихологическата есеистика)
Мария Танева
В известната си книга „Еротизъм и литература” (1990) Иван Чолович
проследява значенията и функциите на еротизма в две идеологически и културни
„констелации”. За едната (условно да я наречем „антично-ренесансова”) еротиката
е елемент на реда и хармонията, а за другата (също условно - „декадентска”) - на
хаоса и пропадането. Есеистичният образ на българския ерос, за който ще стане
дума, стои, например, много далеч и от утопистките проекти на Т. Кампанела
или Ш. Фурие с техните аргументи, че свободната любов трябва планомерно да
се легализира, нещо повече - да залегне в основата на идеално организираната
обществена система.� С подобно напрежение между «ред» и «хаос» в българската
литература се осъществяват два процеса - на митологизиране и демитологизиране
на Ероса. Тенденцията към демитологизация започва от епохата на Възраждането1
с текстове като тези на П. Р. Славейков, С. Зафиров и др., които интерпретират
еротичното чувство с „пиперлива” ренесансова волност в хармонията на битовия
ред. След освобождението конвенционалните табута върху еротичното бързо
падат и го превръщат в културен продукт за „масова”, но все пак стратифицирана
според вкусове и читателски стилове „консумация”.
Българският еротичен литературен дискурс търпи демитологизация в
хумористичните издания, изпъстрили в началото на ХХ в. тогавашното медийно
пространство. Редица издания, сред които “Българан”, “Барабан”, “Смях”,
“Оса”, “Шантеклер”, “Въртокъщник”, “К’во да е “ и др., публикуват текстове,
определяни като “хумористична еротика” (А. Бенбасат). Д. Дебелянов, Н.
Лилиев, Чудомир, Д. Бояджиев, Д. Подвързачов, Ц. Церковски, Хр. Ясенов, Тр.
Кунев, К. Константинов активно разработват еротични мотиви като интегрална
част на модерната „смехова култура” и ги включват в изграждането на една
анакреонтична линия и дори философия на живота, превърнала се при автори
като А. Протич в “жеманфишизъм”. Показателна обаче е двойната полемичност
на линията - тя е и „антиеснафска” по своя „непукизъм” към овехтелите морални
табута, и същевременно „антиелитарна” в (авто)пародийното си отношение
към клишираните реквизити на високия „декадентски” еротизъм, каквито
присмехулниците от „Българан” виждат у Ив. Ст. Андрейчин и П. К. Яворов.
Така, обшо взето, изглежда “ниската”, профанираща линия на любовноеротичния дискурс. Тя гради парадигмата на един “булеварден” ерос - рязко
различаващ се по типа еротична митология в есеистиката на 20-30-те години.
Там Еросът се митологизира в сферата на “високото”; видян е като равнозначен
на живот, бог, човек, плът, дух, Вселена, свещено безумие, морал, стихия, битие,
ПЛБ (пол, любов, брак - триединство, използвано от Н. Шейтанов за алтернативно
означаване на ероса), сексуална разюзданост и пр. определения.

110

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието

До началото на ХХ в. (при силния пробив на Кирил Христов и
дискусиите около философията „Жени и вино!”) в литературата ни е актуална
морализаторската линия на “чистата” любов, която задължително завършва с
узаконяване (брак). С 20-те години идва времето на анормалния Ерос (демоничен
или мистико-титаничен), интерпретиран през митологизма в есеистиката, а в
белетристиката - през естетиката на диаболизма.
Декадентският Ерос обсебва българския аналог на литературата на ужаса,
като се насочва към аморалното и дегенерацията, насилието и перверзията.
А. Бенбасат отбелязва: “През 20-30-те години в прозата ни масово нахлуват
еротоманията, нимфоманията, отчасти хомосексуализмът, също проституцията,
половата престъпност, налудничавите извратености (…) Тия болести и пороци
представляват неотменима съставка от урбанистичната цивилизация на
европейския ХХ в. (…) стават присъщи на българския социум, което от своя
страна провокира и настаняването им в литературното пространство, независимо
от съпротивата на традиционно силната патриархалност на родния морал.” 2
“Демоничният” ерос се осмисля като заплаха, нечиста сила, потопена
в екзалтираните видения на упадъчни поети, поела соковете на тъмното и
ирационалното. Първият опит в тази насока принадлежи на Елин Пелин с
повестта “Нечиста сила” (1909). По-късно темата за сатанинската сила на пола е
продължена от линията на диаболизма, която конципира върху един “демоничен”
ерос, изтъкан от негативните подсъзнателни енергии, които рационалистичното
съзнание е неспособно да контролира.
В началото на XX���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
в. семейството, любовта, тялото се десакрализират
(не в религиозния смисъл, въпреки че модерният термин “пол” израства
върху средновековната представа за греховността на плътта, като се добавя
и фройдисткото схващане за първичната сексуално-ирационална основа на
човешката психика). Литературата от този период изобилства от сюжети, в които
традиционната структура на семейството е осакатена (“Сестрата” на Г. Райчев3),
извратена (“Грях” на Г. Райчев) или разрушена.
Еросът е проблематизиран в статиите и есетата на Н. Шейтанов, Я. Янев, А.
Илиев, Кир. Кръстев. Най-провокативен в своите виждания е Найден Шейтанов.
За него Еросът е равноценно на духа начало, а „половостта” е нещо
естествено, основа на творчеството. “Новият човек” не е безполово същество,
а има две разновидности – “нов мъж” и “нова жена”, между които съществуват
нов тип отношения, включително и в любовта. Еротиката не просто се
реабилитира, а дори се издига в култ – Шейтанов започва да употребява
термини, като”сексология”, “сексокрация”, “пансексуализъм”, “секспантеизъм”,
“любовластие” и др. Прецизен познавач на българския фолклор, включително и на
“неофициалния” (наричан още “мазен” или “блажен”, на който пръв се осмелява
да посвети научно-философско изследване4), той аргументира чрез образците
му народопсихологическите си търсения и извежда “цяла система от сексуален
анимизъм”, “еротични космогонии”, скрити в нашия “народен сексуален епос”.
Любовта не е красиво и възвишено чувство, а е инстинкт, мрачен нагон,
който разрушава равновесието на личността и я тласка към безумие и смърт.
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Тялото не е нито презряна тленна обвивка, нито венец на съвършенство, а е
необяснимо, могъщо и капризно като езическо божество, имащо свои мистерии,
култове, жреци и пророци.
Мистериите на Ероса носят отпечатъка на свещеното безумие, на
дионисиевия култ към любовта и живота, идеята за вакханическата разпуснатост
на освободената от оковите на изкуствения морал личност, следваща “гласа”
на инстинкта. Животът, мистиката и еротиката са проявления на Ероса
– универсалната религията на живота, изповядвана от цялата Вселена, в
която “жената е свещена жрица на природата, мъжът е божествен жрец на
умочовешкото...” 5. Аскетизмът, отрицанието на половата любов, отричането и
поругаването на плътта са непростими грехове спрямо догмите на новата вяра.
Моралът се осмисля като болестотворен����������������������������������
(Фройд)��������������������������
и единственото лечение е
връщането към детството и примитива, какъвто е и призивът на К. Кръстев 6.
	Около демитологизирания Ерос започват да се градят нови комплекси от
митове, оформящи няколко основни тенденции в есеистиката. Профанизацията
на Ероса вод������������������������������
и�����������������������������
до упадък на цивилизацията.
Янко Янев поставя акцент върху ���������������������������
унищожаването��������������
на любовното
чувство и трансформирането на еротиката в сексуалност: “... днес можем да
говорим за масов разум, масова етика, за еманципация на жената, която не
означава друго освен зловещ упадък на еротичното чувство, за орестейска или
майкоубийствена цивилизация, (...) днес жената иска да се превърне в някаква
интелектуализирана андрогина. Това издребняване, тази липса на всякакъв
героически подвиг превърна еротиката в сексуалност, чувството в способност
за пресмятане, държавата в юридическа и полицейска организация, капитала в
техника на златото; то повери управлението на обществата и народите в ръцете
на бандити или на международни клоуни и реторици на мира.” 7
Стефан Гидиков в статията си “Половата свитост на българина като основа
на неговия характер” рязко се противопоставя на пантеистичното разбиране за
титанистичния балкано-български ерос (според Шейтанов очевидно качествено
противопоставящ се на «глобалистичния» песимизъм на Янев). В анализа на
българската душевност той откроява ролята на подтиснатостта на половото
влечение, оформило националната характерология: “... българинът изобщо е
полово свит. За него половостта не е жизнерадостно състояние, (...) а е по-скоро
остър физиологичен копнеж, който обаче е подтиснат и свит, и всички негови
прояви носят отпечатък на сдържаност, скритост и стеснителност. (...) Свитостта
и скритостта в половите преживявания по-скоро носят признаците на нещо
първично в сравнително още първобитната и девствена природа на българина,
отколкото като резултат на социални и природни изисквания и ограничения или
на духовна самодисциплина. Суров, недодялан и още с дива енергия в половите
си изживявания. (...) В любовните си връзки той влага скрита и умерена нежност,
което гледа час по-скоро да впримчи в уютните рамки на чисти семейни отношения,
да ги облече в дълг и почтеност, за да ги ограничи в пределите на строго социално
приличие. Всяко сантименталничене и романтизъм му се виждат празна работа
(...), което го понижава в общественото мнение като сериозен делови човек.”8
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Гидиков поставя в основата на всичко отрицателно свитостта на пола, която
свързва с първобитността и първичността, които подтискат душата и я правят
зла, опърничава, подозрителна и тъжна. Понятието “културност” той свързва с
чистота в отношенията, освобождение от половата свитост, от всички тъмни и
подтискащи нагони.
Темата табу – любовта и ероса в системата на патриархалното общество –
и нейната важност налагат алтернативни решения. ����������������������������
На синора между забраната и
необходимостта от обяснение се ражда свещен разказ, преодоляващ табуто, като
го заменя със система от евфемизми. Схемата на фолклорното митологизиране,
което Шейтанов активно използва, е вид цензура, изкуство на прекодиране,
преодоляване на морала чрез подмяна на формите в процеса на художественоестетическа преработка. Във фолклорно-митологичните представи целият видим
и невидим свят се ражда от съюза на бога Небе и богинята Земя, майка и баща
на космическото битие. Това е основата на сексопантеизма, за който говори Н.
Шейтанов. Това, за което не може да се говори, което е табу9 в профанното, е
изместено в сферата на сакралното10.
Найден Шейтанов системно изгражда цялостна митология на Ероса
във всичките му проявления като “загадно праначало”, син на небето и земята,
чиито превъплъщения са “змей огнен, крилат”, “Балкан”, “Праизвор”, “миров
ритъм”, “всички видове астрономно, геоложко и мистико-исторично битие”11.
Еросът в текстовете на Шейтанов преживява и много фитоморфни и зооморфни
трансформации. Фитоморфните проявления, които нарича още “андрогинезувана”
ботаника на ероса, са както в сексуализираните от фолклора плодове и зеленчуци,
цветя и билки, много дървета (включително и използваните с ритуални цели
– “бъдникът ... балканобългарското дърво на живота, което расте към небесата
чрез слънце - Ерос.”12). Особено място заема лозата, която културологът пряко
свързва с богомилската легенда, според която това е дървото за познаване на
доброто и злото. “И листът над гениталиите на първите хора е лоза, както и в
старите статуи - знак , че пол и лоза се схващат като тайнствено цяло.”13 Ученият
откроява виждането, че растенята се схващат “женско - полово” и “мъжко полово”, като представители на женското начало (�������������������������������
vulva��������������������������
) са : слънчоглед, слива,
праскова, мушмула, стафида, лоза, калина, бръшлян, ябълки и др.14 Мъжкото
полово начало (�����������������������������������������������������������
phallos����������������������������������������������������
) се символизира от: зарзават, барабой, патладжани,
домати, чушки, бор, явор и др. Друго проявление на Ероса е цветът - пол при
растенията, който в хода на еволюцията (от растение към животно, респективно
човек) е сменил своето място с това на корена, който е “проходил”, за да търси
храна. Коренът на растението, от който се е развил мозъкът, се е издигнал по
вертикала, а “цветът - пол останал накрая на тялото или под него. Изгубило се
върховното значение на пола цвят”. Шейтанов прави културологични паралели с
осмислянето на жената и девицата като цвете във фолклора на всички народи. А
също и обзор на зооморфните проявления на Ероса в образите: риба, кентавър,
змия, кон, магаре, елен, козел, пръч, куче, вълк, бик, лъв, орел. Сексуалният
анимизъм разделя животинското царство отново според схващането, че видовете
животни се разделят по иманентни характеристики (външен вид, сила, ареал и
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т.н.) при определянето на “естествения” според фолклора пол. Женското начало
се символизира от: муха, пеперуда, кукумявка, котка, кобила, крава, овца, коза.
Към символите на мъжкото полово начало се причисляват: комар, щъркел, заек,
магаре, кон, куче, бик, пръч и пр.15
	Географията също е сексуализирана. Шейтанов говори за геоложки “полов
фетишизъм”. Земята се разглежда като жена (в двусъщностната представа майка/
девица), а селскостопанската дейност и свързаните с нея ритуали културологът
свързва с оплождащото мъжко начало. Маркира двойствеността в осмислянето
на “Извор – vulva�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
”, “геоложка урина” и същевременно “чатал чучур”. Чрез
непрекъснатите аналогии с човешката анатомия се тълкуват могилите, теснините,
проходите, клисурите, коритата на реките, мостовете, крепостите, кулите, като
елементи на “женскоеротична” география и архитектура16.
Атрибут на култа към божествения дионисиев ерос е тайното змейско
слово. Слизайки от планината, старият култ намира ново място: хладната механа е
неговото светилище, тезгяхът е неговият олтар, виното - осветен елей, кръчмарят
е жрец, а козелът – свещен символ. Виното е божията кръв, атрибут на свещения
Ерос. Това е истинската религия на балканеца. Маските са свалени - мъжът е сатир,
а жената е менада, пол и ерос оформят родното пространство.”Властта на пола се
простира и над царството на животните, на растенията, а в известен смисъл тая
най-велика от великите сили царува и в света на неорганичното, дори в безкрайните
простори на вселената.” Дионисиево-оргиастичният характер на древните култове
в чест на соларния бог-Змей са залегнали в самата идеология на богомилството.
Магичният сок на езичеството, вливайки се в християнската концепция, ражда
една много жизнена ерес. Боян Магесника създава еретичното слово-ерос –
богомилството, което по своята същност представлява систематизирано езичество.
Тази ерес има социално-политическа програма на митична почва. Благодарение
на неукротената първична енергия, съхранена от богомилството, в Европа става
възможно да се появят Реформацията, Ян Хус, Коперник, Джордано Бруно, Джон
Лок. “... Туй змейско евангелие се носи вече навред по Европа: нейното изкуство
е еротизувано, християнската й религия е прекръстила блажения Августин в
Бокачио...”17 Макар и прикрито зад тайнството на светото причастие, езическата
същност на виното разкрива фалшивия християнски морал на Европа. Змейското
е наднационално, интерконтинентално, общокултурно. Дори великите мислители
на християнството несъзнателно се подчиняват на силата на Ероса и утвърждават
светостта на виното, а с това и неговия езически, змейски характер, който се е
пропил в цялата култура на Стария свят.
Тук може да се формулира общ и главен извод, който прави много поясен прочита ни на усложнената есеистична метафорика от 20-те и 30-те години:
когато в нея се появяват фрагменти, термини и елементи от психоанализата или
от “квази”-психоанализата, персонализации на Ероса, Титанизма и т.н., това не е
толкова рефлексия на научна доктрина, колкото интелектуален стремеж човекът,
светът и българинът да бъдат видени извън “диалектическите клещи”, в които ги
притискат дотогава просвещенският идеал на кантианството и социалистическата
утопия на марксизма.
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Именно поради това, от една страна, анархизмът, а от друга – фашизмът
най-често се оказват пряко или дискретно партниращи политически доктрини
на народопсихологическата есеистика; за такъв неин прочит свидетелствува
половинвековната политическа цензура и забрана, която е наложена над нея
след 1944 г.
Накрая етнопсихологическата есеистика на Шейтанов под знака и
„тайнствата” на „титаничния балканобългарски Ерос” стимулира настроенията
в България от 30-те години с техния водещ културно-политически проект
„Родно и дясно” (по точната формула на Иван Еленков) и чрез особеностите
на самия есеистичен жанр, който избуява тогава по мнението на мнозина
като масова мода. По правило всеки текст, чиито съвкупни ефекти и цели
се свеждат да обществената мобилизация (и манипулация), проявява силен
стремеж към жанрова неопределеност. При нея „нещо” трябва да наподобява
научен трактат, емоционална проповед, философска спекулация, визионерско
пророчество, емпирична очевидност, романова фикция. Подобен синтез е
възможен единствено в есето. Паралели от такава гледна точка са правени
между двете „най-литературни”, „най-есеизирани”, най-влиятелни и найманипулативни теории на ХХ век – марксизма и фройдизма. Затова текстовете
на Шейтанов, съчетали мистика, магика, еротика и политика, са показателни
не само за своето време, но и за тенденцията в българската мисъл, която в
кризисни периоди търси и все не намира окончателния отговор на вечните
въпроси „кои сме?” и „какви сме?”.
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Повишаване на езиковата компетентност на
учениците чрез обучението по български език
(5.-8. клас)
Ганка Янкова
Езиковата компетентност е част от комуникативната компетентност
на учениците заедно с дискурсната, стратегийната и социолингвистичната
компетентност. Понятието езикова компетентност включва знания за: езиковите
единици от различните езикови равнища, правилата за тяхното съчетаване и
използване в речевите актове, алгоритмите за видовете лингвистичен анализ
(фонетичен, морфемен, морфологичен, синтактичен, словообразувателен,
стилистичен, текстолингвистичен, пунктуационен), езиковите и стиловите
норми на книжовния език. Познаването на езиковите знакове (фонема, морфема,
лексема и т.н.) осигурява материалната основа на комуникацията и така подготвя
учениците за същинската реална комуникация. Особено значими за интеракцията
са знанията по лексикология и по граматика, защото чрез тях се осигурява
разбирането на буквалните значения на изказванията. Знанията по фонетика, по
словообразуване, по стилистика, по диалектология, по история на книжовния
език и пр. доизграждат концепта езикова компетентност. Учениците формират,
развиват и усъвършенстват своята езикова компетентност, като овладяват нови
за тях лингвистични понятия и категории, като осмислят правилата за употреба
на езиковите знакове, като се запознават с нови лингвистични термини, като
прилагат установени алгоритми за различните видове езикови разбори с цел да
се осмислят спецификата на всеки език и разликите между отделните видове.
Важно е да се знае, че „овладяването на езикови знания от учениците по време
на ОБЕ в периода 5.-8. клас не е самоцелно, а е страна в единен процес, който
представя връзката между осмисляне на знания за езика и развиване на умения
за владеене на езика” [Петров 2000:39]. Знанията за езика съставят структурния
аспект на езиковата компетентност, а уменията за прилагане на тези знания в
процеса на общуване – функционалния й аспект. „Езиковата компетентност се
отнася само до знанията и уменията, свързани с различните равнища на езика
като система, всякакви социолингвистични измерения напълно се изключват.”
[Георгиева 2002:17]
Понятието езикова компетентност кореспондира с методическите
понятия информативно-познавателни цели, знания (като компонент на
учебното съдържание), предкомуникативни упражнения – за разпознаване, за
редактиране, за лингвистичен анализ, за конструиране (на дума и изречение), за
трансформиране, урок за нови знания и т.н.
Равнището на комуникативната компетентност се измерва с постигнатите
резултати от учениците – възможностите им да говорят и да пишат правилно
(да не допускат правописни, пунктуационни, граматически, лексикални и т.н.
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грешки). С други думи голяма част от грешките на равнище дума и изречение
кореспондират с понятието комуникативна компетентност. Грешките, свързани
с формалната организация на текста, също се причисляват към гореспоменатата
група.
Критериите, по които бихме могли да оценим езиковата компетентност на
учениците, са: спазване правилата на правописната норма, на пунктуационната
норма, на граматичната норма и т.н. и недопускането на съответния тип грешки.
Докато някои от типовете грешки са ясно дефинирани в лингвистичната и
методическата наука, то за други се водят спорове. Например:
• Неправилното членуване с -а/-я или -ът/-ят правописна грешка ли е, или
е граматическа и каква граматическа грешка е – синтактична или морфологична.
• Сгрешените форми на миналите свършени деятелни причастия казал/
ъл/, донесъл/ал/ се определят ту като правописна, ту като граматическа, ту като
лексикална грешка.
• Неправилната употреба на личното местоимение аз в примери като
“Аз ме е страх.” също предизвиква спорове. Грешката се отнася веднъж към
лексикалните грешки, веднъж към граматическите.
• Двусмислицата, дължаща се на неправилна употреба на експлицитно
изразен местоименен подлог в микротекста “Бай Ганьо се появява точно на
обяд. Иречек го поканва. Направи ми впечатление, когато той излива супата
на покривката” (из ученическо съчиненние), се определя като текстова грешка и
като синтактична грешка.
Анализът на грешката я определя като текстова, защото за запознатите
с литературния текст е ясно, че антецедентът на местоимението той се намира
в първото просто изречение. При структурирането на текста обаче съществува
правило, че елемент на позоваване на препращащата форма е последната
(респективно най-близката) от лексемите, удовлетворяващи изискванията да бъдат
нейни антецеденти (в случая – Иречек). При така построения текст употребата на
личноместоименния подлог той създава условия за референциален конфликт. При
редактирането на примера учениците трябва да бъдат насочени към използване
на друг (неместоименен) тип конектор – лексикално повторение или синоним.
Дългогодишните ми наблюдения в училище ми дават основание да
смятам, че прагматичните аспекти в представянето на проблема за ученическите
грешки са най-значими за училищната практика: не е толкова важно как ще бъде
назована грешката, по-важно е да се познава, да се открива, да се поправя и да се
обясняват причините за допускането й, за да се предпазят учениците от повторна
грешка. Мисля, че е време всички възможни типове грешки на различните
езикови равнища да бъдат унифицирани, описани, подредени и анализирани.
Да се посочат възможните причини за грешката и лингвистичната информация,
която има отношение към тях. Това би улеснило учителите по български език
и би внесло по-голяма еднаквост и обективност в оценяването на ученическите
писмени текстове.
	От предложените по-горе критерии за оценка на езиковата подготовка
на учениците по-специално внимание ще отделим на критерия спазване на
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граматичната норма (допускане на граматически грешки):
• членуване на имената съобразно със синтактичната им функция;
• употреба на форми за учтивост;
• бройна форма;
• мъжколични форми;
• употреба на местоименни форми;
• употреба на системата от глаголни времена;
• съгласуване (на сказуемото с подлога, на определението с
определяемото);
• рекция на глаголите;
• употреба на деепричастни форми.
Без да изчерпват всички правила, свързани с прилагането на граматичната
норма, тези случаи са най-честите, при които учениците допускат неточности.
Наблюденията над петдесет съчинения разсъждения на седмокласници върху
„На прощаване” от Христо Ботев показват, че в 96% от писмените текстове са
допуснати граматически грешки от различен тип. Например:
Свободата е тази, заради която “умря сиромах за правда...”
В стихотворението се величае подвигът и безсмъртието на юнака.
Жизнения подвиг и литературно творчество на Христо Ботев бележи
връхна точка в българската предосвобожденска епоха.
Поетът внушава идеята, че дори в епохата на робството хората не
трябва да страдат и да се смирят над злото.
С тази последна строфа Христо Ботев иска да акцентува на славната,
но трагична съдба на лирическия герой. Той умря, борейки се за свобода. Умря,
надявайки се да промени живота на народа.
Героят е бунтовник, за който свободата на родината е над всичко.
В стихотворението борческия дух и революционен идеал изявяват
правата си над любовта.
С тази творба поетът иска да вдъхне във всеки любов към родината и
свободата.
За разлика от молитвите, които възхваляват Бога “Що си в небесата”,
Ботевата молитва ни показва бога на разума.
Ботев не намерил покой, докато не претворил поетичната мечта в
действителност.
В стихотворението “На прощаване” се разгръщат няколко мотиви,
основен от които е за пътя.
Поетът утвърждава образа на юнака, който път стига до смъртта.
Централен образ е пътят, чийто образ може да бъде разгледан по два
начини.
Хората трябва да се борят, да действат и да извоюват своята свобода,
а не да чакат и да се надяват на техния Бог да направи това.
Избирайки пътя на свободата, поетът показва безсмъртието на героя.
Анализът на посочените грешки в наблюдаваните писмени работи
показва, че учениците допускат грешки при употрубата на всички класове
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думи, но най-често грешат при членуването на имената съобразно с тяхната
синтактична функция (в 87% от съчиненията са допуснати такива неточности),
при падежните местоименни форми (34 %), както и при употребата на глаголните
форми в случаите на съгласуване между авторова и цитирана реч (вж. пример №1).
Допускат се нарушения при съгласуването на сказуемото с еднородни подлози
(вж. пример 2). Проблеми създава и съгласуването на еднородни определения с
определяемото.
Коментарът на типовете граматически грешки мотивира необходимостта
да се използват по-обективни критерии за оценяване на езиковата компетентност
на учениците и за целта на същите ученици бе поставена задачата да решат
следния контролен тест.
Граматична норма
Тестови задачи

1. Редактирайте допуснатите граматически грешки в текста.
Писателя няма задължението да идеализира героят, за който пише. Този
герой не може да живее само с неговото минало, но то присъства в най-съкровените
му мисли и неочаквано разкрива няколко проблеми, за които той подсъзнателно
всеки ден мислил. Затова трябва да си спомняме и да се учим от миналото, чийто
поуки понякога забравяме.
				
8 т.
2. Посочете изречението с неправилно употребени членни форми:
а) Извикаха автора на сцената.
б) Това е мнението на новоизбрания треньор.
в) Петров, нашия преподавател, е автор на учебника по история.
г) Този лекоатлет е най-добрият участник в маратона. 		
1 т.
3. Отбележете изречението, в което не е допусната грешка:
а) Спортиста, когото харесвам, спечели първото място.
б) Спортистът, който харесвам, спечели първото място.
в) Спортистът, когото харесвам, спечели първото място.
г) Спортиста, който харесвам, спечели първото място.		
1 т.
4. Изберете правилния вариант за допълване:
Училището ни готви вечер на ……………………………
а) английския и руски език
б) английския и руски езици
в) английския и руския езици
г) английския и руския език 						
1 т.
5. Посочете изречението с правилно употребени форми за учтивост:
а) Госпожо, бихте ли ми показала пътя към търговския център?
б) Господине, Вие пръв сте достигнали до верния отговор.
в) Господине, Вие сте пътували дълго и сте изморени.
г) Госпожо, Вие сте оздравяла бързо и сте вече напълно възстановена.1 т.
6. Посочете правилната граматическа форма:
а) пет ученика б) петима ученика в) пет ученици г) петима ученици
									
1 т.
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7. Отбележете изречението, в което не е допусната грешка при членуването:
а) Шуменски университет издаде своя кандидатстудентски справочник.
б) Харесвам стила на Елин Пелин, художникът на българското село.
в) Нашият класен го наказаха заради нас
г) Моят резултат не е най-високият в състезанието.			
1 т.
8. Попълнете празните места, като изберете една от формите, поставени в скоби:
	Госпожо Петрова, Вие сте ............................... (била болна, били болни,
били болна) и затова не сте .................... (получила, получили) поканата за тази
конференция. Но Вие сте ...................... (поканена, поканени) и за нас ще бъде
удоволствие да .................. (участвате, участваш).				
4 т.
9. В кое от изреченията е допусната граматична грешка:
а) Прескачайки през оградата, чантата ми падна.
б) Прескачайки през оградата, изтървах чантата си.
в) Докато прескачах оградата, чантата ми падна.
г) Докато прескачах през оградата, изтървах чантата си.		
1 т.
10. Изберете подходящата местоименна форма, за да попълните изречението:
В продължение на много години двете черни птици редовно заемаха
.................. места – мъжкият на сухата черница, женската – на тополата.
а) техните б) своите в) неговите г) моите				
1 т.
11. В кое изречение не е допусната грешка:
а) Колко коня имате в конезавода?
б) Колко коня! И всичките такива грациозни!
в) Колко коне искат да купят?
г) На поляната пасяха няколко коне.					
1 т.
12. Изберете варианта, в който е допусната грешка:
а) Той беше обичлив човек. Всекиму даваше от обичта си. Това го правеше
щастлив.
б) Той беше добър човек – милостив и състрадателен. Всеки му доверяваше
съдбата си.
в) Той беше кротък и плах човек. Всеки му нареждаше какво да прави.
г) Той беше кротък и плах човек. Всекиму нареждаше какво да прави.
										
1 т.
13. Посочете изречението с правилна употреба на предлози:
а) Най-много харесвам смелостта в героя.
б) Влакът ще пристигне в 15 часа.
в) Основен елемент от герба е лъвът, у който е въплътена представата за
българската сила.
г) Възхищавам се пред трудолюбието на българина.			
1 т.
14. Посочете изречението, в което не е допусната грешка при употребата на
местоименни форми:
а) Него ден бях самотна.
б) Няма никой вкъщи.
в) Учебникът, който искам, е на Мария.
г) Авторът, чийто романи бяха наградени, раздаде автографи.		
1 т.
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15. Посочете неправилната форма:
а) Не говорете!
б) Недейте говори!
в) Недейте да говорите!
г) Недей говори!							
Общ брой точки: 25
Скала за оценяване:
				
				
				
				

0-10 т.
11-14 т.
15-18 т.
19-22 т.
23-25 т.

–
–
–
–
–
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1 т.

Слаб 2,00
Среден 3,00
Добър 4,00
Мн. добър 5,00
Отличен 6,00

Таблица за резултатите от теста:
Оценки
Слаб 2,00
Среден 3,00
Добър 4,00
Мн. добър 5,00
Отличен 6,00

Брой
3
8
22
16
1

Резултатите от теста отново доказват големия брой на граматическите
грешки, допуснати от учениците. Интересен е фактът, че честотата и
типологията на грешките са аналогични на резултатите от ученическите
писмени текстове. Най-много грешки са допуснати при въпросите, изискващи
знания за правилата на членуване и употреба на местоименни форми. Учудващо
голям е броят на учениците, които са сгрешили отговора на задачата, свързана
с примери за употреба на деепричастни форми. Най-малко са допуснатите
грешки при въпросите за бройна форма и форми за учтивост. Прави обаче
впечатление, че учениците знаят правилата за употреба на бройна форма, но
не я разпознават в различни по цел на изказване изречения (вж. задача 11).
Включването на лингвистичната информация за граматическите грешки като
акцент в учебното съдържание по морфология и синтаксис и попътното й
изучаване във всички негови раздели обезпечава образователен потенциал,
който предпазва учениците от нарушения на граматичната норма и повишаване
на езиковата им компетентност.
Малката част от въпроса за ученическите грешки, експлицирана в
настоящата статия, убедително доказва колко огромен е проблемът. И макар
че през годините е перманентно дискутиран, не е решен. Необходимо е и
в часовете по български език в гимназиалния етап да се предвидят теми,
свързани с нормите на книжовния език, където чрез езикови практикуми да се
усъвършенстват уменията на учениците, тъй като процентът на допуснатите
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грешки в техните писмени текстове не е значително редуциран. Необходима е и
нова “Граматика на грешките” (Е. Георгиева, В. Мурдаров, 1982), защото нови са
условията, в които се осъществява езиковата образованост на подрастващите.
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ДОРА ГАБЕ В ШУМЕН
Николай Димков
Във втората половина на месец октомври 1975 г. проф. Надежда Драгова
дойде от София (тя четеше при нас лекции) и каза, че Дора Габе (1888 – 1983)
се намира в Съюзната почивна станция на писателите във Варна и сега бил найудобният момент да я поканим на среща със студентите. Имаше още един повод.
Ректорският съвет наскоро щеше да вземе решение най-хубавата аудитория
в института, 309-а, да носи името на шуменеца проф. Боян Пенев. Надежда
Драгова уговори деня и часа и ние с кола на Окръжния съвет тръгнахме за Варна.
Когато пристигнахме, почивната станция беше пуста. Лекият морски ветрец
подухваше и смиташе окапалите листа и се гонеше из сухите треви. Нямаше жив
човек, сякаш беше измрял целият персонал на станцията. Само едно бездомно
куче ни посрещна. То помаха с опашка, подуши ни и изчезна. Когато наближихме
сградата, дочух напевен глас в една от стаите.
Направи ми странно впечатление и аз се обърнах към проф. Драгова,
питайки я с очи. Тя се усмихна и сякаш да не смути тайнствения глас, каза тихо, че
Валери Петров превежда Шекспир и си казва стиховете наизуст. Така му било полесно да следи ритъма. Спряхме пред стаята на Дора Габе, в която пък нищо не се
чуваше. Пълна тишина! Надежда Драгова като артистична жена каза, че аз трябва
да поканя Дора Габе, нали съм кавалер. Нямаше как, трябваше да изпълнявам
кавалерските си задължения.
Доближих вратата и само чувах учестените удари на сърцето си. Бие,
направо ще се спука! Постоях да събера кураж и почуках. “Да! Влезте, моля!” ��–�
чу се отвътре бавният глас на Дора Габе. Аз посегнах към дръжката на вратата и
отворих. В стаята, мебелирана скромно, беше седнала на леглото голямата поетеса,
готова за път. Косата й бе пригладена назад, облечена в бяла блуза и върху нея
черно плетено елече, в черен панталон. Тя си подаде ръката и попита от Шумен
ли идвам и за Шумен ли ще пътуваме. Отговорих утвърдително. Дора Габе стана
бавно, заоглежда се и каза, че не обича да я чакат, защото било неуважение. После
извади от някакво шкафче кутия цигари и се усмихна: “Да, трябва да сложа и
кутията с папиросите. Аз не пуша, но може на някого да му се наложи.” Пътната
й чанта беше сложена насред стаята. Постави в нея кутията с “папиросите”,
изправи се и каза: “Готова съм. Да тръгваме”. Взех огромната й чанта и излязохме
навън, където ни чакаше проф. Драгова. В колата Дора Габе бе седнала отпред, а
ние отзад. През цялото време тя приказваше полуобърната към нас. Най-напред
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започна за писмата на проф. Боян Пенев, които са изпращани до Багряна и тя
наскоро ги бе публикувала. “Как може при жива съпруга – възмущаваше се Дора
Габе – Лиза да печата тези писма! Боян и той щеше да се възмути, ако стане от
гроба.”1 После започна за безгрижното си детство в Добруджа, за студентските си
години в Женева и Гренобъл, за това, как помнела телефонни номера и виждала
цифрите им като изрисувани… Като пое дъх и помълча малко, започна да разказва
за ученическите си години във Варна от началото на миналия век. Направи ми
впечатление, че във Варна тогава почти не се чувала българска реч. Преобладавали
гагаузите, турците и гърците. Изведнъж Дора Габе се обърна, погледна навън
и сякаш на себе си промълви: “Хубава е тази отморяваща зеленина. Това поле
донейде прилича на моята Добруджа”.
Когато пристигнахме в Шумен, студентите вече чакаха нетърпеливи.
Нямахме време за почивка, а само пътьом се отбихме при ректора доц. Александър
Витанов, който винаги, всякога и за всичко намираше време (особено в такива
случаи). Представихме поетесата и се отправихме за аудиторията, която се
намираше на третия етаж. Понечих да подхвана Дора Габе за ръката, но тя възрази.
“Не, господине, мога и сама. Не съм чак толкова стара. Какво ще си кажат тези
млади хора за мен.” И започна бавно да се изкачва по стълбището. Вървеше
изправена и все едно, че на плещите й не лежаха близо деветдесет години. Тя влезе
в аудиторията, поздрави сред възгласите и шумотевицата на студентите и се отправи
към катедрата. Проф. Драгова я представи накратко, защото тя не се нуждаеше от
кой знае какво представяне. Най-напред заразказва за проф. Боян Пенев спокойно и
все едно, че вчера се бяха случили тези неща, а не отпреди 60–70 години. Запомнил
съм от нея как тя се е грижила за професора, когато той е пишел своите лекции.
Донасяла му редки книги от Народната библиотека, топлила му тухли за краката,
варяла му кафе и на пръсти го внасяла в стаята… Долавях в нейния разказ уважение
и топлина и същевременно преклонение пред паметта на големия учен. Тя зачекна
и за бохемските му години. “Не ми се карай – казвал той – аз скоро ще си отида…”
Когато пишел за драмата на Яворов “В полите на Витоша”, проф. Боян Пенев се
разхождал нервно из стаята, измъчвайки се за това, което ще каже. Той виждал
в драмата редица слабости. Надделял у него естетическият му критерий въпреки
приятелството, което ги свързвало2. Между другото в рецензията си проф. Боян
Пенев пише: “В трето действие авторът е имал намерение да изтъкне вътрешните
мотиви на трагедията. Но вместо да стори това, вместо да разкрие интимните
преживявания на своите герои (…) той оставя Христофорова да декламира, да
мъдрува, да се увлича в мъгливи и разхвърлени разсъждения (…). Бих сравнил
тая трагедия със сграда, при строежа на която не е спазен никакъв план и стил
– при това една сграда започната и недовършена.” Тя наблегна и на статията
на проф. Боян Пенев “За литературния плут”, отнасяща се за плагиатството на
Людмил Стоянов, и каза, че е най-сериозното нещо, което е излизало у нас3.
1

При раздялата си с проф. Боян Пенев Дора Габе няма официален развод.
Пенев, Боян. Първата драма на Яворов. – Съвременна мисъл, ІІІ, 1912, кн. 2, с. 99–119.
3
Пенев, Боян. За литературния плут. – Златорог, г. ІІІ, 1922, кн. 2, с. 103–149.
2
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Аргументирано и научно проф. Боян Пенев разглеждал литературните “кражби”
на Людмил Стоянов и нескопосните му преводи, без даже да се посвени от паметта
на личности като Михаил Лермонтов, Валерий Брюсов, Иван С. Тургенев, Пенчо
Славейков… После се спря на кръга “Мисъл” на Пенчо Славейков, Пейо Яворов,
Петко Тодоров… Оживяха спомени, срещи, разговори и аудиторията сякаш се
изпълваше с тромавите стъпки на Пенча, с гласа на Яворов, с тънкото като върлина
тяло на Петко Тодоров…
“Шумен – поде Дора Габе – ми е бил любим град от детството, защото е
свързан с ранните ми ученически години, а после и със семейството на Боян Пенев.”
И заразказва как когато е била 12-годишна ученичка, се е изкачвала и слизала по
два пъти на ден към Нанчовото училище, как е минавала със страхопочитание
покрай костите, струпани в черковния двор, как е живяла в “болярската” къща на
Нанчо Попович, как се е взирала в белобрадия дядо Блъсков, който им разправял за
Исус Христос и ги учел на скромност, доброта и човеколюбие. Накрая тя прочете
свои стихове. Изправи се, отиде по-близо до студентите, разтвори стихосбирката,
издигна си лявата ръка високо и започна с мек, кадифен глас:
Почакай, слънце,
Аз не съм готова
за следващата нощ –
денят ми не е свършен още!
Не се преборих с съвестта си,
за да й давам право на почивка.
Току-що се научих да говоря
със камъните и дърветата
и още не запълних своя ден
със мъдростта им,
а ти ме караш да си лягам
и си отиваш тъй спокойно
и тържествено
с огреяните върхове на Витоша,
със подновените от багрите на залеза селца,
с илюзии за утрешния ден!
Почакай, дай ми време
да разбера как може да се спи
във тоя разтревожен свят,
когато е безсънието съвест,
а съвестта е ден?
Почакай слънце!
Дора Габе свърши, а аудиторията мълчеше. Съпреживяваше. И аз разбирах
за кой ли път притегателната сила на поезията, нейната магичност. Както бе
писала за стихосбирката й “Почакай, слънце” Леда Милева: “В тези стихове
смъртта бива винаги побеждавана от живота, от неукротимата и непобедима
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любов към младостта. Познатата ни чувствителност на поетесата тук ни вълнува
повече от всякога, защото повече от всякога гласът е свой и искрен, а проблемите
– действителните морални и етични проблеми на нашия век.” 4 Дора Габе си
тръгна възхитена от срещата със студентите и, струва ми се, от докосването с
детските спомени, от връщането към младостта. Между другото, в броя си от 25
октомври 1975 г. в. “Шуменска заря” писа: “Завчера в аудитория 309 на Висшия
педагогически институт в гр. Шумен студенти и членове на литературния
кабинет “Боян Пенев” се срещнаха с известната наша поетеса Дора Габе. (…) С
голямо вълнение Дора Габе говори за времето, когато у нас творят П. Славейков,
П. Яворов, Ив. Вазов, П. Тодоров и др. (…) С особено задоволство Дора Габе
посрещна вестта, че ректорският съвет на ВПИ ще даде името на аудитория 309
на Боян Пенев и занапред ще се четат лекции само на студенти от филологическия
университет.(…)” 5
Петата поредна национална среща, която се проведе в Шумен през 1978 г.
беше посветена на освобождението на България. На тази среща се покани и Дора
Габе, която въпреки напредналата си възраст, дойде. На 30 март, когато отидохме
да я посрещнем на летище “Буховци”, денят бе слънчев и спокоен. Самолетът
пристигна навреме. Ние с директорката на Младежкия дом Маргарита Димитрова
бяхме застанали на терасата там, където застават изпращачите и посрещачите.
Един по един заслизаха пътниците, а Дора Габе все не се появяваше. Най-после,
когато всички слязоха, се появи и тя. Облечена в тъмни дрехи, с коси пригладени
назад, вървеше спокойно и уверено, без никой да я придружава. Какво ми беше
учудването, когато ме позна. Усмихна се и запита как са студентите. Качихме се
на колата и потеглихме за Шумен, а Дора Габе, както и преди, все приказваше и
разправяше сега пък за пътуването си със самолета. Малко останало да го изпусне,
защото се върнала да вземе томовете на проф. Боян Пенев, които “Български
писател” бе започнало да издава. “На тая поредна среща, която се организира от
Шуменския институт и литературния кръжок “Проф. Боян Пенев” – разправяше тя
– не може да не донеса на студентите излезлите томове на Бояна. Той ги е написал
за тях. Спомням си навремето как се разнасяха лекциите му и се предаваха от
ръка на ръка. Тогава нямаше издадени томове. Те излязоха по-късно след неговата
смърт - под редакцията на проф. Борис Йоцов. Но Боян бе строг със студентите.
Двамата с проф. Йордан Иванов им бяха за пример - искаха и те да знаят, колкото
тях. Помня, веднъж вървим с Бояна по “Царя”, а една студентка иска да го пита
нещо. Той не спира. Върви. Обърни, викам, внимание на момичето, а той, видимо
раздразнен, каза троснато: “Има си за това място и време – университетът” и
продължи невъзмутимо. Такъв беше – колкото лиричен и романтичен, толкова
строг и неотстъпчив, когато трябва.”
Милева, Леда. От първите теменуги до слънцето. – Пламък, 1968, кн. 23, с. 63.
В началото 309-а аудитория се ползваше предимно от филологическия факултет. Беше
поставен портретът на проф. Боян Пенев, изработи се гипсов барелеф, надпис на вратата
и туй то. С времето се премахнаха нещата. Правя това отклонение в името на проф. Боян
Пенев и на неговата памет.
4
5
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Настанихме я в хотел “Мадара” и зачакахме с Маргарита Димитрова да
се приготви. Тя не се бави много. Излезе усмихната и каза: “А сега къде ще ме
водите?” Разбира се, трябваше да я заведем в окръжния комитет на БКП – при
завеждащия “Агитация и пропаганда”. Такъв бил редът: когато пребивава народен
деятел на културата, се грижи ОК на БКП. Когато влизахме в партийния дом, от
него излизаше с няколко души Пенчо Кубадински и той, щом видя Дора Габе,
започна да декламира нейното стихотворение “Добруджа”. Оная Добруджа, която
бяха отнели румънците през 1913 година.
Родния ни край остана
тъй далече,
пътя, който води в него,
враг пресече.
Като пилци изпоплаши
той децата,
като вихър ги разгони,
по земята.
В златно утро златни ниви
клас люлеят,
и изтихо, тихо
песен пеят:
- Ветре, братко, намери ги
тез стопани,
дето са далеч в чужбина
разпиляни (…).
Дора Габе се усмихна, поздрави и повече не продума дума. Може би си
припомняше Добруджа, бащиния дом в село Харманлък (днешно Дъбовник), в
което е родена и е прекарала там най-безгрижните си детски дни. А може би си
припомняше за окупацията на румънците и разпръснатите “като пилци” българи,
за които беше написала това стихотворение още в 1913 г. А откъде го знаеше
Кубадински - аз не знам. Навярно то е било някога в букварите и читанките на
децата… не знам.
После се проведе среща разговор с Дора Габе за съвременната поезия в
една от залите на Младежкия дом. Присъстваха студенти от нашия университет,
както и от други учебни заведения, дошли за Петата национална студентска
литературна среща. След като говори за съвременната поезия и отговори на
многото въпроси, Дора Габе прочете свои стихове. Направи ми впечатление
лекотата, с която разказва. Макар тази среща да продължи около два часа,
макар че беше пътувала от София до Шумен, не личеше умора и отегчение.
Аз се помъчих на два пъти да прекратя срещата, но Дора Габе продължаваше
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да рецитира, а студентите, вперили очи в нея, поглъщаха всяка нейна дума,
изказвана от топлия й глас.
Вечерта в салона на Младежкия дом се проведе голямо литературно четене,
на което се обявиха литературните награди. Същата вечер за първи път се обяви
и наградата за литературна критика на името на Боян Пенев, която бе връчена
от Дора Габе. Пред ниската масичка на сцената седеше тя и директорката на
Младежкия дом. Както беше седнала, Дора Габе каза, че подарява на Студентския
литературен клуб “Боян Пенев” първите три тома от неговата “История на
новата българска литература” и ме извика да ги получа. После взема листчета
от бележник, на които беше написала словото си, и го зачете. Отмерено и бавно
изговаряше всяка дума – все едно, че искаше това, което казва за Боян Пенев, да
бъде разбрано от всеки. Като послание прозвучаха думите й:
“Другари!
Измина цял век, откакто замлъкна гласът на литературния критик Боян
Пенев. Цели 50 години нашата литература не го споменаваше. Но нашето
неспокойно време го прие в паметта си, за да остане завинаги жив.
Вие, скъпи негови следовници, негови внуци, го измъкнахте от
мълчанието и ето излиза на свят “История на новата българска литература”,
оживяха чрез нея днес наново великите родолюбци – светци, за да пренесат в
наше време и ни завещаят своята борба за свобода. И тая тяхна воля и свободен
дух прониква със своята прогресивност в нашето съвремие.
Това е голямото дело на Боян Пенев. Другарю Трендафилов, нека
наградата на името на Боян Пенев Ви вдъхнови, за да продължите неговото
дело!
Честито!
Дора Габе.” 6
Нито за миг не прояви умора или отегчение. След всичко пожела да отиде
на вечеря със студентите. Даже не се лиши от чаша вино, което изпи в памет на
Боян Пенев. “Да – казваше тя – сигурно Боян ни гледа отгоре и сигурно много се
радва, дето толкова много млади хора го зачитат. А той наистина обичаше младите
хора и живееше винаги за тях, студентите.”
За срещата в. “Шуменска заря” писа между другото.
“Най-напред се състоя теоретична конференция на тема “Освобождението
и славянските народи”. Основен доклад прочете академик д-р Емил Георгиев.
С голям интерес бе посрещнато литературното четене, в което участваха млади
поети от почти всички студентски градове в страната (…)
6

Това слово на Дора Габе ми беше дадено още същата вечер и сега използвам случая да
го публикувам. Що се отнася за първите три тома от “История на българската литература”
с автограф, написан от поетесата, останаха в Младежкия дом. Аз заминах на работа в
Белградския университет, Маргарита Димитрова напусна и томовете изчезнали.
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За първи път бе обявена награда на окръжния комитет на ДКМС на името
на бележития наш съгражданин – големия литературен историк и критик Боян
Пенев. Тя бе връчена от изтъкнатата българска поетеса, народната деятелка на
културата Дора Габе на младия литературен критик Христо Трендафилов от
Шумен.(…)” 7
На другия ден ние с Маргарита Димитрова закарахме Дора Габе на
летището в Буховци. Тя през целия път разказваше пък за срещите си в Шумен
и най-вече за студентите, за тяхната любознателност, за това, че са възродили
паметта на Боян Пенев и преди всичко за това, че са го взели за свой литературен
патрон. Когато пристигнахме, пътниците не бяха започнали да се качват. Ние се
огледахме и в този момент влезе един от пилотите и каза, че иска да отведе до
самолета Дора Габе. Тя обаче не бързаше. Извади от дамската си чанта моливче
за вежди и започна да си поправя грима, а хората чакаха и самолетът вече
закъсняваше повече от пет минути. Най-после Дора Габе и пилотът се отправиха,
само двамата, към самолета. Останалите пътници бяха пуснати след това. Аз
гледах тази изключителна жена, която вървеше по плаца, без някой да я подкрепя,
макар на плещите й да тежаха вече деветдесет години.
От малкото прозорче на самолета тя размаха бяла кърпичка и все се
усмихваше и усмихваше. Самолетът се плъзна по циментената писта и изчезна в
ранната утрин. С него изчезна и Дора Габе. Великата Дора Габе. Тогава не знаех,
че я виждам за последен път.

7

Русев, Енчо. Расте надеждна смяна. – Шуменска заря, бр. 39 от 4 април 1978.
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РЕЦЕНЗИИ
Разноречивите признания на призванието в юбилейния сборник
“Отклонението като норма”, посветен на проф. Румяна Йовева
Теменуга Тенева
		
Отклонението като норма. Юбилеен
сборник в чест на проф. Р. Йовева. Шумен, 2009.
		
Сборникът със статии, свързани с
методологията и методиката на езиковото и
литературното образование (ШУ: 2009), е
оставащото слово от един вълнуващ разговор
– Кръглата маса, проведена в края на 2008 г. в
ДИПКУ „П. Берон” като посвещение и признание
към учения, преподавателя, човека Румяна Йовева.
Обединяващата тема „Отклонението като норма”
е заета от изследователската проблематика на
проф. Йовева (Йовева: 1996) заради сполучливия
начин, по който този на пръв поглед оксиморонен
израз определя професионалната, творческата,
личностната й същност.
	Още с темата на първата си дисертация - “Философско-историческите
романи на Емилиян Станев” (Йовева: 1981) - тя заявява отграничаването си
от стереотипите, през които се чете литературата ни в тогавашната културна
ситуация. Във време, когато всичко се съизмерва с определена естетическа
доктрина, една гимназиална учителка (моята учителка!) говори за сблъсъка на
идеологии, изразяващ философската проблематика на Историята и Човешкото
в различните тематични избори на Емилиян-Станевите “несъбитийни”, но
обглеждащи съ-битието на герои от различен порядък романови сюжети. И в
сетнешното си продължително търсене на смислите и техните проявления Йовева
избира непреките пътища, съзнавайки истинността на прошепнатото от Малкия
принц: „Право пред себе си не можеш да стигнеш много далеч”.
През всичките години на работата си в университета Р. Йовева
се възползва от изкушението си към литературата, за да намери найадекватните на същността си методи за опознаването й от неизкушените
- учениците и студентите.�����������������������������������������������
Вторият
����������������������������������������������
й дисертационен труд, публикуван като
учебник - “Методика на литературното образование” (Йовева: 2000), и днес е
единственото най-пълно пособие, подпомагащо работата на учители и студенти
филолози. Благодарение на неуморимия й експериментаторски хъс, проверяващ
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интуицията да предусеща перспективите в литературознанието и методиката, се
заговаря за Шуменска школа в дефинирането и прилагането на изследователски
и образователни практики, дали своите плодотворни разклонения в дейността
на университетски и училищни преподаватели, определящи се като ученици,
съмишленици, продължители на проектите й.
	Затова и Кръглата маса по случай житейския и творческия (45-годишен)
юбилей на проф. Йовева беше не стандартен жест на почит и отчитане, а
необикновено колегиално и човешко срещане, инициирано този път не от нея,
а заради нея и обединяващото признание на призваността от словото с неговите
социални и личностни въздействия. Сборникът „Отклонението като норма”
снема разноликия дискурс на събитието с философските, литературоведските,
езиковедските, методическите, интеркултурните и интерактивните интерпретации
на темата за продуктивността на необичайното, излизащото от предписанията
търсене на действащи механизми за оживяване на връзките между казването и
правенето, писането и четенето, ученето и научаването, знаенето и моженето.
Защото, както казва Анди Андрюс в „Проницателят” по повод разбирането на
живота като криза (или придвижване към нея): „Понякога всичко, от което човек
се нуждае, е нова гледна точка” (Андрюс: 2010).
Много е трудно да се обобщят отправните точки и посоките на
провокациите в статиите на участниците в „Отклонението като норма”.
Условното обособяване на литературна и езикова секция се определя най-вече от
приоритетите в заниманията на авторите, но още в заглавията им се регистрира
кохерентността между художественото и начините за изразяването/разбирането
му чрез/през езика: „Художествената функция на ораторския стил в „Епопея на
забравените” на Иван Вазов” (М. Герджикова, СУ), „За полифункционалността
на текста в обучението по български език” (Г. Янкова, ШУ), „Изграждане на
смисъл при възприемане на текст” (Д. Димитрова, ВТУ), „Прагматика и практика.
Прагматични аспекти на художествения текст” (Ф. Бойкова, ПУ).
Проблематизирането в съвременността на деконструкцията на
философското като нормативизиране на логоса се илюстрира с „преводи” на
класически и модерни образци от философията, педагогиката, литературата
на езика и мисленето на постмодерния човек: „Постмодерната деконструкция
на класическата педагогика” (К. Сапунджиева, СУ), „Септември”:
Деконструкцията на logos-a��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
(или Дерида по Български )” (Адр. Дамянова, СУ),
„Това сладострастно любовно изкуство „Федър” (Ев. Иванова, ШУ). И като
потвърждение на еклектичната всеобемност на сегашно културното в неговата
мозаечна съчлененост-съизразимост са статиите, обглеждащи проявленията на
„смесването” - на художествени и нехудожествени, социални и виртуални езици
- в акта на образоването и самообразоването: „Хари Потър и ефектът на феникса”
(Мл. Енчев, ШУ), „Музиката в контекста на литературното обучение като начин
за опознаване на света” (С. Райчева, ПУ), „�����������������������������������
WOW��������������������������������
- или за виртуалните стратегии
на целта в/извън себе си (играта като методика на ставането - живеенето)” (Т.
Тенева, ШУ), „Културни стереотипи в задаването на теми за съчинения” (А.
Радкова, СУ).
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Някои от текстовете в сборника са своеобразни реплики на тематичните
избори и интерпретативните тези на проф. Йовева в областта на литературознанието
и методиката. Статиите на Р. Пенчева (Музей „Емилиян Станев, ВТ) - „Румяна
Йовева: Текстът Емилиян Станев. Диаболичният човек”, на Р. Радев (ВТУ)
- „Откриването на проблем - начин на четене на художествения текст”, на Б.
Симеонова (ШУ) - „Защото в себе си вече се разделям с миналото…”, на Хр.
Христова - „Риториката на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70те и 80-те години на ХХ век”, вече споменатият философски поглед на Адр.
Дамянова към „Септември” на Гео Милев влизат в диалог с мисленето на учения,
колегата, с респект към вече казаното от Йовева и с продължаването на нейното
любопитство в търсенето на нови възможности за извикване на това от миналото
в сегашността, което се оказва недочуто, недоразбрано тогава, но имащо смисъла
да говори днес.
Дори в привидно познатите формулировки на някои от проблемите в
заглавията от съдържанието на сборника се подсказва амбицията на авторите да
докажат устойчивостта на изследователски и образователни стратегии, подходи
именно чрез актуализацията им в съответствие с променящите се условия на
прилагането им. „Функции на съвременното обучение по български език” на К.
Димчев (СУ), „Четенето в циклично-трансформационните процеси на българската
литература” на М. Петров (ШУ), „Ключовата компетентност „Общуване на роден
език” и обучението по български език” на А. Петров (СУ), „Развитие на социалната
компетентност на учениците чрез работа с официално-делови текстове” на Д.
Димитрова (СУ) съотнасят постоянни в значимостта си акценти на образоването
с новите тенденции на усвояването и проявленията им в четенето, писането,
говоренето на младите хора.
Най-пряко обърнати към технологиите, които разширяват диапазона
на образователните въздействия, са статиите, споделящи насоки и резултати от
работата в интерактивна среда: „Формиране на мотивация за учебна дейност чрез
интерактивни методи и техники в урока по български език” (П. Гарушева, ПУ) и
„Мултимедийното обучение по МОБЕ в ПУ „Паисий Хилендарски” (А. Модикян,
Ф. Бойкова, ПУ). А социалната перспективност на образователното случване се
регистрира най-вече от ефективността на оценяващите практики, които също
търсят актуалната си методика. Таня Ангелова (СУ) представя резултати от
международното изследване �������������������������������������������������
PIRLS’2006 ��������������������������������������
като един от отговорите на питането й
„Могат ли да се оценяват уменията на учениците чрез текстови задачи”, а Мая
Падешка (СУ) предлага адаптираната за българските условия динамична концепция
„Дизайн за проверка на знания и на умения по български език”.
В своята разноречивост отделните изказвания в „Отклонението
като норма”��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
се обединяват от убеждението, че излизането от стереотипа на
непрекъсващата през последните 2 десетилетия образователна „реформа” не е
отклоняване, а разклоняване в търсенето/изпитването на истински образоващите
начини, каквито и да са те. Защото, както се обобщи във финалната дискусия на
Кръглата маса, в края на един етап от ученето на човека не е важно какво и как е
научил, а какво може и как го може.
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Аз лично това го знам още от 10 клас, когато другарката Йовева ме видя,
че чета в междучасието почти забранения тогава „Декамерон”, и ми каза: „Чети,
чети - няма значение дали Данте или Бокачо, все е Ренесанс”.
ШУ 2009: Отклонението като норма. Доклади от юбилейната конференция в чест на
проф. Румяна Йовева.
Андрюс 2010: Проницателят. Skyprint�
���������.
Йовева 1981: Йовева, Р. Философско-историческите романи на Емилиян Станев.
София.
Йовева 1996: Йовева, Р. Отклонението като норма. - В: Поглед в Йовковия свят.
Добрич.
Йовева 2000: Йовева, Р. Методика на литературното образование. Шумен.

Респектиращ научен проект
Снежана Великова
Елка Добрева и Ивелина Савова. „Текст
& дискурс”. Терминологичен справочник.
Издателство „Фабер”. Велико Търново, 2009.
Научното знание е в процес на постоянно
създаване, преоткриване, трансформиране,
комуникиране. То е и трябва да бъде рефлексия
и отговор на динамиката, която обгръща
обектите на проучване, особено в постмодерната
епоха, когато епистемологическите парадигми
са подложени на тотален критически анализ
и променят представите ни за света и самите
нас. Бързо променящите се и конкуриращите
се теории, модели, школи, предлагащи все
нови и нови аспекти в разработването на този
или онзи проблем, създават усещането за
хаотичност и фрагментарност. В този смисъл
управлението на терминологията е онзи
обединяващ, стабилизиращ и същевременно поставящ началото за иновации
фактор. Закрепването на понятията, най-малките единици на специализираното
познание, с които работи дадена научна област, за определен набор от термини
е начин, от една страна, да се узаконява, съхранява, предава през времето и
пространството и, от друга, да се изследва, интерпретира и развива научното

134

Рецензии

знание. Затова не само изработването на терминологичен апарат, но и
систематизирането му в справочни пособия е неотделима част от академичния
процес. Функционирането на даден термин в границите на определена научна
сфера задължително е съпроводено с „дисциплинирането” му, за да може да
изпълни най-адекватно и цялостно предназначението си. Това с пълна сила
се отнася за термини и терминологични словосъчетания, които все още нямат
богато минало и тепърва се налагат в съответната научна област. Такъв е
случаят с двете основни понятия, на които е посветен трудът „Текст & дискурс”.
Терминологичен справочник” с автори Елка Добрева и Ивелина Савова. И докато
терминът текст е достатъчно опознаваем за изследователите, макар и не в цялата
му пълнота като автономен обект на научно любопитство, то изучаването на
дискурса изправя изследователя пред осезаеми трудности, като се тръгне именно
от объркващите с многообразието си теоретични интерпретации на базисното
понятие дискурс. С особена сила това важи за българските филологически,
политически, социални, медийни и пр. проучвания, които се позовават в процеса
на изследванията си на теорията на дискурса, но поради сравнително недългата
й „практика” в нашето научно пространство и привнасянето й от множество
различни чужди школи се стига до усложнения в тълкуването, до некоректни
интерпретации на категорията.
Именно в тази насока трябва да се търси ценността на терминологичния
справочник „Текст & дискурс”, още повече че той не е само събирателски,
но и изследователски проект. „Текст & дискурс” е значителен принос в
систематизирането на представите ни за понятията текст и дискурс и може
да служи като изчерпателен и авторитетен източник по проблемите, засягащи
както текстовата, така и дискурсната теория. Трудът е значим и поради факта,
че запълва една празнота в областта на съвременното българско хуманитарно
знание по един блестящ начин – с актуалността си, с подбора на термините и
описанието им, с респектиращата прецизност при разгръщането на отделните
статии, отразяващи съвременните тенденции в науките за текста и дискурса.
Поставяйки си за цел представянето на основната терминология,
специализирана да обслужва научните занимания с текста и дискурса,
справочникът е резултат на задълбочено и многопосочно изследване и детайлно
проследяване на историята и търсенията на школи, дисциплини, направления,
автори, чийто изследователски обект са текстът, дискурсът и взаимовръзката
между тях. При описанието на категорията текст е включен обширен диапазон
от теоретични модели в различни области на научното познание за текста, които
в една или друга насока, в една или друга историческа епоха, със специфичен
познавателен инструментариум и припокриващи се или конкуриращи се
формолировки градят дескрипциите и анализите си: реторика, поетика,
стилистика, текстология, структураизъм, литературна теория, културология,
семиотика, деконструктивизъм, рецептивна естетика, прагматика, функционална
лингвистика; широко са представени и дисциплини и направления, свързани с
теорията на комуникацията, в чиито рамки се дискутират езикът и текстът –
социолингвистика, когнитивна психология, конверзационен анализ, етнография

135

на речта, теория на речевите актове, системно-функционална лингвистика,
критическа лингвистика, теория на речевата дейност. В справочника се изясняват
границите на понятието текст, прави се разграничението между езикови,
неезикови и хетерогенни текстове, обособяват се критериите за текстуалност,
отграничават се текстовите и нетекстовите образувания, разяснява се отношението
между текст и дискурс (вж. например статиите Текст, Текстолингвистика,
Езикови текстове, Неезикови текстове, Текстуалност, Критически анализ на
дискурса, Нетекст и пр.). Авторките са обхванали и широк кръг от проблеми,
засягащ връзката текст:комуникация, тръгвайки от идеята за текста като
продукт и средство за реализиране на комуникативния процес (вж. например
статиите Комуникативен подход (към езиковия текст), Комуникативен акт,
Комуникативен план, Комуникативна интенция, Комуникативна компетенция,
Продукция, Рецепция, Разбиране, Масова комуникация и пр.). Най-обхватно
е представена категорията езиков текст и съпътстващият я понятиен апарат:
признаци на езиковите текстове, типологизация, функции, тематична и
повърхнинна структура, информационна, композиционна и архитектонична
структура, свързаност на дълбинно и повърхнинно, конститутивни единици,
като детайлно е представен кръгът от термини, специфичен за тези по-общи
теми от науката за текста.
Понятието дискурс е включено в справочника основно с постановките
на лингвистическия анализ на дискурса, когнитивната психология и
социалните направления в изучаването му. Успоредно с базисния термин
дискурс са коментирани и същностни за дискурсната теория понятия, като
дискурсен ред, дискурсен маркер, дискурсна практика, дискурсна компетенция,
интердискурсивност, анализ на дискурса, граматика на дискурса и пр.
Стойността си на ценен „пътеводител” в теориите на текста и дискурса
справочникът потвърждава с разкриването на взаимообвързаността на двете
понятия – текст и дискурс – които, макар и да са „проходили” в различни области
на познанието, намират своите допирни точки във всички онези дисциплини,
поставящи в центъра на своите изследвания текста: текстолингвистиката,
критическата лингвистика, лингвистичния анализ на дискурса, както и
социологически ориентирания анализ на дискурса. Изхождайки от позицията,
че текстът е базисната категория, около която се строят концепциите и на
лингвистичните, и на социологическите направления (като, разбира се, те
го употребяват в зависимост от целите си), авторките отдават по-голямо
предпочитание на термините, обозначаващи понятия от областта на текста,
отчитайки обаче тяхната връзка с анализа на дискурса.
Терминологичният справочник е организиран в 730 статии, като е
предпочетено подреждането по азбучен ред, факт, улесняващ ориентирането в
книгата. Всеки един термин е придружен от аналозите му в немски, френски,
английски и руски език, а за придобиването на още по-пълна представа за
съответното понятие в някои случаи се предлага и етимологическа препратка.
Стремежът при конструирането на отделните статии е да се избегне крайното
дефиниране, предпочетено е селектирането на най-представителните
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дефиниции и на множество гледни точки. В по-голямата си част статиите са
структурирани като детайлно представяне на историята на терминологичната
единица, интерпретирането й в различните теоретични модели, в разбиранията
на авторите, които я налагат в съответната дисциплина, тълкуват я от определена
гледна точка, прецизират я и пр. Показателни в това отношение са статиите,
посветени на термини и терминологични словосъчетания, като дискурс, текст,
текстолингвистика, анализ на дискурса, дискурсен ред и мн. др. Например
терминът дискурс е описан в цялата гама от смисли, с които битува у автори
като Юлия Кръстева, А.-Ж. Гремас и Ж. Курте, Ю. М. Лотман, Р. Барт, Дж.
Браун, Дж. Юл, П. Рикьор, Н. Феърклаф, А. Бел, Д. Лий, Т. А. ван Дайк, У. Кинч,
Р. А. дьо Богранд, В.-У. Дреслер, М. Фуко, З. Харис, В. А. Звегинцев, разгледан
е от позициите на френската семиология, на социологията, психологията на
познанието, на лингвистиката, анализа на дискурса, анализа на конверзацията,
представено е тълкуването му като „процес на създаване (и обмен) на
комуникативно пълноценни изказвания”, като „специфичен начин за говорене
(писане) за нещата, формирали се в рамките на дадена институционална сфера”,
„единно и цялостно комуникативно събитие, сложно единство от езикова
форма, значение и действие”, като синонимен на термина текст, на устен текст,
на надизреченско единство. Подобен модел за запознаване с даден термин е
повече от плодотворен, защото той не ограничава, не свежда термина до единно
и крайно твърдение, а създава възможност за обогатяване, за докосване до
различни мисловни парадигми и до възможности за по-внимателно вглеждане и
разбиране на същността и спецификата на понятието, за търсения, основаващи
се на сравнението и многопосочния анализ.
Важно решение при конструирането на справочните единици е
обвързването на дефинициите (независимо от степента им на абстрактност)
с конкретни реалии от медийния, образователния, ежедневнобитовия и
естетическия дискурс, с посочването на съответните синонимни и антонмни
термини, на обвързаността с други терминологични единици, на възможните
значения, с които се среща терминът. Подобен подход спомага за по-пълното
разбиране на отделния термин и за вписването му в контекста на цялостната
научна парадигма.
Справочникът съдържа също така списък на използваната литература,
която провокира към по-детайлно запознаване с текста и дискурса.
Терминологичният справочник е ценен ресурс не само за изследователите
на текста и дискурса. Той може да улесни и да облекчи подготовката на студентите
филолози, журналисти, пиар специалисти и всички онези, чиито интереси са
насочени към теорията на комуникацията. Справочникът има своето място и в
българското училище, където ще подпомогне учителите за прецизно запознаване
на учениците с нелеките понятия текст и дискурс.
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Това е...
Ганка Янкова
Марияна Стефанова. Картинен речник по
съвременен български език за чужденци, 2010.
Картинният речник по съвременен
български език за чужденци представлява
едно от рядко срещаните помагала за
изучаване на български език като чужд. Такива
дидактически пособия дават възможност за
бърза и непосредствена ориентация в словесния
ресурс на чуждия език, тъй като избраженията
са ясни и отменят необходимостта от превод
на думите. В този смисъл картинният речник
е изключително полезен, актуален и с висока
прагматична стойност. Той се вписва адекватно
в променената образователна ситуация, която
се характеризира с множество педагогически
иновации – интерактивност, прагматичност и
др.
Речникът съдържа 2222 лексеми, обединени в 468 основни интерактивни
изображения – буквени и тематични. Всяка дума или предмет може да се
намери по азбучния показател или чрез списъка с тематични групи. В азбучния
индекс може да се открие всяка дума и страницата, на която е написана.
Онагледяването провокира интереса на обучаваните и помага по-лесно и
по-бързо да се усвоява българската лексика, тъй като образът (картинката)
позволява обектът да се свърже със съответното наименование, като се
ангажират повече рецептори. Предложеният модел за усвояване на българския
език е мотивиран от необходимостта езикът да се овладява в прагматичен
аспект. Целта е обучаваните да усъвършенстват уменията си да общуват и
затова при формиране на комуникативната компетентност на обучаваните
се отчитат сферите на общуване, за които българският език е престижният
език, както и значимостта на комуникативните ситуации и отделните теми,
съответстващи на житейските потребности на курсистите. Във връзка с това
са подбрани актуални тематични области и обслужващият ги лексикален
минимум: вселена, природна среда, човек и социално обкръжение и т.н.
Изборът е сполучлив и мотивира участващите в езиковия курс да изучават
български език, тъй като е намерена пресечна точка между възрастовите
особености, характерологичното за определена област на знанието и
възможностите за социална реализация. Използването на картинния речник
ще помогне на преподавателите в работата им с чужденци за преодоляване
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на езиковата бариера. Би било методически целесъобразно, ако се предвидят
варианти за включване на лексемите в минимален контекст, което означава
попълване на речниковия запас на обучаваните и с други класове думи (освен
съществителни, малък брой глаголи, предлози и прилагателни).
В този ред на мисли имам няколко препоръки:
• С оглед на комуникативните нужди на обучаваните би било добре да
се включат и други предметни области (и/или да се пренаредят предложените,
ако се налага), например образование, наука, обичаи, национална кухня и т.н.
• Да се обмислят възможностите за разместване на думите от някои
тематични групи – да се добавят нови и да се съкратят някои, напр. стр. 22, 46,
53, 100 и др., с цел действителните потребности на курсистите.
Помагалото е отлично като замисъл, креативно и с висока степен на
полезност за бъдещата работа в курсове по български език за чужденци. В
контекста на всичко казано с категорична убеденост би могло да се определи
като безспорен приносът на това пособие.
В заключение искам отново да подчертая значимостта и високата
практическа стойност на “Речника” и професионализма, показан от неговата
авторка.

Das Fremde und der Text. Fremdsprachige Kommunikation und ihre
Ergebnisse – една интересна и много полезна книга
Елка Добрева
W.-D. Krause (Hrsg.) Das Fremde und der
Text. Fremdsprachige Kommunikation und ihre
Ergebnisse. Universitätsverlag Potsdam, 2010.
През 2010 г. Университетското издателство на Потсдам (Германия) публикува
колективна монография от изследвания с
интригуващото заглавие Das����������������
���������������
Fremde���������
��������
und�����
����
der�
Text����������������������������������������
. Fremdsprachige������������������������
��������������������������������������
Kommunikation����������
�����������������������
und������
���������
ihre�
�����
Ergebnisse (“Чуждото и текстът. Чуждоезиковата
комуникация и нейните резултати”). Съставител
на изданието е проф. д-р Волф-Дитер Краузе от
университета в Потсдам – добър приятел на
Катедрата по немска филология в Шуменския
университет “Епископ Константин Преславски”,
гостувал многократно у нас с разнообразни
лекционни курсове за студенти и докторанти. В
книгата са включени разработки на международен колектив от учени (от Германия,
България и Унгария), насочили усилията си към изследването на чуждоезиковата
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комуникация и проявите на чуждото в текстове, създавани на немски език от хора,
за които той е роден, но и от хора, които са го усвоили или го учат като втори (чужд)
език. В разработките по общата тема за чуждото в текста има сериозни научни
приноси в областта на методите за изследване на чуждоезиковата комуникация,
на съотношението между свое и чуждо, принципното разнообразие от форми на
чуждоезиковата комуникация, теорията и практиката на превода, проблематиката
изобщо на чуждостта в електронната всекидневна комуникация и в дискурса
на художествената литература, подходите и анализационните практики в
чуждоезиковото обучение, проблематиката на създаваните от чужденци текстове
и др. Както специално е подчертано в предговора към изданието, написан от В.Д. Краузе, в колективния труд е вероятно да има “известна хетерогенност” по
отношение на начина на аргументиране и изказване, но същевременно е отворена
широка платформа за разнообразни възможности и начини на представяне по
една обща тема, “още повече, че за някои от авторките и авторите немският език
също е чужд език, което придава специфична нотка на тематиката и нейното
разработване” (с. 9).
Същинската част на монографията започва с първа глава, написана от В.-Д.
Краузе и онасловена “Към общата постановка, основите и методите на изследване
на чуждоезиковата комуникация”. При разглеждането на проблематиката се
изхожда от показателното обстоятелство, че когато се говори за текстовете като
обекти на текстолингвистично изследване, всъщност “винаги се имат предвид
текстове, създадени на роден език”, макар това да не се заявява експлицитно,
и съответно се предполага, че познанията относно тези текстове “без особени
усилия ще могат да се съотнесат и с текстове, породени от говорещи и пишещи
не на роден език” (с. 11). Разсъжденията и аргументите “за” и “против” това
мълчаливо допускане довеждат автора до окончателното твърдение, че анализът
на чуждоезиковите текстове не само е релевантен за изследването на процесите
на усвояване на езика, но и поставя т. нар. анализ на грешките в по-широки
контексти и чрез това осигурява лингвистични подстъпи и подбуди към едно
“цялостно, основано на текста преподаване и учене на чужди езици” (с. 19).
Авторки на втората част от изданието, озаглавена “Чуждото и своето:
философски, културологични и езикови разсъждения”, са А. Димова и С.
Бойчева. Тук се тематизират философските, културологичните и езиковите
аспекти на чуждото в сложната ситуация на днешния глобализиран и медииран
свят. Разбира се, акцентът се поставя върху допира до чуждото чрез изучаването
на чужд език, тъй като самото знаене на чужд език създава “един начален подстъп
към чуждото и към оценката на чуждото” (с. 23). Чуждото обаче се разглежда не
само за себе си, а като своеобразна интерпретация на своето. Анализират се две
същностни черти на чуждото под рубриките “демонизиране” и “екзотизиране”.
Отделна подтема е чуждото в художествената литература, поетическата другост
като продукт на фикционалния свят. Засягат се и проблеми на чуждостта от
позицията на науката за превода.
Третата част – “Същност и форми на чуждоезиковата комуникация”, с
автор В.-Д. Краузе – най-напред третира въпроса за това, какво представлява
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чуждоезиковата комуникация, и на тази основа поставя по-частни въпроси.
Предмет на анализ са ситуации с различен тип взаимодействие: асиметрично –
между носител на езика като роден и използващ езика като чужд – и симетрично
– между двама и повече използващи езика като чужд. Внимание се отделя
обаче и на друг вид симетрично взаимодействие – между носители на езика
като роден, които в определени случаи общуват помежду си на чужд език,
например в “комуникативни събития, в които чуждият език е цел на усвояване”
(с.41), в условията на академичен обмен на познания (с. 43), в условията на
“естествената” (неформална) комуникация с цел “да се компенсират липсващи
чуждоезикови контакти”, но също и в моменти, когато употребата на чужд е език
е израз на “учтивост спрямо участници в разговора,… чийто роден език е познат
на другите” (с. 41). Специално се разглеждат и ситуациите на превключване от
един език на друг. Наред с това отделен обект на коментар са езиковите дейности
в институционално регулираното усвояване на чужд език.
Четвъртата част също е написана от В.-Д. Краузе. Тя носи названието
“Лингвистични основи на анализа на резултатите от чуждоезиковите
комуникативни процеси”. Тук в центъра на интереса стоят социолингвистичните,
лингвокомуникативните и психолингвистичните аспекти на чуждоезиковите
интеракции. Отстоява се мнението за усвояването на чуждия език не само
като усвояване на дадена езикова структура, но и като “интериоризиране на
нормите на употреба на езика” (с. 60). Специално внимание се обръща на
обстоятелството, че “в психолингвистичен план родноезиковата комуникация се
отличава от чуждоезиковата чрез противоречието, което се получава от градуално
степенуваното диспропорционално съотношение между фиксираните на
родноезикова основа единици на съзнанието и наличните чуждоезикови средства”
(с. 62). Паралелно с това се развива т. нар. “интерлингвална хипотеза”, според
която изучаващите чужд език изграждат “специфична езикова система, …която
обединява в себе си белези на изходния език и на езика цел и е динамична, т. е.
променя се по посока на езика цел” (с. 62). Предмет на специално разглеждане са
и компенсаторните комуникативни стратегии, като се изтъква особената важност
на явленията отвъд изречението – на нивото на “цялостния текст с неговото
стилистично оформление, дейностна структура или тематична постройка” (с. 63).
В отделен раздел на тази част се коментират текстолингвистичните аспекти на
усвояването и употребата на чужд език с убеждението, че именно “цялостният
текст трябва да се постави в центъра на чуждоезиковостта” (с. 70).
Авторка на петата част от колективния труд е А. Димова. Тази част носи
пределно краткото заглавие “Чуждото в превода”. Посветена е на проблематиката
на превода като вид чуждоезикова комуникация и на дилемата “усвояващ”
(превръщащ в свое) или “очуждаващ” (превръщащ в чуждо) превод. По повод на
тази дилема на с. 84 от книгата се твърди, че по отношение на чуждоезиковите
автори аудиторията е благодарна, ако “възможностите на родния език са
изтласкани до предела на разбираемостта и по такъв начин станат видими
своеобразните начини на изразяване на превеждания автор”. Теоретичните
коментари са последвани от множество практически примери за превеждане на
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едни от най-трудно поддаващите се на превод жанрове – поетически текстове,
документи и вицове.
Шестата част, подготвена от двама автори, е под наслов “Чуждоезиковост
в естествената комуникация”. Тук Т. Берман насочва вниманието към
една широкоразпространена съвременна езикова практика, която обаче за
лингвистичното изследване е все още почти непозната земя – електронната
кореспонденция. Проблематиката на структурирането на имейли е представена
през призмата на темата “учтивост”, разработена в аспектите на взаимодействието
между говорещи немски език като роден и като чужд. Т. Папантониу, от друга
страна, представя спецификата на сигнализиращи средства при употребата на
чужд език в устна форма. В центъра на вниманието е поставена употребата на
израза irgendwie – �����������
“някак си”.
Седмата част, озаглавена “Чуждоезиковост в художествените текстове
– топоси на чуждост в художествения език на един пишещ на немски българин”,
е дело на С. Бойчева. Изследователският акцент е поставен върху разкриването
на топоси на чуждото в речта на мигрантските български автори, пишещи на
немски език. Конкретен предмет на разглеждане е книгата “Ангелски езици” от
Димитър Динев. В коментара на този текст се проследява съзнателното включване
на структури от българския език в системата на използвания за създаването на
романа немски език с цел ясно открояване на чуждото в политически, социални и
идеологически феномени от близкото тоталитарно минало с български произход
(например елементи от политическата реч, характерни идеологеми и т. н.).
Същевременно се изследва взаимодействието на чуждите (българските) езикови
структури със системата на немския език във формата на словесни игри.
Осмата част е с лингводидактическа ориентация. Тя носи заглавието
“Текстове в чуждоезиковото обучение – стари проблеми и нови подходи”.
Първата четвърт на тази част е написана от У. Зендиг, гостувала у нас с интересни
лекции за актуални промени в немския език. Разработката й в разглежданата тук
колективна монография е посветена на художествените текстове като източници
на лексикосемантични предизвикателства. За предмет на анализ и коментар
е избран един текст от Фридрих Хьолдерлин – стихотворението “�����������
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на живота”) – и с оглед на него се разглеждат специфики
в лексикалното значение на отделни думи, смислови конотации, асоциации,
синтактични особености на изказа. Специално се коментира въпросът за
извличането на цялостния текстов смисъл на основата на лексикосемантичните
данни. Във втората четвърт на частта И. Фелд-Кнап предлага на вниманието на
читателите проблематиката на анализа на чуждоезикови текстове в преподаването
на немския език като чужд. Стремежът на авторката е да представи темата
в светлината на една променена “култура на преподаване и учене”, която е
основана на текстоцентричния подход. Препоръчва се при анализа на качествата
на текстовете, създавани в учебна (респ. изпитна) ситуация при изучаване на
чужд език, да се вземат предвид следните три аспекта: “а) обща характеристика;
б) системноезикова и правописна правилност; в) функционална и естетическа
уместност на текстовете” (с. 192), след което се коментират начините за
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оценяване на резултатите от анализа. Третата четвърт от частта отново е дело на
У. Зендиг, но този път вниманието се насочва към литературно-научното кратко
есе с оглед на неговите белези като специфичен текстов тип и особеностите му
в комуникативната дейност на изучаващите немския език като чужд. Анализират
се трудностите при създаване на есета от чужденци и типичните грешки и
неточности се онагледяват чрез откъси от първоначални и ревизирани версии на
конкретни текстове. Последната четвърт на осмата част е съставена от М. Лекер,
която разработва темата за справянето с различно трудни задачи от страна на
“добри” и “лоши” пишещи на чужд език. Предлага се модел за анализ на задачи
и текстове с оглед на множество аспекти: обща дължина на текста, разгръщане на
темата, вътрешно структуриране на текста и т. н. Както и в останалите раздели на
монографията, и тук подходът е текстоцентричен.
Книгата е интересно и много полезно четиво за университетски
преподаватели по немски (и изобщо по чужд) език, за учители, студенти и ученици,
занимаващи се с чужди езици, за изследователи на чуждоезиковата комуникация в
различни нейни аспекти, както и за всички, които се интересуват от проблематиката
на употребата на немския език като роден и като чужд. Текстоцентричният
подход дава възможност по нов начин да се погледне към отдавна познати неща,
но и открива перспектива към особености на чуждоезиковото взаимодействие,
които остават невидими от друг зрителен ъгъл. В това е най-голямата ценност
на представения колективен труд, за написването на който авторите заслужават
искрени адмирации.

Трима души в една книга (без да се смята авторът на предговора)
Младен Енчев
Евдокия Борисова, Яни Милчаков, Пламен
Шуликов. Паралитературата. Текстология,
социология, медиатори. ”Фабер”, 2009.
Връзката на заглавието с творбата на
Джером К. Джером е само игрова. Заради
броя на рецензираните автори и заради онези
стари метафори, свързващи литературното
творчество с плаването. Както помним от
Курциус,
Средновековието
оприличава
писането на поезия на плаване с лодка, а
писането на проза – на плаване с кораб. В този
смисъл тримата автори, за разлика от героите
на Джером�����������������������������������
или
����������������������������������
от законодателите на Френския
класицизъм, например, са предпочели
по-сигурния за едно литературоведско

143

пътешествие транспорт. Освен всички други причини и заради това, че
водите, в които са дръзнали да навлязат, са все още слабо изследвани,
коварни с подводните си рифове и с всички онези опасности на неизвестното,
каращи древните картографи (ползвам метафората на авторите) да пишат по
маргиналиите на овладяното “Тук са лъвовете”.
Самото заглавие на книгата, събрала в екип Евдокия Борисова, Яни
Милчаков и Пламен Шуликов, подсказва, че именно проучването на периферията
е тяхната изследователска цел и предупреждението с лъвовете не само че не е
реализирало възпиращата си перформативност,������������������������������
а�����������������������������
напротив, действало е като
предизвикателство. Доколкото ни е известно, у нас “Паралитературата”, без да
е пионерно дело, е първият пространен и сериозен опит за проникване в онези
гранични зони на литературата, където тя съседства, понякога контактува,
понякога воюва, с подобни на себе си (или представящи се за такива) явления.
Авторите са избрали нелеката задача да осветят сивите зони на това съседство,
фокусирайки своето внимание върху албумите и лексиконите, песнопойките,
наивната поезия, откритите пощенски картички в техните текстологични,
социологични и прагматични контексти. Съзнавайки съдържателната
протеичност на термина “паралитература”, книгата на Борисова, Милчаков
и Шуликов се стреми не толкова да го дефинира, да го представи като
“език”, колкото да го опише, демонстрирайки го като “реч”. Желанието да
се коментират възможно повече “речеви” изяви на феномена обаче понякога
разколебава усещането за наличие на общ критерий, отнасящ дадени културни
прояви към сферата на паралитературното. Трудно е да се разбере, например,
дали художествеността или функционалността на един литературен текст са
доминантните основания за неговото обозначаване като паралитература, както
и това, доколко пребиваването на този текст в екстралитературни пространства
(с посредничеството на музиката) го превръща в паралитература. Или, както
биха се изразили авторите: “Неразделни” на П. П. Славейков, да речем,
литература ли е, или е паралитература?
Всъщност една от отличителните страни на тази книга е, че е далеч от
нескромната (епитетът може и да е друг, например от семантичното гнездо на
свързаните с интелекта) претенция да знае всичко и да има отговори на всички
въпроси. Точно обратното, тя по-скоро поставя питания (вж. например броя
на въпросителните изречения в главата “Албумите и съвременният български
литературен историк”), отколкото дава категорични отговори, формулира
проблеми, отколкото разрешава съмнения, предпочита изненадите, заложени
в потенциалната полемичност на диалога, отколкото измамната сигурност на
авторитарните стратегии на четене.
Безспорно достойнство на работата е и това, че не затваря изследването в
тесните граници на частните докосвания между литература и паралитература.
Тя разглежда паралитературните прояви в техния естествен културен контекст,
търси основанията за присъствието им в масовата култура, в субкултурата на
определени социални общности, размишлява над културно-историческите
измерения на феномена.
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В този план много интересни са наблюденията и изводите относно
албумната традиция у нас от началото на миналия век. Впечатлява стремежът
албумът да се види като “разказ за свързаните в литературния живот култури,
творби и хора”, да се потърси връзката на неговото съдържание с доминантните
идейни настроения на епохата, с литературната мода, да се прочетат албумите
като документи за националната ни история на всекидневието.
Не по-малко интригуващи са страниците, посветени на песнопойките
като представителен феномен на паралитературното. Опирайки се на
оскъдната досегашна литературоведска практика по темата, авторите успяват
да предложат свой, оригинален прочит на проблема. Те не са пропуснали да
реализират възможността за диахронен поглед към съдържанието на песенните
сборници, осъществявайки наблюдения върху зависимостта му, респективно
върху зависимостта на културата (както официалната, така и масовата) от
въздействието не само на политическата, но и на политико-идеологическата
конюнктура. Може само да се съжалява, че изследователите са предпочели
да разглеждат въпросното въздействие главно в аспекта му на разнообразен
институцинален натиск, оставяйки на втори план щрихираното от самите
тях перспективно разгръщане на проблема в посока към комерсиално
мотивираната политическа свръхадаптивност на масовата култура. Още
повече, че разполагат с идеалния (и любим на пишещия тези редове) пример
- “О.Ф. Народна песнопойка “Червената армия” с най-нови трагични,
патриотически, партизански и старонародни песни. Съставил народния певец
Иван Раднев от гр. Русе.”, отпечатана през 1945 г. Очевидно, предвид годината
на издаването на песнопойката, идеологическите натрупвания в заглавието
й трудно могат да се обяснят с институционален натиск и единствената им
логична причина трябва да се търси във вродения рекламно-маркетингов
талант на нейния съставител, респективно във виталистичния инстинкт на
самата паралитература.
Доколкото “тази книга - както твърдят авторите - е само началото на
дълготраен съвместен изследователски проект”, подобно на всяко начало,
не е застрахована от недостатъци. Те се забелязват най-вече в главите за
песнопойките и изглеждат последица от желанието за по-бързата поява на
книгата и на спестения “още един” поглед върху готовия текст. Всъщност
рецензиращият си дава сметка, че част от слабостите на работата са само
субективно осъзнати като такива и че в друг контекст те биха могли да се
прочетат дори като нейни достойнства. Въпреки това му е трудно да премълчи
резервите си към оригиналното, но (според него) предпоставено успоредно
тълкуване на текстовете на “Катюша” и “Лили Марлен”, най-вече заради
вменените милитаристични грехове на руската песен, абсолютно неподкрепени
от текста й (при това сгрешен). ( Гневният патос, доловим в затвореното в скоби
вмятане, бе мислено изпратен до авторите още след първия неангажиран прочит
на фрагмента за двете песни, като в качеството на допълнителна компенсация
му бе обещана и бъдеща публичност, а рецензиращият, макар и да не минава
за такъв човек, понякога спазва обещанията си.)
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Критическият прочит на “Паралитературата” би бил не само непълен, но
и некоректен, без специалното внимание към нейната последна глава. “�������
Camera
obscura���������������������������������������������������������������
и топлата медия “открита карта”. Опит за фото(факто)графиране
на ежедневния артистизъм.” е изключително стойностно проучване на
съприкосновението между слово и образ в ежедневните социокултурни
жестове на човека от първите десетилетия на миналия век. Като интерпретира
откритите картички и фотографиите от началото на двадесетото столетие в
контекста на иманентния характер на консумативното общество или в този
на модните правила на комуникативната култура, изследването разкрива
потенциала на иконичното и вербалното като равностойни и взаимно
подпомагащи се знаци на едно и също жестово поведение. Написана с почти
“гаустиновска” чувствителност към филогенетичното минало, главата
коментира и отколешното влечение към фотопозиране или колекциониране
на картички с артисти, убедително търсейки причините за това в едно
друго минало, в онтогеничната ни “������������������������������������������
la belle epoque���������������������������
” и детската потребност от
идентификация.
Сред множеството задълбочени наблюдения върху семантиката и
прагматиката на образа специално ни се иска да изтъкнем проникновеното
и остроумно тълкуване на фотографията на Й. Сливополски-Пилигрим и К.
Кърджиев, направена в Лемберг през 1907 г.
Съдейки от публикувания текст, “Паралитературата” на Е. Борисова, Я.
Милчаков и П. Шуликов се оказва един не просто обещаващ, но вече успешен
“проект”. Той трасира посоките за бъдещи проучвания, споделяйки постигнатото
до момента. Споделя го разбираемо не само със специалистите, но и с всички,
които се интересуват от проблема. Защото книгата е сполучливо съчетание от
сериозен научен подход към материала в качеството му на изследователски
предмет и иронично дистанциран коментар на естетическото съзнание, което
го изследва. Благодарение на това и на богатството от примери тя е придобила
специфичен стил, позволяващ на читателите трудно постижимото удобство
едновременно да получават информация, да размишляват и да се забавляват.
	����������������������������������������������������������������
Ако сте скептични, че подобна комбинация в литературознанието е
възможна, струва си да проверите непоколебимостта на мнението си с тази
книга.
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Старинната култура на Възраждането и вечните човешки емоции
Яни Милчаков
Румяна Дамянова. Емоциите в културата
на българското Възраждане. С., Изд. СИЕЛА,
2008.
Без това да е единствената положителна
реакция, която книгата на Р. Дамянова
предизвиква у своя читател, той от първата до
последната страница изненадано се убеждава,
че за Възраждането може да се пише „и така”.
Успехът на Р. Дамянова трябва да бъде оценен
не само в границите на собствените културни
задачи и анализаторски стратегии, но и в
дискретната полемика с много рутинни образи
на Възраждането. Нека за пореден път признаем
откровено, че нашата възрожденска литература
(извън
профилираните
университетски
курсове и научноизследователски програми)
присъствува съвсем символично в „българския канон”. Толкова я има и в неговите
практически актуализации от училищните христоматии и академичните
издания до годишнини, с които ритуално почитаме възрожденските книжовници
– с повече признание за обществените им дела. А за спонтанен и относително
масов читателски интерес у съвременните българи дори към приетите за
класически възрожденски произведения може да се говори само в сценарий
на някаква културна утопия. Всичко това е известно и никой не драматизира
естествените механизми на културната забрава. Определението „възрожденско”
обаче е здраво проникнало във всекидневния език. В значителна, ако не и във
висша степен то (поне вербално) до днес диктува аксеологията на духовната
ни история и идеалите за гражданско поведение. Дали именно емоционалната
енергия на възрожденските хора и текстове не е всъщност един от импулсите
за това признание? Повече от век насам всяка концептуална интерпретация на
възрожденското литературно наследство възпроизвежда конкретния културен
и теоретичен контекст, в който то се е възприемало като имена, текстове и
ценности. За П. П. Славейков писаното през Възраждането е книжна вехтория; И.
Шишманов, М. Арнаудов и Б. Пенев чрез неговото изучаване институционализират
академичната литературна наука на Г. Гачев то дава материал за една метафизична
теория и т.н. Така възрожденската литература в последната четвърт на ХХ
в. и досега дочака не само пълен издателско-текстологичен облик. Тя стана
предмет на интерпретации под знаците историческата поетика, митологизма,
компаративистиката, социологията на литературната комуникация, културната
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антропология, рецептивните теории и феминизма. Книгата на Р. Дамянова
„Емоциите в културата на българското Възраждане” заема оригинално място
сред изследователските ретроспекции и перспективи. Не само защото тя
откроява силно емоционалния профил на една културна епоха и създадената
в нея литература, която само на пръв поглед изглежда, че е преизпълнена с
морализаторски дидактизъм и здраворазъдъчен утилитаризъм, но и поради факта,
че се появи със своята тематика в силно обкръжение на оригинална серия нови
възрожденски студии. Р. Дамянова отдавна спечели авторитет като проникновен
изследовател на възрожденската епистолография – на писмото, което сплита
изблиците на личностната емоционалност с регламентираните конвенции на
социалното общуване. Анализът на подобно двуединство е дал радващи резултати
и в книгата за емоциите.
Тя започва с коментар на формулираните от ХVІІ в. досега класификации
и обяснителни концепции за тези човешки – както са се наричали някога
– „страсти”. В обзора на разноречивите теории Р. Дамянова умело избягва
една невинаги безконфликтна литературоведска „преквалификация”. Такава
обикновено настъпва, когато е необходимо литературоведът да се облегне
върху познавателния авторитет и „експертния ресурс” на някаква друга,
сравнително отделечена от професионалната му компетентност и предметно
поле дисциплина – медицина, психология, теория на информацията и др., за
които емоциите представляват интерес като социално модифицирани състояния
с множество културни и вербални манифестации. Р. Дамянова обаче отговаря и
на специфично л��������������������������������������������������������
итературоведските въпроси: функционира ли емоционалното
като ценност и категория във възрожденската литература и култура, как
и какви текстове го адресират към читателя, а какви го блокират в полза на
«разума» или според налагащите се във всяка култура през Новото време
кодове на дисциплината и самообладанието? Пораждат ли емоциите собствени
и вторични значения, как
�������������������������������������������������
се появяват в стиловете на публично и частно
поведение на възрожденските хора? Прочитът на Петко-Славейковите размисли
за меланхолията, „негата” и тъгата, за техните национални прояви например
подсказва, че рационалната самонаблюдаваща нагласа на възрожденеца не
го напуска дори и когато самият той изпитва такива чувства. Р. Дамянова
проследява възрожденската емоционалност в главите „Очакващият човек
през българското Възраждане”, „Травмата: етимология на срама”, „Вината”,
„Страхът”, „Гневът”, „Смехът” и „Радостта”. Макар и структурно отчетливи,
възрожденските текстове и анализите в тези раздели непрекъснато пораждат
взаимно напрежение и изискват кръстосани прочити. В психологическия
профил на човека от Възраждането всички изброени емоции могат да действуват
по един и същ повод и да преминават в своята противоположност, както това
се случва на прочутия погребален пир на Атила – с еднаква сила в един и същ
момент, а художествените, епистолографските, ораторските и публицистичните
илюстрации на този синтез на емоционални крайности във възрожденската
книжовност са много. В размислите си за травмата, вината и техните терапии
Р. Дамянова върху анализ на много различни по жанр, йерархия и социални
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адресати текстове (от „високите” предговори към програмни съчинения до
некролозите) доказва колко неуловима е границата между емоционалното
състояние на индивида и националноидентифициращата саморефлексия върху
историята, между културната реакция и психологическата потребност, между
днес и вчера в колективно осмисленото страдание, между Европа и „ние”, между
безправния по статус и независимия по дух възрожденски българин.
При анализа на страха като социално-интегрираща и културотворческа
емоция Р. Дамянова използува за ориентир „историята на понятието” във
възрожденския дискурс. Освен обичайните човешки страхове във всички
времена – от зли сили, от болести, от бедствия и смърт – тя описва много страхове,
които дебнат в представите на това време: „страх от насилие, страх от духовно
робство, страх от предателство, страх от забрава на името, страх от загуба на
историческа памет, страх от изолация, страх от съществуващо „нелюбоучение”
и др. (с. 105). Паралелът с известните книги на Ж. Делюмо и в по-широк контекст
– с „културните студии”– идва естествено, а пронизващата сила на страха може
да бъде усетена в текстове и реакции, в които страхът е свързал митологичната
архаика и модерната боязън и песимизъм пред неизвестното и заплашителното.
Гневът е единствената описана от Р. Дамянова емоция, която присъствува
и в друг, особен „каталог” на човешките качества – този на седемте смъртни гряха.
Макар и този каталог да е по-важен за моралисткото учение на Католическата
църква, отколкото за православието, библейската основа и възрожденският
„христоитиен” идеал-директива за сдържано поведение влизат в драстичен
контраст с отдаването на гнева като изключително силна, рискована по своите
последици, но и доблестна емоция. Тя е оправдана от злото и враждебността
на света; укори към гневливостта като деструктивно човешко поведение са
дословни единични във възрожденската публицистика и така гневът властно
диктува полемичния патос на много възрожденски произведения от Паисиевата
„История” до Ботевата поезия. За социалните науки е отдавна известно, че
най-добре можем да разберем „духа” на една култура, ако установим с какво
тя плаши и на какво се смее. Това обяснява и значителното внимание, което
Р. Дамянова отделя на смеха. Емоционалната топика на Възраждането би била
непълна без анализ на специфичния му смях. Казано между другото, смехът е
една от малкото линии, които очертават трайна реална връзка между днешния
зрител и някогашния възрожденски текст: освен Войниковата „Криворазбрана
цивилизация”, „Българи от старо време” и „Михал Мишкоед” на С.
Доброплодни друго произведение на Възраждането като че ли не е преживяло
сполучлив художествен „римейк” в музикално-сценичен жанр през втората
половина на ХХ в. Възрожденският смях – убедително твърди Р. Дамянова – е
многофункционален. Саркастичен и самозащитен, пародиращ и прощаващ,
интелигентски и простонароден, ироничен и критичен спрямо всички човешки
и обществени „кусури”, той напада, развлича, лекува и защитава.
Р. Дамянова завършва книгата си с многообразните манифестации на
възрожденската радост в нейните сложни модалности (опиянение, ликуване,
възторг, екзалтация) от дамаскините до Ботевото радостно обричане пред близката
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смърт „Аз съм весел и радостта ми няма граници...”. А вакхическо-анакреонтичната
лирика на свой ред напомня, че българите от възрожденската епоха са могли да се
радват от сърце не само на новооткрити училища, осветени църкви и отпечатани
граматики, но и да се отдават на чувствената наслада от живота.
Оптимизмът е може би най-естествената изследователска нагласа
спрямо Възраждането, а книгата на Р. Дамянова доказва, че възрожденската
емоционална енергия може да вдъхнови аргументираната логика на един
интересен и ценен научен труд.

ИСТОРИКИИ. Том 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян
Витлянов по случай неговата 60-годишнина
Константин Константинов
ИСТОРИКИИ, том 3. Юбилеен сборник
в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай
неговата 60-годишнина. Отг. редактор проф.
дин Иван Карайотов. Шумен, 2008.
През последните години в българските
научни среди все повече се утвърждава
традицията да се издават юбилейни сборници.
Част от тази практика е и излезлият от печат
през 2008 година том 3 на научната поредица
„Историкии”. Посветено на 60-годишнината
на доц. д-р Стоян Витлянов, изданието
на Катедрата по история и археология
при Факултета по хуманитарни науки на
Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски” съчетава в себе си материали от
различни области на историческото познание
като доказателство за разностранните научни интереси на юбиляря.
В сборника са отпечатани 36 статии, една от които на английски език.
Допълват ги кратка биографична справка за учения от отговорния редактор
на изданието проф. дин Иван Карайотов, както и оценката на доайена на
българската археология проф. дин Тотю Тотев за дългогодишната професионална
дейност на доц. Витлянов. В уводната част на сборника е поместена и подбрана
библиографска справка на неговите трудовете в периода 1978-2007 г.
В трети том на Историкии преобладават статиите и съобщенията на
археологическа тематика. Те са свидетелство за приноса на доц. д-р Ст. Витлянов
в проучването на старите български столици Плиска и Велики Преслав, както
и в средновековната археология като цяло. Участието в сборника на утвърдени
имена от чужди университети и научни институти при Българската академия на
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науките недвусмислено говори за широките контакти на юбиляря в българските
и чуждестранните научни среди. Сред авторите личат имената на колегите
на доц. Витлянов от Археологическия институт с музей при БАН (филиал
Шумен), с които той работи в началото на своята кариера: покойният ст. н. с. ��I�
ст. дин Рашо Рашев, проф. дин Тотю Тотев, проф. дин Иван Йорданов, ст. н. с.
II���������������������������������������������������������������������������
ст. д-р Стойчо Бонев. Публикациите им са посветени предимно на образци на
християнската култура и изкуство по българските земи и тяхната роля в живота
на средновековното общество.
В една от последните си публикации Р. Рашев обосновава ново християнско
тълкуване на врязани знаци, които обикновено се определят като езически. Той
използва като основа на своите разсъждения врязаните кръстове, кирилските
букви и знаци върху голям варовиков блок, намерен в района на Кабиюк.
Темата за характерните особености на християнската иконография е
допълнена от разработките на Тотю Тотев „Още за един кръст-енколпион от
Велики Преслав”, на Константин Тотев „Оловен медальон с изображения
на св. Теодор” и на Стела Дончева „Матрица за релефни икони от крепостта
Овеч, Провадийско”. Представените непубликувани материали разкриват нови
неизвестни страни на българското средновековно изкуство.
На културата на Велики Преслав са посветени статиите на Стойчо Бонев
„От „района на южната порта” до „южната част на царския дворец” във Велики
Преслав. Развитие на идеята” и на Иван Йорданов „Печати на двама византийски
търговци (���������������������������������������������������������������������
IX�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������������
в.), намерени в българската столица Велики Преслав”. Изказаните
в тях хипотези хвърлят допълнителна светлина върху живота в българската
столица и върху българо-византийските отношения през посочения период.
Наред с представянето на конкретни археологически материали и на
нови тълкувания на вече известни археологически обекти, в сборника намират
място и теоретични разработки, посветени на интердисциплинарни проблеми
в областта на археологията. Проф. Хенрих Мамзер (Полша) в статията си „От
гледна точка на метаархеологията” предлага по-различен подход към науката
археология на базата на анализ на специфичните черти на самопознанието.
В подобна насока са и разсъжденията на Константин Константинов. В своя
материал той проследява развитието в тълкуването на понятията „бит” и „битова
култура” в западноевропейската и българската историография, като изказва
своето мнение относно характера и съдържанието им.
Интердисциплинарност личи и в „Проучване на землените укрепления
чрез геофизичните методи – възможности и перспективи” на Еюб Еюб. В
материала детайлно са описани какви структури могат да се откриват с
този способ и какви други възможности предлага той при проучването на
ранносредновековните землени укрепления.
Като доказателство за интересите на доц. Витлянов в областта на
етнографията и етнокултурата в сборника намират място и статии от раздел
„Етнология”. Със свои разработки, посветени на юбиляря, се включват тогавашният
директор на Етнографския институт и музей при БАН проф. дин Рачко Попов, доц.
д-р Диана Радойнова, доц. д-р Венета Янкова и др. Разгледани са демоничните
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персонификации на времето в календарния цикъл на българите (Р. Попов), както и
традиционните семейни модели на черноморските гърци (Д. Радойнова). В своята
статия В. Янкова предлага по-различен поглед към района на Плиска, базиран на
архивни писмени сведения и устни легенди на местното население.
	Значително е и присъствието в том 3 на „Историкии” на членовете на
Катедрата по история и археология при ФХН на ШУ, инициатор и осъществител
на изданието. Със свои материали в него участват проф. дин Иван Карайотов,
тогавашният ръководител на катедрата доц. д-р Неделчо Неделчев, доц. д-р
Стоян Танев, доц. д-р Р. Ангелова, както и асистентите д-р Тодор Тодоров, д-р
Стефан Минков, д-р Николай Кънев, д-р Васил Параскеков и др. Своето уважение
засвидетелстват и дългогодишните колеги на юбиляря в преподавателската
му работа – проф. дин Любомир Огнянов от Софийския университет, проф.
дин Радослав Мишев от Великотърновския университет, проф. дин Димитър
Игнатовски и др. Всички те се включват в сборника, разглеждайки значими
проблеми от широкия спектър на историческата наука.
Темата за античното наследство по българските земи е засегната в
материалите на И. Карайотов „Монетосеченето на Месамбрия през римската
епоха”, на Д. Петров „Религиозни култове от римската крепост Абритус I������������
�������������
-�����������
III��������
век” и
на Кр. Кръстев „Емпориони и антични селища в град Бургас и близките селища”.
Средновековната история на България и мястото на българовизантийските отношения в нея също са застъпени на страниците на том 3 на
„Историкии”. Разгледани са вътрешнодинастическият проблем в България от
края на 20-те и началото на 30-те години на Х век (Т. Тодоров), както и мястото
и ролята на ромейския василевс в цялостния византийски йерархичен модел
от �������������������������������������������������������������������������
IX�����������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������
XI��������������������������������������������������������������������
в. (Н. Кънев). По-различен подход прилага Ж. Жекова от Регионалния
исторически музей в Шумен. В своя материал тя прави опит чрез данните от
колективни монетни находки да реконструира конкретно историческо събитие
– походът на император Исак II����������������������������
������������������������������
Ангел в България от 1190 г.
Различни страни от живота по българските земи през Възраждането са
разгледани в статиите на Д. Игнатовски, Р. Ангелова и Н. Николов. Те внасят
допълнителна яснота в биографиите на митрополит Климент Браницки и
Търновски, на П. Р. Славейков, на Доростоло-Червенския митрополит Григорий.
Авторите се базират на важни архивни материали, които анализират с
необходимата задълбоченост и прецизност.
	Значителен дял в юбилейния сборник заемат и разработките, посветени
на новата и най-новата история. Статиите на Ст. Минков „Някои аспекти на
гръцката политика спрямо България след Първата световна война (края на
1918-1920 г.)”, на Т. Симеонова „Българо-югославски отношения през 19291932 година на страниците на българския печат” и на В. Параскевов „Българосъветските отношения в контекста на външнополитическите възгледи на БЗНС
„Никола Петков” 1945-1947 г.” хвърлят допълнителна светлина върху мястото и
ролята на България в международните отношения в Европейския югоизток.
Като бивш Декан на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски” доц. д-р Ст. Витлянов е уважен
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и от учени от редица други области на хуманитаристиката. В юбилейния сборник
със свои разработки участват филолозите проф. дфн Христо Трендафилов,
доц. д-р Веселин Панайотов, д-р Николай Николов, както и теолозите проф.
Димитър Киров и д-р Галя Йорданова. Присъствието им на страниците на том
3 на „Историкии” показва авторитета на юбиляря в академичните среди на
Шуменския университет.
	�����������������������������������������������������������������
От всичко казано дотук може да се заключи, че юбилейният сборник
съдържа много интересни и нови материали и е с широк географски и тематичен
диапазон. Всеки от тях е ценен принос в развитието на средновековната
археология, история, етнография и културология, на които е посветена научната
кариера на Стоян Витлянов. Издадените от него три монографии и множество
статии и студии представляват солидна основа за бъдещи проучвания в тези
области на историческото познание.

Ново изследване върху проблемите за структурата и границите на
християнската етика

Галя Йорданова
Димитър
Киров.
Структура
и
граници на християнската етика. София:
Университетско издателство «Св. Климент
Охридски», 2009.
Християнската етика е една от
богословските дисциплини, която през
последните години непрекъснато се обогатява
с нови тенденции и проблематика. През 2010 г.
излезе от печат книгата на проф. дтн Димитър
Киров „Структура и граници на християнската
етика”, която се явява естествено продължение
на изследователската дейност на пионерите в
тази научна проблематика – професорите от
СУ „Св. Климент Охридски” Ганчо Пашев и
Иван Панчовски.
Книгата „Структура и граници на
християнската етика” поставя акцент върху няколко важни проблема, които
се открояват като нови в историята на православната християнска етика.
Особено се открояват темите, свързани с формирането на христологията и
антропологията като предпоставки за изграждането на широка система по
християнска етика.
По време на църковно-обществения диалог в края на ХХ и началото на
ХХІ в. върху характера на нравствените ценности и тяхното значение за социалното
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поведение на хората възникна въпросът, който се нуждае от по-специализиран
анализ на християнските нравствени ценности и за тяхната осъществимост от
човека. Този въпрос налага формулирането на ясно дефинирани отговори, чрез
които да се защити универсалното съдържание на ценностите и изключителната
им важност за развитието на човешките отношения в съвременния свят.
Първият от редицата отговори кореспондира с антропологията, според която
сътвореният по Божи образ човек е едновременно нравствен субект и обект, а
вторият – на христологията, която посочва, че нравствеността се установява в
самата христология посредством антропологията.
Проблемите на Христологията, която проф. Киров с основание представя
като база на християнското учение за човека, и християнската антропология, която
се възприема като изходно начало на нравственото богословие, са две тематично
предшестващи нравственото богословие дисциплини. Чрез тях, както правилно
твърди авторът, се достига до първоосновата на морала – до изворите на нравствените
ценности, с помощта на които се утвърждава тяхната универсалност и непреходност.
Христологията и християнската антропология са два основополагащи пласта в
структурата на систематизираното етическо знание. Значението на тези два раздела
от разглежданото съчинение се разкрива единствено в идейната им ангажираност
с феноменологията на християнския морал, чиито теми са пряко свързани с човека,
образ на Бога и образ на Иисус Христос – неговия идеал.
Този модел се апробира в българското богословие от близо десет години.
В излезлия през 90-те години на ХХ в. учебник по християнска етика, том I,
Философия на моралаа (съавт. Ив. Панчовски, Д. Киров) са обособени ясно
три нови раздела: първи – Учение за Бога като творец на човека и абсолютен
нравствен законодател; втори – Христологични основи на нравственото
богословие; трети – Антропологично встъпление в християнската етика.
Вторият и третият дял се развиват като богословски дисциплини, неразделно
свързани с нравственото богословие.
За да построи идейния преход между христологията (първата част
на нравственото богословие) и феноменологията на християнския морал
(третата част), авторът създава съизмеримо свързващо звено, каквито функции
изпълнява антропологията. Особеният смисъл на този опит става ясен, когато
се разбере същността на Христовото учение, в което се кондензира феноменът
нравствено съзнание. Известно е, че нравственото богословие в качеството си
на систематична богословска наука черпи знание от Свещеното Писание, а като
наука за християнския морал претендира да бъде универсално послание отвъд
границите на религиозния контекст. Именно на тази база възниква потребността
от изучаването на христологията като първа основа на нравственото богословие,
която позволява да се моделира отношението христология-етика както в
богословски, така и в антропологичен план. Само по този начин въпросът за
нравственото християнско съзнание, повлияно от Христовото учение, ще бъде
актуален и положително въздействащ върху поведението на човека.
Отношението между христологията и антропологията в разглежданото
изследване се проследява в три насоки: херменевтично посредничество между
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христологията и антропологията, което се персонифицира в Христовото
богочовешко битие и в Неговото учение; разбирането на проблема за
едновременното опосредстване в Иисус Христос на антропологията и
христологията; въпроса за съотношението на христологията и морала, които
осветляват както характера на нравствеността на вярващия, така и характера на
самия вярващ човек.
В традицията на църквата след Никео-Цариградския събор
христологичните разсъждения са били и антропологични. Затова е необходимо
изработването на една добра научноизследователска среда, която ще даде
възможност да се проследи взаимодействието между христологията и
антропологията. Присъствието на Иисус Христос в света се отразява върху
съзнанието на човека, който осъзнава своя божествен произход и своето свободно
отношение към Бога, отразяващи се върху опита му от страданията и смъртта.
Съвместното съществуване между Бога и човека се изследва в конкретна ситуация,
създадена от Христовия живот на земята. Затова християнската антропология не
може да се абстрахира от отношението на човека към Иисус Христос.
Срещата между Божието слово и историческия опит на човека обаче се
извършва в сферата на междуличностните отношения, където основният полюс
е Иисус Христос – първичното място за откровение. Затова не в отношение към
самия себе си, а единствено в отношението си с Иисус Христос човекът достига
до правилното разбиране за себе си. Този принцип е в основата на богословската
истина, според която антропологията се формира посредством христологията,
защото Иисус Христос е “новият Адам”, истинският и съвършеният човек.
В книгата се представя трипластовата структура на християнската етика
- христология, християнска антропология и феноменология на християнския
морал.
Много въпроси, свързани с личността и учението на Иисус Христос,
продължават да се обсъждат като нови. С особено вълнение се повдига въпросът:
Кой е Иисус Христос и какво допринася за нашия нравствен живот знанието
за Него? Този въпрос си задават не само християните. Ето три довода, които
указват насоки за размисъл, без да изчерпват очаквания отговор:
Първи – знанието за Иисус Христос култивира нашата вяра;
Втори – чрез Иисус Христос човек разбира по-дълбоко своята същност и
изключителното си достойнство;
Трети – вярващият в Иисус Христос не мрази и не отмъщава.
В книгата христологията се разкрива като трансцендентно разширена
християнска антропология.
Опитите на църквата да засили своята мисия изискват от теолозите да
обсъдят концепция за мястото на човека между църквата и новите нецърковни
учения. Желателно е да се потвърди истинността на църковното учение за човека
като фактор за изграждането на правилен граждански морал. Тези действия на
църквата се изявяват чрез антропологията. Затова изследването „Структура и
граници на християнската етика” целенасочено се съсредоточава върху човека
като същество от висок ранг, което създава култура и цивилизация.
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Едва ли някой се съмнява, че човешката нравственост е дълбоко свързана с
основните антропологични и христологични принципи. В живота на конкретната
личност те образуват една цялост, която е важна при вземане на решения и
извършване на оценки. Антропологичната рефлексия се задълбочава, защото
езикът и поведението на човека непрекъснато се променят, а самият той постоянно
се изправя пред едни и същи проблеми: Как да се отнася с другия? По какъв начин
да отговаря на укорите на съвестта си, за да живее пълноценен живот?
В книгата се съдържат още редица отговори на въпросите: Защо
християнската етика приема такава структура и се простира в тези граници?
Може ли тя да бъде чувствителният сеизмограф за духа на нашето време?
Възможно ли е да проявяваме вярата си в този секуларен и плуралистичен свят,
без да се излагаме на риск от интелектуална непочтеност?
Тези и редица други актуални, но все още нерешени или недостатъчно
изяснени проблеми на християнската етика намират отговор в новоизлезлия труд
на проф. Киров. В този смисъл книгата „Структура и граници на християнската
етика”, ще бъде добър помощник на студентите от специалност Богословие и на
всички, които се интересуват от проблемите на християнката етика.

