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СПОРъТ За ЦъРКОВна ЮРИСдИКЦИЯ над БъЛГаРИЯ 
И СъдБаТа на КИРИЛО-МЕТОдИЕВаТа МИСИЯ ВъВ 

ВЕЛИКа МОРаВа1

Владимир Вавржинек

Най-ярката характеристика на дейността на Кирило-Методиевата мисия в 
Моравия е създаването на славянската писменост и въвеждането на богослужение 
на славянски език. Това е епохална постъпка без аналог в тогавашна Европа. 
Научната литература като цяло вече се е отказала от традиционната представа, 
че византийските църковни мисии са използвали последователно в литургията 
местните езици на народите, при които са били изпратени. Процесът на възникване 
на национални литератури, използващи собствени азбуки в богослужението, 
извършвано на местен език, както при народите, живеещи на територията на 
Римската империя, напр. коптите в Египет, сирийците и др., така и при народите 
извън пределите на Империята, като напр. в Армения или Грузия, протича в 
раннохристианския период на късната античност и е предимно резултат от 
естествено, продължително развитие на собствените културни традиции и само 
в изключителни случаи тяхното възникване е дело на отделни лица, какъвто 
е примерът с арменеца Месроп Маштоц. Въпреки че процесът на елинизация 
никога не е представян като официална политика на римското правителство 
или на патриарсите в Константинопол, в периода на най-голямото могъщество 
на Византийската империя императорските управляващи кръгове провеждат 
именно такава политика. Учени, като Игор Шевченко или Дмитрий оболенский 

� Статията е част от академичното слово на автора, прочетено при удостояването му с 
титлата Доктор хонорис кауза на Шуменския университет през 2011 г.
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още преди много години вярно посочват, че характерна черта на византийските 
интелектуалци от този период е увереността в абсолютното превъзходство на 
византийската цивилизация и високомерното презрение към всичко негръцко. 
Византийската църква по това време също е напълно и еднозначно елинизирана. 
Когато славянските племена, заселили се на територията на Гърция, на границата 
между VIII и IX век са отново подчинени на византийската държавна власт, тяхната 
христианизация също се съпровожда от последователна елинизация. Мисионерите, 
които патриарх Фотий изпраща през шейсетте години на IX в. в България, а по-
късно и в тогавашна Рус, са само гърци, неговият приемник Игнатий малко по-
късно също изпраща в България гръцки архиепископ, гърци са и другите епископи 
и свещеници. Няма и най-малък намек те да са се опитвали да превеждат книгите 
на местните езици, още повече да извършват богослужение на тях.

Идеята книгите на Светото писание да бъдат преведени на славянски език, 
да се създаде славянска писменост, опираща се на собствена азбука, и накрая да се 
отслужва литургия на славянски език, е инициатива на самия Константин Философ. 
Възниква обаче въпросът, какво го е довело до тази идея, откъде се появява тя. 
основната предпоставка за осъществяването й несъмнено е фактът, че самият 
той, както и брат му Методий, са билингви от деца, без значение, дали приемаме 
твърдението, че тяхната майка е била славянка, или изхождаме от факта, че в 
Солун по онова  време славянският диалект е все още разпространен разговорен 
език наред с официалния гръцки. Константин обаче е един много талантлив, дори 
гениален филолог, за което можем да съдим по информациите за неговия интерес 
към семитските езици, по неговите разсъждения за техниката на превода, които 
намираме в т. нар. Кирилически лист на Гилфердинг, но преди всичко по неговата 
собствена преводаческа и творческа дейност, в която, както вече неведнъж отбелязах, 
посредством създадения от самия него славянски език от самото начало достига 
такова съвършенство, на каквото последващите поколения автори, пишещи на този 
език, с цената на много усилия се опитват единствено да подражават. Интересът 
към семитските езици по всяка вероятност довежда Константин до задълбочено 
познаване на културата на източните христиански народи, използващи своя роден 
език не само в литературното творчество, но и в литургията, и това очевидно го 
навежда на мисълта да приложи същото и при славяните, които са му близки още 
от родния Солун. Изглежда правдоподобно, че роля тук са изиграли и дискусиите в 
кръжока на учениците на Фотий, към който е съпричастен младият Константин. В 
своите коментари към Първото послание към коринтяните на светия апостол Павел 
Фотий се занимава с въпроса за понятността на думите, с необходимостта словото 
да се тълкува така, че слушателите не само да го чуят, но и да го разберат правилно. 
Фотий естествено е имал предвид само гръцкия език, който смята за единствен 
език, подходящ за изразяване на всички философски нюанси, език, избран от 
Божественото провидение за проповядване на Божието послание. Константин 
обаче в размишленията си отива по-далеч от своя учител. Той стига до извода, че 
ако Словото Божие трябва действено да се проповядва на езическите варвари, ако 
те трябва да го разберат и да приемат неговото послание, необходимо е то да се 
проповядва на понятен за тях, на родния им език.
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Возможност да приложи тази идея на практика, а може би въобще да я 
формулира, му дава изпращането му в Моравия. Константин, който е възпитан 
чрез книгите и е посветил целия си живот на изучаването им, смята създаването 
на книжнина на езика на народа, при който са го изпратили, като необходима 
предпоставка и дори условие за успеха на своята мисия. Това не е реакция на 
мнимата поръчка на моравския княз, както често се заключава въз основа на 
писмото, представено в четиринайстата глава от Житието на Константин. Този 
откъс представя по-скоро собствената културна програма на Константин, отколкото 
дословния текст на писмото на Ростислав. На моравския княз, който несъмнено не 
умее нито да чете, нито да пише, не му е нужен човек за създаване на национална 
култура; на него му трябва епископ и учредяване на самостоятелна епархия, 
независима от франкския епископат. Но Константин и Методий се ръководят от 
идеята, че с истинска самостоятелност може да се сдобие само народ, който има и 
творчески развива своя култура на свой език.

отново възниква въпросът, защо император Михаил и патриарх Фотий се 
съгласяват с искането на Константин и дават съгласието си за осъществяването на 
дейност, която въобще не се провежда на територията на Византийската империя 
от изпратените в съответните области мисии. Тук се налага да се задоволяваме с 
хипотетични спекулации. Не намирам друго обяснение освен това, че Константин 
и Методий са били изпратени в страна, която се намира далеч зад пределите на 
Империята, извън сферата на непосредсвените византийски властови интереси, 
и затова на тях им се разрешава този новаторски експеримент, за който те така 
настояват. Не знаем точно какъв е бил техният първоначален замисъл и какво 
е било съдържанието на одобреното пълномощие. Житието на Константин дава 
основание да заключим, че те са започнали да превеждат Aprakos, т.е. откъси от 
Светото Писание, които се четат при богослужение. Значи ли обаче това, че още в 
Константинопол светите братя са замислили да преведат на славянски език също 
литургията и останалите богослужебни текстове? На този въпрос не може да се 
даде еднозначен отговор. Наистина по данни от Житието на Константин (глава 
петнайсета) двамата братя в най-пълна степен разгръщат своята преводаческа 
дейност едва в Моравия, където те завършват пълния превод на четирите евангелия 
и посланията на апостолите и превеждат литургическите текстове, като отначало, 
следвайки византийския ритуал, вероятно извършват богослужение на гръцки и 
едва след това започват да служат на славянски език.

Това, разбира се, среща ожесточената съпротива на западните мисионери, 
намиращи се в Моравия още преди идването на Константин и Методий. Биографът 
на Константин посочва, че това са „latinьstii i fręžestii archierei sъ irei i učenici“ 
–  т.е. източнофранкски мисионери, подчинени на Пасауския епископ, който 
някъде след 830 г. създава в Моравия мисионерска организация начело с поставен 
по негово разпореждане архипрезвитер; «латински» свещеници, защото това по 
всяка вероятност са свещенослужители от Аквилейския патриархат, които заедно 
с баварските мисионери вземат участие в християнизацията на Панония след 
нейното завладяване от войските на Карл Велики, заедно с които те са дошли 
тук, на славянските земи на север от Дунав. В поканването на византийска мисия 
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моравският княз вижда средство за постигане на независимост от Баварския 
епископат и за достигане на църковна самостоятелност на страната. Византийският 
император обаче не се отзовава на молбата му и не му изпраща епископ, така че 
след поражението от войските на Людовик Немски през август 864 г. Ростислав 
е принуден и по-нататък да търпи в страната си франкските свещеници начело 
с Пасауския архипрезвитер. Те не желаят да се примирят с дейността на 
византийските мисионери. И въпреки че нападките им са насочени най-вече към 
нововъведението – използването на славянски език в богослужението, истинската 
същност на спора е църковната юрисдикция над Моравия.

Макар че Ростислав не успява да осъществи своето намерение чрез призива 
си към Константинопол, той подкрепя дейността на византийските мисионери 
и им доверява подготовката на редица местни ученици, които с тяхна помощ 
да научат славянската писменост. Ние не знаем броя на групата от приятели 
на Константин, които са съпровождали него и брат му от Византия в Моравия. 
Возможно е те да са били повече от пет, към което би могла да ни  насочи по-
късната българска традиция на «Седмочислениците». Някои от тях несъмнено 
са били свещеници, но сред сред тях няма епископ. Самият Константин е бил 
само свещеник, а Методий дори обикновен монах, а не hieromonachos, т.е. монах, 
посветен в духовен сан. По тази причина, въпреки че несъмнено достигат големи 
успехи и просвещават цял ред местни ученици, Константин и Методий не са могли 
да посветят в свещенически сан нито един от тях, за да може той да продължи 
след заминаването им тяхното дело.

Именно за да постигнат тази своя цел, през пролетта на 867 г. Константин 
и Методий напускат Моравия, съпроводени от своите ученици. Не е ясно къде 
точно са имали намерение да отидат, за да изпълнят намеренията си. Самите 
те по всяка вероятност са имали желание най-после да се върнат в родината 
си, тъй като с времето са разбрали, че осъществяването на намерението на 
Ростислав да изгради самостоятелна моравска църковна провинция в рамките на 
Константинополския патриархат не може да се осъществи. При движението си на 
юг по стария «кехлибарен» път, по който братята преди три години са преминали 
на път към Моравия, групата спира за почивка в градището на панонския княз 
Коцел (в днешен Залавар), който, по думите на автора на житието, им поверява 
петдесет местни ученици, за да ги научат по славянските книги. Въпреки това 
числително, както и другите числови данни в двете Жития, не следва то да 
бъде разбирано дословно. Тези ученици без съмнение са много, а такава задача 
е невъзможно да се изпълни за няколко дена или седмици, което навежда на 
мисълта, че пребиваването най-вероятно е продължило няколко месеца. Изглежда 
дори, че това събитие не е случайно, че това, най-вероятно е част от по-голям 
и добре обмислен замисъл, който е трябвало да се осъществи на основата на 
сътрудничеството между двамата славянски управници – Ростислав и Коцел. В 
този момент обаче се намесва Папа Николай I.

Докато византийските мисионери развиват своята дейност в Моравия, 
римският папа не й отделя особено внимание; Моравия е мисионерска област на 
Пасауския епископ и само от него е зависело какви ще бъдат условията в неговата 
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епархия. Но когато братята от Солун разширяват своята дейност и в Панония 
и започват да въвеждат новаторската си практика и там, Николай I приема това 
като заплаха за собствените си интереси. През лятото на 867 г. неговите спорове 
с патриарх Фотий завършват с взаимно отлъчване от църквата. Независимо от 
конкретните взаимни обвинения същността на този спор са претенциите на 
папския престол за църковна юрисдикция над Илирик, която Византия отказва да 
признае. В края на 866 г. българският хан Борис-Михаил, който приема светото 
кръщение от Византия година преди това, се подчинява на Рим и изгонва гръцките 
свещенослужители от страната си. Николай изпраща там двама свои епископи 
със свещеници и дякони и заставя Пасауския епископ Германарих с неговите 
мисионери да напуснат страната. И ето че сега точно на българската граница се 
появяват нови византийски мисионери, които са въвели “нелепата” новаторска 
практика за богослужение на местен славянски език, на който са превели и 
книгите на Светото писание, и всичко това без предварителното съгласие на 
римския папа. По тази причина той им изпраща писмо, в което им заповядва да 
дойдат ad limina apostolorum и да му дадат отчет за своята дейност.

Не знаем къде застига братята папската покана - докато са още в Панония 
или във Венеция, където продължават пътя си. Но ако те са се надявали, че там 
или преди това - в Аквилея ще успеят да осигурят посвещаването в сан на своите 
ученици, то те са били разочаровани. Местното латинско духовенство рязко се 
противопоставя на усилията им да издигнат позициите на славянския език и 
на Константин му се налага да отстоява упорито своето дело. За двамата братя 
остава единствената възможност – да се обърнат към Рим. Возможно е роля за 
това тяхно решение да е изиграл фактът, че на 23-ти септември във Византия 
е извършен държавен преврат, при който е убит Михаил  III, а патриарх Фотий 
още на следващия ден е свален от престола и изпратен на заточение. Новият 
император Василий I изпраща в Рим свои вестоносци с това известие едва на 
11-ти декември, то ест, около времето, когато братята напущат Венеция, но не е 
изключено известието за такова знаменателно събитие да е достигнало до Венеция 
все пак по-рано. Венеция е византийско владение и между нея и византийското 
пристанище Дирахий се поддържа редовна морска връзка.   

В противовес на това в Рим Константин получава неочаквана подкрепа. 
Новият римски папа Адриан II, който междувременно заменя починалия Николай 
I, одобрява неговите преводи на славянски език и се разпорежда богосужение на 
славянски език да се провежда в четирите главни римски църкви. Важна роля за 
това негово решение безусловно изиграва фактът, че Константин е донесъл със 
себе си предполагаемите останки на четвъртия Римски епископ св. Климент, които 
той е открил в Крим по време на своето дипломатическо пътуване при хазарите. 
Това става в началото на 868 г., но в продължение на година повече други събития 
не настъпват. Адриан II навярно се е надявал, че предсавителите на новия режим 
в Константинопол ще бъдат готови да приемат по отношение на България status 
quo и да признаят римската църковна юрисдикция над Илирик. Нито Василий I, 
нито току-що издигнатият патриарх Игнатий обаче имат намерение да отстъпят и 
преговорите между двете църковни държави се протакат. 
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По тази причина през пролетта или в началото на лятото на 869 г., то ест вече 
след смъртта на Константин, Адриан II изпраща Методий, назначен за апостолски 
легат за славянските земи, при Коцел, за да води от негово име переговорите за 
установяване на архиеписопство, включващо не само Панония, но и Моравската 
държава, тъй като писмото му е адресирано и към Ростислав, и към Святополк, 
който очевидно е феодален княз в Нитра и съвладетел на Ростислав. Подобен акт, 
разбира се, от юридическа гледна точка, е изцяло от компетенциите на папата, 
но съглашението с владетелите, чиито територии тя засяга, е необходимо. Коцел 
приема предложението на папата с възторг и изпраща при него заедно с Методий 
двайсет велможи според някои сведения с искане той да бъде посветен в сан 
епископ «на престола на св. Андроник, един от седемдесетте», то ест в Сирмиум. 
Биографът приписва това искане на самия Коцел, но по-скоро става дума за 
общата тенденция в произведението, според която Методий винаги изпълнява 
молбите или разпоредбите на славянските владетели, при това задължително -  в 
тяхна полза.

В действителност този план по всяка вероятност възниква в папската 
канцелария. Изборът на Сирмиум в качеството на митрополитски престол е 
добре обмислен. На баварските епископи, предявяващи претенции към Панония в 
качеството й на мисионна територия, по такъв начин се е давало да разберат, че тук 
става дума само за обновяване на една бивша църковна провинция, която въпреки 
почти тристагодишния период на вакантен престол, според каноническото право 
никога не е преставала да съществува и съдбата на която може да бъде решена 
единствено от римския папа. Сирмиум по това време е вече под властта на българите, 
затова Методий по никакъв начин не би могъл да встъпи в длъжност. Папските 
отношения с хан Борис по това време, независимо от сърдечните формулировки 
в адресираните до него писма, са очевидно доста обтегнати. Той под различен 
предлог отказва да назначи за български архиепископи двама души, избрани от 
Борис – Формоз от Порто и Марина – и въпреки всичките си обещания, очевидно 
отдалечава във времето учредяването на българско архиепископство. Създаването 
на славянско панонско-моравско архиепископство, на което Методий е определен 
като мисионен архиепископ (pro fide), е трябвало да гарантира, че тази област ще 
бъде подчинена непосредствено на папския престол и няма да попадне нито във 
франкската, нито във византийската сфера на властови интереси. Изключителната 
значимост на този факт е свързана с това, че в писмо, което дава на Методий и 
което обикновено се цитира по уводните си думи като Слава въ вышьнихъ Богу, 
Адриан разрешава на Методий и на неговите свещенослужители да извършват 
богослужение на славянски език и предварително анатемосва онези, които решат 
да  се противопоставят на това.

В скоро време обаче става ясно, че замисълът на Адриан е невъзможно да 
бъде осъществен. Методий е посветен в сан на мисионен архиепископ едва през 
втората половина, може би дори в самия край на 869 г. По това време обаче в 
областта, в която му предстои да работи, стават значителни политически промени. 
След няколко неголеми предишни сблъсъка Людовик Немски изпраща през август 
869 г. двамата си синове с големи военни отряди против двамата моравски князе 
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и синовете му разграбват и разоряват тяхната територия. отслабеният Ростислав 
се закрепя на власт, но неговият племенник Святополк, «загрижен единствено 
за собствената си изгода», както отбелязва франкският летописец, предприема 
тайни  преговори със сина на Людовик Карломан и през май 870 г. коварно 
пленява Ростислав и го предава на франките, които впоследствие завладяват цяла 
Моравия. Благодарение на това баварските епископи успяват да пленят Методий 
и въз основа на съдебен процес в присъствието на краля на франките през 
октомври същата година го пращат на заточение в манастир. След пленяването на 
Методий на изгубилия подкрепата на своя моравски съюзник Коцел му се налага 
да се откаже от всякакви усилия за постигане на независимост от Залцбургския 
епископ. По такъв начин опитът на Адриан да създаде славянско панонско-
моравско архиепископство претърпява крах, а римският папа, след като разбира 
долу-горе по същото време, че българският владетел на основата на очевидно 
предварително съгласуваното постановление на осмия екуменически църковен 
събор е решил отново да подчини българската църква на константинополския 
патриархат, напълно се отказва от него. 

Този план обаче възобновява и решително започва да осъществява неговият 
приемник Иоан VIII. Скоро след своето възкачване на престола през декември 872 
г. в свое писмо до българския владетел той настоятелно се опитва да го предпази 
от вероломството на гърците и иска от него отново да се подчини на Рим. В същото 
време в писмо до хърватския херцог Домагой папата се възмущава, че патриарх 
Игнатий чрез измама е изпратил в България гръцки архиепископ, макар тази 
страна да принадлежи по право на Римската църква. И двата му протеста остават 
без резултат, но за сметка на това той постига успех в делото срещу Методий. 
Не знаем кога известието за заточението на Методий достига до Рим. Един от 
пратениците, чрез които самият Методий се опитва да извести за себе си, монахът 
Лазар, дори е убит. Но съдбата на Методий все пак става известна. Докато Адриан 
II не предприема нищо, Йоан VIII започва енергични действия, особено след като 
до Рим достига искането на Моравия за освобождаването му. По това време там 
вече са изгонили франките и Святополк отново е взел властта в свои ръце. 

През пролетта на 873 г. Йоан VIII изпраща своя легат Павел Анконски при 
крал Людовик Немски и неговия син Карломан с настоятелна молба да освободят 
Методий и да го изпратят, придружен от легата, в Моравия при Святополк. В 
адресираните до тях писма освен това той настоятелно отстоява правото на 
апостолския престол на управление на Панонското архиепископство и отхвърля 
искането на баварските епископи, предявено от тях въз основа на мисионерските  
им успехи. още по-рязко формулира той писмата си до баварските епископи, които 
заплашва с анатема, в случай че те не пуснат Методий в Моравия. Чрез Павел 
Анконски той предава писмо и на Методий, в което потвърждава назначаването му 
за Панонски мисионен архиепископ, като в същото време му забранява да извършва 
богослужения на славянски език. Това писмо за съжаление не се е запазило, поради 
което не знаем дали е ставало дума за строга заповед, или само за препоръка да 
не продължава своето дело. Не е ясно също какво точно е накарало новия папа да 
прибегне до тази забрана; можем само да се досещаме, че от негова страна това 
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е била само една прагматична отстъпка на франкските свещенослужители, чрез 
която той се опитва да смекчи тяхното възмущение от факта, че те се лишават от 
своя мисионерска територия, която трябва да отстъпят на Методий.

През 873 г. Йоан VIII все още настоява за осъществяване на концепцията 
за панонско архиепископство, въпреки че то съществува вече само на теория; 
след 870 г. княз Коцел е принуден и занапред да признава суверенитета на 
източнофранкския крал, а скоро след 874 г. той напълно изчезва от историческата 
сцена. И ако римският папа все пак успява да отстои претенциите си поне в 
Моравия, където Святополк съумява да се утвърди като суверенен владетел, 
то неговите продължителни усилия да подчини България на своята църковна 
юрисдикция се оказват безрезултатни. В писма, изпратени и до император 
Василий и до патриарх Игнатий, папата многократно търси правата си, но все 
безуспешно. Той възобновява усилията си и след смъртта на Игнатий, когато на 
патриаршеския престол се завръща Фотий. В цяла поредица от писма, изпратени 
през лятото и в България, и до хърватския херцог Бранимир, и до далматинските 
епископи и свещенослужители, и особено до току-що назначения в град Нин 
епископ Теодосий, той отново заявява претенциите на Римския престол към тези 
области, а на Константинопол обещава признаване на Фотий, обусловено обаче 
от отзоваването на гръцките епископи от България и връщането й под римско 
управление. Характерно е, че в нито едно от писмата не се упоменава славянската 
писменост и използването на славянски език в литургията. Не само епископите, 
но и обикновените свещенослужители, които и Фотий, и Игнатий изпращат в 
България, са гърци и гръцкият език е език на църквата. 

Напротив, в Моравия Методий и неговите славянски ученици продължават 
въпреки папската забрана да извършват богослужение на славянски език. Трудно 
е да се каже какво е ръководело Методий в начинанието му – дали е смятал, че 
по такъв начин изпълнява един нерушим завет на своя свят брат, или е изпитвал 
потребност да се обособи по такъв начин в очите на хората в Моравия от 
франкските свещенослужители, които в хода на моравското въстание против 
франкската окупация са изгонени от страната, но след сключването на мирния 
договор между Святополк и Людовик Немски получават възможност отново да 
се върнат. Докато славянската традиция в Моравската църква е много популярна 
сред широките слоеве от населението, латинските свещенослужители поддържат 
княза, а много от велможите искат по нравите си и положението си да се приближат 
колкото е възможно повече до своите източнофранкски съседи. Те се възползват 
от ситуацията след повторното възкачване на Фотий на патриаршеския престол, 
когато в споровете между Константинопол и Рим по-остро се поставя въпросът 
за добавянето на filioque в Символа на вярата, и обвиняват пред римския папа 
Методий в това, че той учи не както изисква Римската църква, и че въпреки 
папската забрана, продължава да извършва богослужение на славянски език. 

Това несъмнено предизвиква у Йоан VIII, който по това време възобновява 
решителната си борба за признаването на римската църковна юрисдикция над 
Илирик, сериозни опасения, че в тила му, на север от Дунав, възниква византийска 
опозиция, поради което той заповядва на Методий да се яви в Рим и да даде 
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обяснение за своята дейност. Методий се подчинява и в Рим не само съумява 
блестящо да докаже своята правоверност, но и убеждава папата в обосноваността 
на разрешението, дадено му от Адриан II в булата Слава въ вышьнихъ Богу, да 
отслужва литургия и другите църковни служби на славянски език. Несъмнено 
неговият успех се дължи най-вече на факта, че той съумява да убеди Римския 
папа, че запазва преданността си към римския престол и че моравското 
архиепископство под негово ръководство ще остане съставна част от западния 
патриархат. Убеден по такъв начин, че в това отношение не го грози опасност, 
папата охотно потвърждава всички правомощия на Методий като Моравски 
архиепископ и тържествено разрешава отслужването на литургия на славянски 
език в цялото архиепископство. 

В Константинопол по това време се провежда църковен събор, смятан по-
късно от Източната църква за 8-ми екуменически, който трябва да утвърди Фотий 
в патриаршески сан и да отстрани причините за разногласията с Рим. Преговорите 
са трудни, двете страни обаче правят нужните стъпки и най-накрая достигат до 
компромис по отношение на България. Фотий се съгласява Константинополският 
патриархат да прекрати претенциите си за църковна юрисдикция над нея, а Йоан 
VIII позволява в България да останат гръцките епископи, свещениците и техните 
местни ученици, които вече са посветени в сан. Двамата висши представители 
на църквата обаче очевидно не вземат предвид най-важния фактор -  българския 
владетел. Борис-Михаил явно вече е уморен, а може би дори разочарован от 
постоянните спорове за църковно господство над неговата страна. Той не е 
изгубил волята си за постигане на нейната пълна независимост в това отношение. 
Неочакваното наследство от културната дейност на Моравския архиепископ му 
оказва огромна помощ при осъществяването на неговото намерение.

През 882 или 883 г. Методий се отправя към Константинопол – двайсет 
години след като той и брат му са напуснали града. Не знаем как е пътувал той 
дотам – отново през Венеция и по-нататък по море или по суша, а след това през 
България. Предположенията, че по пътя си той може да се е срещнал с Борис, 
остават в сферата на спекулациите. Независимо как е станало това, изглежда твърде 
правдоподобно известията за използването на славянски език в Моравската църква 
през последните години от живота на Методий да са стигнали до България и да 
са намерили там широк отклик. Борис очевидно е разбирал огромното значение 
на такава дейност, доколко всеобхватни могат да бъдат последствията от нея. По 
тази причина той охотно приема учениците на Методий, които след смъртта му 
моравският княз изгонва от страната и им предоставя средства за тяхната по-
нататъшна  дейност при двора си, а така също и в отдалечената, до този момент 
почти непокръстена западна част от своята империя. Тук, в Шумен, в сърцето на 
бившата империя на цар Симеон няма да говоря за това, какъв размах достига 
културното наследство на Кирило-Методиевата мисия благодарение на неговата 
великодушна подкрепа. Благодарение на преводите на църковнославянски език 
българите приемат гръцката литература и просвета без опасност, че ще бъдат 
подложени на езикова, а в последствие и етническа елинизация, както това 
става със славяните в Гърция. църковнославянският език се превръща в едно от 

Владимир Вавржинек - Спорът за църковна юрисдикция над България...
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средствата за изграждане на структурата на самостоятелната българска църковна 
организация, завършило със създаването на българския патриархат. оттук по-късно 
църковнославянската писменост и литургията започват да се разпространяват в 
другите славянски страни и преди всичко в Киевска Рус, превръщайки се по този 
начин в средство за изграждане на онази полоса от политически самостоятелни, 
но в културно и духовно отношение свързани с Византия страни, които Дмитрий 
оболенски в известна степен анахронично, но твърде точно назовава «The Byz-
antine Commonwealth». Сбъдват се пророческите думи на Константин Философ, 
които той написва в писмото си до княз Ростислав, но в които в действителност 
се има предвид неговата собствена културна програма: «… и нека другите страни, 
като видят това, да започнат да ни подражават». Но това става не в Моравия, която 
продължава развитието си в сферата на латинската цивилизация, а в България.

Превод от руски: Стефка Калева
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ЧОВЕКъТ И ВОЙнаТа

ПОБЕда И СМъРТ В КОнТЕКСТа на ВОЙнаТа

Бойчо Бойчев

 Победата и смъртта изглеждат естествено и елементарно “вписани” във 
всяка война, затова и тяхното дебатиране изглежда прекалено тривиално и без-
проблемно. Сякаш не е пределно ясно – победата е за спечелилите войната, 
гибелта е за загубилите; победителите не ги съдят, за мъртвите – или добро, 
или нищо; гробът на незнайния воин е еднакво свещен за всяка родина… Може 
да се продължи с подобни трафарети, но те не са нищо повече от “сводка” на 
общоприети морални споразумения след една и преди нова война. Самата война 
променя всякакви мирни договори, а заедно с това - и смисъла на победата и 
смъртта. Ето защо да се определя войната като “въоръжено стълкновение” не е 
достатъчно – и гладиаторската битка е била “въоръжено стълкновение”, но не 
и война. Войната има ясно измерими граници (независимо дали става дума за 
Троянската война, за войната срещу престъпността или за войната на семейство 
Роуз) - това е унищожението на едната воюваща страна, за да тържествува 
другата. Затова ще се опитам да ги интерпретирам от една друга гледна точка, 
която ги представя както като взаимноотрицателни, така и като единни; и която 
ги завръща в моралното съзнание едновременно с положителен и отрицателен 
ценностен знак.
 Ще започна с чисто логическата двойна отрицателност на победата и 
смъртта – те са едновременно антиномични и дихотомични. Антиномичността 
им произтича от тяхната онтологична несъвместимост, а дихотомичността – от 
психичното и морално-оценъчното им раздвоение.
 В онтологичен план победата е modus vivendi на войната, нейна оправдана 
цел. Смъртта е modus mortis и в крайна сметка – нейна цена. Екзистенциалната 
ирония в случая е, че за “победителите” смъртта е високата цена, която те 
са платили за победата си (макар самите те да са останали живи), докато за 
“победените” смъртта е напълно обезценена (макар самите те по-добре да бяха 
загинали). Антиномията “победа или смърт” се разгръща и в други аспекти на 
нейното осмисляне. 
 Първо, победата винаги е обща, докато смъртта – винаги индивидуална. 
Победата е на народа, държавата, обществото, армията (или на тяхното 
олицетворение – държавника и пълководеца) и тя няма как да се “разпредели” на 
отделните персони. Победата се изживява като живот-за-всички, тя е спасение 
на общото съществуване на всички победители, без оглед на техния принос. 
Смъртта е персонална и за разлика от победата тя не се изживява. Смъртта 
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никога не е за народа (много народи възхождат след загубена война), тя не е и 
за държавата (държавите се съхраняват и се възраждат), не е и за обществата 
(макар и да губят своите “форми”, все пак остават общества). Смъртта е смърт 
за загиналия, на когото никой повече не може да върне онова, за което той е 
загинал – нито отечеството, нито Родината, нито Партията, нито Вожда. Той е 
“разменната монета” на оживелия победител, който пък може да върне “тленните 
му останки”, някой и друг залп или свалена шапка в негова памет.
 Второ, победата е символична, докато смъртта – фактична. Символът 
на победата го знаят всички, но факта на смъртта е непознаваем от тази страна 
на битието. Смъртта е необратима и остава за вечността, докато победата е 
преходна и остава единствено за историята. Победата може да се модифицира, 
когато победителят бъде унижен и унищожен, а победеният – да се възроди и да 
тържествува. Фактът на смъртта е установим, но непоправим. 
 Трето, победата е за сега, а смъртта – завинаги. Сега тържествуващите 
победители не са отменени от смъртта – тя ги застига, независимо с колко слава 
и почести са обсипани. Съответно и загиналите не се компенсират от победата 
– тя не им връща нищо и не тя ги спасява.
 И така антиномията “победа-смърт” има три “ипостаси”: общо-
персонално, символично-фактично и мимолетно-вечно. Едното е отреченото 
друго, едното няма как да бъде другото, ако бъде едното, тогава няма как да 
бъде другото.
 Ако антиномичността изисква отрицание, то дихотомичността 
предполага раздвоение. Самото раздвоение пък се основава на единността. 
Колкото и кощунствено да изглежда, победата и смъртта са напълно съвместими 
в контекста на войната. Те не само не се отричат, не само се предполагат една 
друга, но и съвсем свободно се преливат една-в-друга. По същите параграфи, по 
които и се отричат. Само че в друг план – психо-морално-оценъчен.
 Първо, щом победата е толкова обща, не е ли небходимо и да е персонална 
(на държавата, партията, вожда, пълководеца)? Трябва да има единен Субект на 
победата, защото без него тя става като че ли анонимна. В нейното постигане 
няма “равенство”, защото има “стратези”, “тактици” и “войници”, има йерархия, 
а йерархията постановява “всекиму заслуженото”. В този аспект победата от 
“неразпределима” става “дялова”, партикуларността й обуславя категорично 
неравенство сред берящите от нейните плодове (”радващите се” от победата, 
дори и да са емоционално заедно, са отделни в status quo-то си). от друга страна 
– колкото и персонална да е смъртта, тя винаги е обща, “разпределена” е за 
всеки загинал, като негова “заслуга” във войната (защото той е нямало какво да 
даде, освен собствения си живот). Затова смъртта е обща, на всички загинали – 
“онзи от обоза” и “генералът” сякаш не са еднакво мъртви (ако е за победата), а 
всъщност са еднакво – за смъртта. Победата е персонално-йерархична за живите 
победители, докато смъртта е обща и еднаква за всички загинали.
 Второ, победата е исторически факт, от който няма как да избягаме, 
колкото и да ни се иска (или да не ни се иска). Тя е това, което е налице, но 
нейната наличност не може да бъде и нейно оправдание. Победата е обяснима 

Бойчо Бойчев - Победа и смърт в контекста на войната
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сама по себе си (като Победа), но може да бъде и безсмислена в историческа 
перспектива (какво от това, че СССР е един от победителите във Втората световна 
война?). Ние сме свободни да правим всякакви контрафактични изказвания 
(от типа: “Какво би било, ако се беше случило не това, което се е случило, а 
нещо друго?”), но те нямат отношение към фактите на историята. Тук само ще 
вметна, че за въображението и в художествената реалност контрафактичността 
дори е полезна - макар и да нямат големи литературни достойнства, романите 
“Фатерланд” (Робърт Харис) и “Рома етерна” (Робърт Силвърбърг) провокират 
фантазията в интересуващата ни насока: какво би станало, ако победените бяха 
победители, а победителите – победени. Уви, контрафактичността не може да 
припише екзистенциален статут на нито едно събитие, ставащото единствено 
във въобразимостта на нашите предпочитания. Смъртта е символ, но не на 
безпомощността, а на саможертвеността. Тя е необяснима (как да я обясним 
на родителите, децата и съпрузите на загиналите?) но смислена, естествена, 
дори изискуема в контекста на войната (война без жертви не е война, а пародия). 
Към нея също можем да подхождаме контрафактично (когато не искаме да я 
приемаме – за близките, приятелите и роднините си), което обаче не я отменя 
нито като факт, нито като символ на даденото от живота на войната.
 Трето, победата е завинаги, защото винаги ще бъде само и единствено 
тази победа. Тя остава там, където е. Не може да се пренесе на друго място и в 
друго време. Нейната вечност е вечност в историческото време и затова никой 
не може да я отнеме. Смъртта е за “сега”. Защото само “сега” тя е смърт. Във 
вечна тя ще се превърне извън историята и точно тогава може да стане и вечен 
живот. Смята се, че загиналите “на поле брани” са спасени. Затова, защото не 
за себе си са умрели. Войникът е невинен поради своята “задълженост”, без 
значение на каква кауза служи. И именно неговата смърт освен символична е и 
завинаги сегашна.
 о-смислянето на войната, извън нейната конкретика ни поставя 
и пред един друг въпрос – тъкмо за нейната смисленост. от една страна тя 
има тотален смисъл. Тезисът на Хераклит (”Всичко е война!”), повтарян и 
“творчески” интерпретиран от всякакви диалектици и прогресисти (на първо 
място сред тях – Хегел и Маркс) сякаш “помазва” разрухата и гибелта като 
“престижни” персонажи на иначе безсмислената човешка история. Защото 
каквато е аргументацията на гореспоменатите, войната е “борба” - за оцеляване, 
за справедливост, за жизнени пространства, за победата на комунизма и други 
подобни. Тя е завръщане към първично човешкото: “око за око, зъб за зъб!” от 
друга страна – войната напълно разрушава какъвто и да било смисъл; всяко 
нейно оправдание е антроподицея на човешкото безбожие. А не е ли така, щом 
в името на победата (живота) се лишават от живот човешки същества, без те с 
каквото и да било да са заслужили това? Тоталният смисъл на войната я лишава 
точно от смисъл – кому е необходима и защо се води една война е въпрос, на 
който няма как да се даде смислен отговор (отговорът, че войната е заради човек, 
партия, класа, дори заради идея, в името на които гинат хиляди и милиони – това 
е безоснователен и циничен отговор). Но иначе – в безсмислието на войната – в 
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него съзираме потвърждението на действително човешкото: страданието (но 
не заслуженото, а другото – невинното) смъртта (но не от нас, а от “враговете”), 
скръбта (за загиналите, но и за собствената ни участ на “оцелели”), забравата 
(на тях, но заради самите нас). Безсмислието на войната придобива смисъл 
само като катарзис, като очистване от наслоението на омразата, ненавистта и 
непоносимостта.
 отрицателността и раздвоеността на победата и смъртта могат да се 
“съберат” отвъд тях самите, т.е. – отвъд контекста на войната. отвъд войната е 
мирът. Но не мирът като следствие на войната, а мирът като победа над смъртта, 
като победа на живота, недопускаща никаква човешка жертва. Не войната, а 
само мирът може да бъде “свещен” – в “мира” никого не го сполетява смъртта 
извънмерно, в него живеенето е “радостно”, а смъртта – “утешителна”. Точно 
тук е мястото на жертвеността. Победителят във войната не се изживява като 
жертва, защото е институция и самоцел, жертвоготовният и пожертваният (в 
морален аспект те са едно и също, колкото и да не ни се иска да ги уподобяваме 
и изравняваме) е средство. Мирът е за онези, които идват след първите. Затова 
първите се нуждаят от “лаврови венци” (ордени и звания), докато вторите – от 
утеха и покой. Жертвата, Агнецът е истинският Победител не във войната, а в 
мира! Човешкият свят е толкова “напрегнат”, толкова “обтегнат” от какви ли 
не противоречия, заради което ни се струва, че се нуждае от “освежаващата” 
и “прочистваща” дейност на войната. Демонизмът на такова “видение” може 
да се разкрие само когато бъде прозряна целта на човешкия живот – да бъде 
изживян със всичките му съмнения и възторзи, с всичките му падения и възходи, 
със всичките му грехове и правди. Войната лишава човека от тази възможност. 
Възторгът от победата е за сметка на някого другиго, възходът и правдата – също. 
И само Един е дошъл, за да бъде единствено Жертва – тъкмо на неустоимите 
човешки инстинкти, на подлостта, гордостта и самомнението. Саможертвата на 
онзи, който идва с-мир-(ен), който идва “със смъртта Си смъртта да поправи”! 
Защото Той Е най-великият Символ на Победата над Смъртта! 

Бойчо Бойчев - Победа и смърт в контекста на войната
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ОСИГУРЯВанЕТО на ХРанИ За СъГЛашЕнСКИТЕ ВОЙСКИ на 
СОЛУнСКИЯ фРОнТ ПРЕЗ ПъРВаТа СВЕТОВна ВОЙна

Стефан Минков

 На пръв поглед заглавието създава впечатление, че ще бъдат изследвани 
някои аспекти на т. нар. социална история или историята на ежедневния живот 
и бита на войниците и офицерите на фронта. обект на изследване обаче е един 
изцяло военен въпрос – този за тиловото и интендантско снабдяване на армиите, 
който има ключово значение за успешния ход на военните действия.
 Първата световна война е война от нов тип, непозната за държавите и 
обществата до този момент. Придобитият през втората половина на ХІХ и в 
началото на ХХ век опит дава основание на политиците да формулират концепции 
и да предприемат действия, които се смята, че ще им помогнат да воюват успешно. 
оказва се обаче, че очакванията не се препокриват с реалността и Европа попада в 
условията на тоталната война, за която не е подготвена достатъчно. Наполеоновата 
концепция за „въоръжената нация” е заменена от концепцията „нацията във 
война”. Способността на държавата да осигури оръжие и продоволствие има по-
голямо значение от числеността на въоръжените сили�. В годините на войната 
воюващите страни постепенно осъзнават решаващото значение, което ще има 
за победата гарантирането на снабдително-комуникационни линии, които да 
осигуряват непрекъснат поток от храни, фураж, оръжие и жива сила по посока на 
фронтовете. Според един военен историк, пряк участник във войната, „войските 
са заложници на своите комуникации” �. Тиловите и интендантските служби 
придобиват все по-голямо значение със „затягането” на военните действия, а 
осигуряването на храни в необходимото количество и с необходимото качество 
е ключово за увеличаването на способността и за мотивацията на войниците да 
воюват. Естествено това не са единствените условия.
 Френската Източна армия и Британският експедиционен корпус 
на Солунския фронт се създават през есента на 1915 г. с цел да подпомогнат 
действията на заплашената от разгром сръбска армия и като стратегически 
замисъл – да засилят позициите на венизелистите в Гърция. По-късно към тях са 
придадени италиански, гръцки, сръбски и руски войски. Много по-разнообразен 
е етническият състав на съглашенските войници и офицери. освен французи, 
англичани и италианци, тук са съсредоточени австралийци, новозенландци, 
сенегалци, мароканци и алжирци, индокитайци и др.
 За по-ефективните военни действия командването на армиите в 

� дюпюи, Р. Э., Тр. дюпюи. Всемирная история войн. Кн. ІІІ. 1800 г. – 1925 г. Санкт 
Петербург, Москва, 1998. [Dyupyui, R. E., Dyupyui, Tr. Vsemirnaya istoriya voyn. 3/1800-
1925. Sankt Peterburg. Moskva.]
� Larcher, M. La grande guerre dans les Balkans. Paris, 1929, р. 15.
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Македония и Тракия се централизира в ръцете на френския щаб и под командването 
последователно на генералите Сарай, Гийома и Франше д̀ Еспре. от друга страна 
тази т. нар. Източна армия придобива автономен статут спрямо обединеното 
командване на войските на Антантата, най-вече поради отдалечеността си от 
основните фронтове и за да се оптимизира механизмът на вземане на решения.
 Военните действия могат да се разглеждат в два етапа – първият, 
основен и продължителен, е на окопната война, при която фронтовите линии са 
установени, и вторият – след 15 септември 1918 г., етапът на мобилната война, 
когато съглашенските войски осъществяват дълбок пробив във фронта на 
българската армия. очертаните етапи имат коренно различни характеристики 
във всички свои параметри, включително и в начините на осигуряване на 
войските с хранителни припаси.
 Пътищата, по които военният транспорт пристига на Македонския фронт, 
са от Марсилия към Солун и през Суецкия канал, откъдето се доставя основното 
количество храни, най-вече от английските и френски колонии, от съюзните 
държави и от доминионите на Британската империя. Постепенно флотът на 
държавите от Антантата успява да блокира германския в Балтийско и Северно 
море и с това да си гарантира сравнително безопасни комуникационни линии. 
Доколкото германският подводен флот успява да застраши съглашенските 
комуникации, това става в Атлантическия океан. В Средиземно море, откъдето 
преминава снабдяването на войските на Солунския фронт, доминира напълно 
френският флот. Неговият капацитет обаче е недостатъчен, за да гарантира 
регулярното изпълнение на бойните и помощни задачи и поради тази причина в 
Средиземноморието се налага да оперират и други съюзнически военноморски и 
транспортни съдове, включително и японски. В резултат на това снабдяването на 
солунската армия с малки изключения е отлично. 
 На Солунския фронт тиловите служби се ръководят от ген. Буше. Френското 
тилово управление служи на френски, сръбски, руски, албански и гръцки части, 
докато англичаните и италианците имат отделни тилови части. Англичаните 
поддържат армейски служби, каквито трябва да има два пъти по-голяма армия�.
 Системата на снабдяване е комбинирана, като се съчетават централизираното 
осигуряване с необходимостта от известно регионализиране, предвид дължината 
на фронта, особеностите на терена и неразвитата комуникационна мрежа. Главният 
армейски склад е в Солун, като той снабдява армейските разходни складове, а те от 
своя страна – дивизионните складове. Армейски складове са изградени за завоя на 
р. Черна – в селата Секулево и Сливица, за Битолската равнина – на гара Лерин, за 
етапната зона и за областта между езерата – в селата Зелово, Биклища и Конгони�. 

� франше д`Епре, Л. Съглашенските армии на изток. от 18 юни до 30 септември 1918 год. 
– ВИС, 1939, кн. 39, с. 86. [Franshe d’Epre, L. Suglashenskite armii na iztok. 18 June - 30 Sep-
tember 1918 – VIS, 1939/ 39, s.86.]
� Бояджиев, Ст. Интендантско снабдяване на източната френска армия на Балканите през 
1918 г. - ВЖ, 1936, кн. 33, с. 7-10. [Boyadzhiev, S. Intendantsko snabdyavane na iztochnata 
Frenska armiya na Balkanite prez 1918. – VZh, 1936/ 33, s. 7-10.]

Стефан Минков - Осигуряването на храни за съглашенските войски... 



��

Като правило армейските складове разполагат с храна за 7, а дивизионните – за три 
дена. След пробива при Добро поле тези складове продължават да функционират, 
като първоначално снабдяват с продукти настъпващите на българска територия 
съглашенски контингенти.
 В годините на войната съглашенските армии създават в тила стопански 
структури, които да задоволяват нуждите им от храни и фураж. Разработват 
се предимно изоставени земи, създават се условия за засилване на местното 
производство. Когато сраженията затихнат, войниците заменят оръжията със 
земеделски инвентар и обработват засетите зад фронтовата линия ниви.
 През 1917 г. към Източната армия започна да функционира земеделска 
служба, ръководена от офицер-агроном. Създадени са различни типове градини 
– армейски, дивизионни, към отделните войскови части. В долината на р. Вардар, 
около Кочани и Битоля функционират 14 образцови чифлика. от Франция са 
доставени земеделски машини и инвентар. открито е и земеделско училище5. За 
нуждите на Солунската армия от хляб в годините на войната са организирани 
хлебопекарни в Битоля, Велес и Прилеп, но те са използвани ограничено. 
основната част от хляба се осигурява от местни дивизионни фурни6. 
 На Солунския фронт поради опасност от подводници личният състав 
е транспортиран покрай италианското крайбрежие, а материалната част е 
докарвана директно от Марсилия. Месото се транспортира от Австралия през 
Червено море и се съхранява в Солун в инсталирани хладилници. По правило 
всяка седмица пристига по един параход. Един от тези параходи е бил натоварен 
само със зайци. След третото приготвяне на храна от заешко, войниците започнали 
да протестират. Франше д̀ Еспре нарежда да се раздаде от замразеното месо. 
По-късно, вече в края на войната в Скопие е организирана кланица за прясно 
месо. описаният епизод е особено показателен за състоянието на снабдяването 
на съглашенските войски, ако се съпостави с положението на противостоящите 
български войници, ходещи в окъсани дрехи, често без обувки, по налъми, чиято 
дневна разкладка е между 300 и 500 гр. хляб с примеси и рядка чорба.
 Риболовът в езерата също е източник на храна за съглашенците. Ген. 
Франше д̀  Еспре се изказва със задоволство за “превъзходните морски пастърви”. 
Уловената риба се складира в риболовен център в с. Нивици на Преспанското 
езеро7. Чрез подвоз се доставят и липсващи на Балканите продукти, както и 
колониални стоки, като например захар, чай, кафе, вино и топло облекло8. 
Недостатъчният тонаж на морския транспорт и слабата пропускателна способност 
на местната железопътна мрежа често създават продоволствени затруднения, но 
като цяло може да се констатира, че снабдяването на Източната армия е добро.
 Децентрализацията на тиловото осигуряване и интендантското 
снабдяване позволяват при нарушение на транспорта (обективно това редовно 

5 Пак там, с. 2; The Salonika front. Discribed by A. J. Mann. London, 1920, p. 87.
6 Бояджиев, Ст. цит. съч., с. 22.
7 франше д`Епре. цит. съч., с. 100; Бояджиев, Ст. цит. съч., с. 9-22.  
8 Бояджиев, Ст. цит. съч., с. 21.
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става поради военните условия) частите да получават временна помощ от 
съюзническите контингенти 9, а солунската база по правило е препълнена с продукти 
и материали10.
 Във връзка с настъплението от септември 1918 г. се осъществява 
прегрупиране на съглашенските тилови служби. На 24 септември е създадена 
разпределителна служба в гр. Битоля, а с напредването на частите на север 
изниква необходимостта за създаването на разходни складове в Прилеп, 
охрид, Велес и Скопие. Поради неразвитата транспортна инфраструктура 
и необходимостта от придвижване на големи войскови контингенти 
главнокомандващият на Източната армия предписва широко да се използват 
местни средства от районите, през които преминава съответната войскова 
част. Това налага интендантските органи да се движат заедно с войските, а 
дори и пред тях��.
 На 30-и септември главнокомандващият заповядва да се организират 
две снабдително-комуникационни линии по долината на р. Вардар. от Париж 
се иска увеличаването на железопътните войски, за да се отговори на нуждите 
на новата ситуация. Формирани са специални комисии, които да реквизират 
необходимите припаси. Всяка от тях има право да реквизира единствено 
в една определена зона, съответстваща на административното деление на 
територията. обикновено нарядът се дава на общинските власти, които го 
изпълняват. Интендантският офицер на съответното подразделение разполага 
с определен аванс, който му позволява да заплати веднага реквизираното. 
Набавените от местни средства припаси се складират в пунктове, определени 
от главния интендант на Източната армия, а припасите, подвозвани от 
тила, минават през разпределителните пунктове��. На крайните пунктове 
на българската територия се създават специални снабдителни комисии – в 
Кюстендил – комисия за натоварване, централна комисия в София и клонове 
на комисията за разтоварване в цариброд, Александрово и Лом��.
 Въпреки стройно изградената структура за осигуряване на съглашенските 
войски с храни, фураж и материали в периода на настъплението на север 
възникват определени трудности в снабдяването. Причините за тях са няколко: 
бързината на придвижването на авангардните части, неразвитата транспортна 
инфраструктура, лошите атмосферни условия през октомври – ноември 1918 г. и 
донякъде изненадата от дълбочината на пробива, която заварва съглашенското 
командване без ясен план за осигуряване на снабдяването. Не на последно 
място трябва да се вземе предвид, че в териториите, през които преминават 
съглашенските контингенти, не достигат продукти за местното население.
 При придвижването на съглашенската конница непосредствено след 
пробива при Добро поле службите не успяват да я следват и тя изпитва 

9 франше д`Епре. цит. съч., с. 100.
10 Пак там, с. 117.
�� Бояджиев, Ст. цит. съч., с. 18.
�� Пак там, с. 19-21.
�� Пак там,  с. 23.
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продоволствени затруднения. Продоволствието се усложнява и поради взривява-
нето на складовете с припаси от отстъпващите войски. Франше д̀ Еспре вижда 
взривени складове в Прилеп. Той описва и срещата си с марокански спахии, които 
са били толкова гладни, че “всеки лочи без хляб от една кофа мармалад” ��.
 Най-трудно е тиловото осигуряване на Дунавската армия, която се намира 
най-далеч от функциониращите снабдителни бази. Щабът на Източната армия 
намира, че единственото решение на този етап е организирането на комуникационна 
линия от Италия през хърватските земи, Славония и по река Дунав. Поради 
това военното командване поставя под свое управление железопътните линии 
в тези области. По-късно линията, започваща от пристанището Фиуме, остава 
спомагателна на линята от Солун през Македония и Сърбия и през България при 
осигуряването на армиите, разположени в Румъния�5. 
 Първоначално съглашенците „безцеремонно” разграбват складове 
с хранителни припаси. Зачестяването на мародерствата и своеволията на 
съглашенските военни принуждават българските власти и населението да 
съставят протоколи и да ги изпращат в Междусъюзническата военна контролна 
комисия. По този повод италианската военна мисия в София изпраща на 2 юни 
1919 г. писмо до началник-щаба на българската армия, с което се предупреждава, 
че в бъдеще няма да се приемат никакви оплаквания, ако няма италиански 
представител при констатацията на нанесени щети 16.
 Първоначално се предвижда освен от базата в Солун съглашенските 
войски на Балканите да се снабдяват и през Дедеагач. Използването на това 
пристанище се налага поради повредата на пътя Солун – Ниш и необходимостта 
като алтернативна снабдителна линия да се използва връзката Солун – Дедеагач 
– одрин – София�7. Инструкциите са през Дедеагач да се устрои база, която да 
има възможност да снабдява петнадесет дивизии. Войските, разположени по 
долината на р. Струма, се снабдяват по пътя Мировче – Струмица – Еникьой, 
а по-нататък се използва теснолинейната ж. п. линия към Петрич, Г. Джумая и 
Радомир�8.
 Капитулацията на османската империя в края на октомври 1918 г. прави 
излишна базата в Дедеагач, която дублира функциите на базата в Солун и като 
по-наложителна се възприема необходимостта от изграждане на снабдителни 
и комуникационни бази в цариград и Варна. На 1 ноември 1918 г. ген. Франше 
д̀ Еспре издава заповед за изграждане на сухоземна френска база в цариград�9, 

�� франше д`Епре. цит. съч., с. 123.
�5 Корсун, н. Балканский фронт Первой мировой войны... М., 1939, с. 117-118. [Korsun, N. 
Balkanskiy front Pervoy mirovoy voyne… Moskva. 1939, s. 117-118.]
�6 Камбуров, Г. Териториалните и военните клаузи на Ньойския договор и тяхното 
изпълнение – ВИС, 1969, кн. 5, с. 32. [Kamburov, G. Teritorialnite i voennite klauzi na 
Nyoyskiya dogovor i tyahnoto izpulnenie. – VIS, 1969/5, s. 32.]
�7 Френските армии в Световната война. Част 5. Победата в Македония. – ВИС, 1943, кн. 55, 
с. 112. [Frenskite armii v Svetovnata voyna. Pobedata v Makedoniya. – VIS, 1943/ 55, s. 112.]
�8 Пак там, с. 138.
�9 Пак там, с. 142.
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която постепенно става основната съглашенска база в югоизточна Европа. В 
началото на ноември е наредено и изграждането на базата във Фиуме.
 Започва проучване на възможността Варна да стане основна база за 
Дунавската армия. През есента на 1918 г. Черно море е обявено за военна 
територия, като се забранява частната навигация. 
 Базата в цариград започва да функционира на 22 ноември 1918 г. 
Първият влак с военни материали пристига в София на 26 ноември 20. оттогава 
се облекчава снабдяването на съглашенските войски на Балканите, като се 
използва целият капацитет на железопътната линия през одрин – Кулелибургас 
– Стара Загора – Пловдив към българската столица. 
 Дунавските пристанища изпълняват функциите на изходни пунктове 
при осигуряване на съглашенските доставки за армиите в Румъния, южна 
Русия и Сърбия. основни бази са изградени в Лом и Русе, а спомагателни – във 
Видин, Сомовит и Свищов. Към тези бази се пренасочват материали от Солун 
и цариград през София към Лом и от Варна към Русе.
 След окупацията на България отделните командвания на френските, 
италианските и английските войски устройват свои интендантски служби, 
които поемат функциите по снабдяването на частите им с храни и материали 
от чужбина.  
 В годините на войната съглашенските интендантски части успяват да 
създадат стройна система за снабдяване на войските, която почти не позволява 
те да изпитват продоволствени нужди. Дори се подпомага местното население 
със семена и земеделски инвентар. Това положение съществува обаче при един 
сравнително стабилен фронт, намиращ се в близост до основната снабдителна 
база в Солун. Средиземно море се смята за сравнително безопасен от заплаха 
от противникови параходи и подводници регион. Това дава основание да 
се определи снабдяването на съглашенските армии в периода до средата на 
септември 1918 г. като образцово. Навлизането на съглашенските армии към 
вътрешността на Балканите по посока към южна Русия и централна Европа 
променя коренно положението със снабдяването им, като то се влошава 
чувствително.

20 Пак там, с. 88.
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фРаКОВЕ И МУндИРИ, дИПЛОМаЦИЯ И ВОЙна: 
ЛИТЕРаТУРнИ СТЕРЕОТИПИ    

Яни Милчаков
                                          

 Вече цял  век  не само искрени родолюбци с романтичен поглед върху 
историята, но и пресметливи демагози в политическо или историографско 
амплоа особено силно натрапват  още една сред многото травми в съзнанието 
на поколения българи с фразата: “бляскавите победи на българските войници  
по фронтовите окопи се превръщат в погроми и национални катастрофи заради 
срамните поражения на българските дипломати на преговорните маси”. В критичен 
предговор от наши дни към мемоарите на Д. Кьорчев - една от няколкото книги 
в условната традиция на “философията на българската военнодипломатическа 
съдба” -  отново четем: 

 Това е периодът, през който България изживява радосттта от славните 
победи на своята армия, вижда оправдани надеждите си за осъществяване 
на националния идеал - обединението на всички български земи, за да поеми 
накрая върху плещите си тежкия кръст на две национални катастрофи, 
предизвикани от болни амбиции, слаби дипломати, недалновидни политици, 
коварни съюзници и предоверяване на етичните и моралните принципи 
на дипломацията на европейските Велики сили.” � 

 Дори ако пропуснем логичния въпрос („А защо историческата вина трябва 
да тегне само над военните и дипломатите, които просто са изпълнявали заповеди, 
директиви и инструкции по  решения на политиците?”) и признаем на прозрението 
за войните-победители и дипломатите-пораженци някаква обяснителна ценност, 
ще трябва да охладим патриотичния ентусиазъм: покрусената констатация 
не е уникално българска. Същото са казвали и продължават да казват за себе 
си и други народи. Те обаче знаменателно се оказват и географски съседи на 
българите, и техни кръвни, езикови, верски и културни събратя. И може би тъкмо 
по силата на известните „конфликти между малките разлики”- четири пъти през 
ХІХ-ХХ век техни противници във войни, които взаимно си определят като 
„братоубийствени”. Сръбският писател, академик, някогашен комунистически 
дисидент и по-късен националист Добрица Чосич, който за кратко  стана  държавен 
глава на вече разпадаща се сред военни пожарища и кръв югославия от началото 
на 90-те години, е автор на  една популярна сентенция с историософски привкус. 
Формулирана е в симетрия на фразата за българските нещастия и внушава 
предопределеността на сърбите, да бъдат вечни “победители във войните и 
победени в мира” на ветровития балкански и световен кръстопът, където някога 
са дръзнали да изградят своя държавен дом. Това обяснява защо в следващите 
редове ще се мяркат наред с българските, и сръбски,  и общобалкански реалии.

� В: д. Кьорчев. Време на надежди и катастрофи (1905-1919)...,  с. 13-14. [Kyorchev, D. 
Vreme na nadezhdi i katastrofi (1905-1919). s. 13-14.]
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  Рязката – като между живота и 
смъртта – разлика между  дипломатичес-
ките дела и договорите, които ги скрепяват, 
и войната, която ги помита, преминава 
и през следващата английска карикатура 
от началото на ХХ век. Тя изобразява 
самия Берлински договор като покойник.  
Неговата “светла памет” е застрашена, 
защото го е споходила “двойна смърт”; 
паралелът с печалната алегория, че 
смъртта е покосила “духа” и “буквата” 
на договора, карикатурата внушава чрез  
печалната гледка на запуснат гроб с 
разрушена надгробна плоча. Гробовният 
покой обаче е привиден, защото  на заден 
план се вижда баталистична сцена с 
бойни знамена, оръжия, взривове, убити 
войници, а над страните, обхванати от 
пожара, стоят надписи «Македония» и 
«България» и илюстрират сентенцията на 

просвещенския лексикограф, философ, колекционер на афоризми П. К. В. Буаст, 
според когото  “Мастилото на дипломатите лесно се изтрива, ако не е посипано с 
топовен барут”.
 Следващите векове стабилизират тази дискурсивна линия и сентенциозният 
репертоар на антитезата «дипломация - война» се обогатява с цяла серия максими, 
като: “Всяка война е провал на дипломацията” (Т. Бен); “Единствената реалена 
дипломация, която някога е извършена от дипломати, е да убеждават собствения 
си народ след  глупостта им да го вкарат във война” (У. Роджърс); “Бъдете 
любезни, пишете дипломатично, дори и в декларация за обявяване на война 
някой наблюдава правилата на вежливостта” (ото фон Бисмарк); “Дипломацията 

е прикрита  война, в 
която държавите се 
стремят да постигнат 
чрез сделки  и интриги, 
с интелигентност и 
артистичност,  целите, 
които  биха могли  да 
получат по-тромаво чрез 
война” (Р. Борн) и т.н.
 90 години по-късно 
отново на Балканите 
дипломацията и вой-
ната са запечатани      
на следващата мрачна 
карикатура. 
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 Трите фигури на комарджиите не са официално типизирани като дипломати 
(освен ако за това ни подсещат техните строги  тъмни костюми). Затова пък тримата 
качулати играчи са поместени с абсолютна протоколна точност в цялостния 
мизансцен и сред всички задължителни атрибути на провеждана международна 
дипломатическа конференция. Карикатурата предизвика коментари още при 
появата си през 1993 г. Мнозина виждаха в нея макабрична прокоба за всичко 
страшно, което изпитва и предстои да изпита разпадналата се в серия кървави  
войни  югославия. 
 Трите знаменца на масата показват отляво надясно страните на сърбина, 
на босненския мюсюлманин и на хърватина. останалите знаменца отпред 
представляват Европейския съюз, Съединените щати и ооН. На масата се 
намират три глави, които показват спечеленото от играчите. Характерно е, че 
главите са едновременно и “жетони” в безмилостния хазарт, и пряка стойност на 
разиграваното. Сръбският играч вече има две глави, босненският мюсюлманин – 
една, докато хърватинът, който още няма нито една, току-що е хвърлил заровете, за 
да спечели някоя. На земята до сръбския и хърватския играч се намират кошници, 
пълни с глави – очевидно жетони за по-късни залагания.
 Играта с човешки глави под контрола на ЕС, САЩ и ооН е страшен и 
сюрреалистичен образ на югославската война. Ако се махнат знамената, които 
стоят до всеки играч, между самите играчи няма никаква разлика. Тъй като играят 
заедно, поне едно нещо е общо за тримата – страстта към хазарта и към човешките 
глави, тоест към манипулирането на човешкия живот, който не струва нищо. 
Етническите елити играят своята роля с главите на своите хора без специални 
етнически белези. Липсата на каквито и да е различия от морално естество между  
тримата  играчи – едни и същи расисти – внушават и  качулките “ку-клукс-клан”, 
които освен  собствената си зловеща символика трябва пряко да илюстрират, че 
под такива качулки се мисли по еднакъв начин. (В интерес на истината позорът в 
Босна и Херцеговина повече покри униформените «омиротворители», неспособни 
да предотвратят клането в Сребреница, макар че техният провал не беше лишен 
от подобаващата «дипломатическа подготовка».
 Точно за нея ни разказва описаното под едно неотдавна появило се 
заглавие “Дипломация на празната пушка”. Под тази военно-дипломатическа и 
литературно-драматургична метафора последният американски посланик в СФР 
югославия до 1990 г. У. цимерман публикува в пресата част от своите спомени 
и размисли.� Също като прочутата Чехова “празна драматургическа пушка”, за 
която всички знаят, че по законите на театралната интрига “виси  на  стената 
през цялата пиеса, но в последното действие непременно трябва да гръмне”, 
дипломатическата “празна пушка” като ново-старо фразеологично попадение 
ефектно внушава театралната показност и практическата безплодност на 
дипломатическите ходове в Рамбуйе, последвани накрая от истински гърмежи, в 
които губят живота си не  театрални герои, а стотици хиляди хора. 

� V. Zimerman. Poreklo jedne katastrofe. Jugoslavija i njeni rušitelji. Beograd, 2002.
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 Към “лошия имидж” на дипломатите – в констраст с “хубавия” – на 
военните – често се  добавя  и една – този път  космополитна като дипломатически 
прием поговорка. Според един вариант на поговорката “Военните печелят 
битки с цената на кръвта си – дипломатите губят битките с цената на черния 
си дроб”. Едва ли трябва да се уточнява, че сентенциозното остроумие в този 
случай е откроило черния дроб изключително във функциите му на уязвим от 
човешките пороци анатомичен орган; като физиологичен “страж”, който трудно 
се бори срещу вредите от алкохолните излишества – неизбежен професионален 
риск на едно изпълнено по задължение с коктейли работно всекидневие, каквото 
в масовите представи е дипломатическото. 
 Как литературата и биографистиката боравят с тези стереотипи.
 Войнът и Дипломатът като паренетични образци през ХVІ-ХVІІ век 
паралелно биват описвани в серия дидактични трактати, които утилитаристкият 
манталитет на епохата е четял между другото и като изискана литература. С 
подробните си професионални изисквания този род съчинения се различава от 
надисторичните психологизирани характерологии (по Теофраст) на “Суетния”, 
“Ласкателя”, “Завистливия”, “Бъбривия”, “Лицемерния”; у Лабрюйер впрочем 
сред описаните 1120 характера и житейски ситуации се намира място за 
дипломатите като актьори на дворцовото двуличие, “безхарактерни хамелеони”, 
пълни с човешки несъвършенства и ниски страсти. Паренетичните образци стоят 
по-близо до римската социално-персонологична галерия от Катоново време 
– vir bonus – miles – civis – tribunus (consul) (“добър земеделски стопанин – воин 
– гражданин – трибун / консул”); същата йерархия възпроизвеждат по принцип 
средновековните триади на византийския “цезаропапизъм” чрез колективните 
образи на (включващата и високите дипломатически пратеници) “свита”, 
“чиновниците” и “военните” около императора. Тези описания обаче поставят 
хората образци в повторяемостите на аграрния цикъл, на цикъла “война – мир”, 
на социално статичната дворцова иерархия с нейните по същество неизменни 
административни процедури и ритуали. 
 Динамизмът на Новото време кодифицира качествата и компетенциите на 
дипломата и на военния в съчинения с разгърнати инструкции, които се пишат 
и от мислители, и от практици: трактатът на Абраам де Викефорт от 1679 г. 
откровено добавя към публично осветеното качество на дипломата както точния 
антипод на военния (“пратеник на мира”), така и по-тъмното, и сродяващото 
дипломата с незаменима за военните дела роля  на “почетния шпионин”. Двете 
професии – военната и дипломатическата – паралелно търпят първия си общ 
силен тласък към цялостна нормативизация тъкмо през ХVІІ век. Днес той е 
наричан “век на триумфиращия разум” и на централизиращите се държави. Но 
ХVІІ век,  който само 4 години прекарва в пълен мир, е усещан от хората, живели 
през него, като “векът на Войника”, както през 1641 г. го нарича италианският поет 
и висш военен Фулвио Тести �. Това е и векът на първата детайлна кодификация 

� Вж. сб. L` Uomo Barocco. Roma-Bari, 1991, p. 36.
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на дипломатическия протокол в Европа 
(за пръв път например неговите правила 
включват и дамите от дипломатическия 
корпус) �. Също между 1605-1619-1651 
г. в някои европейски армии за пръв 
път се въвежда униформено облекло. 
На пръв поглед този факт има значение 
единствено за военната история и 
историята на модата. И протоколът, и 
униформата като визуална информация 
обаче разширяват гамата на обществено 
използваните знаци. Те стандартизират 
социалните функции и отговорности 
на своите носители и изпълнители, 
както и обществените претенции към 
тях в името на държавния интерес и 
общественото благо – все елементи от 
новата публичност на ХVІІ век.  
 Униформените стандарти за 
официалното дипломатическо облекло 
започват да се налагат също по това 
време. Военната и дипломатическата 
униформа преживяват период на 
максимално сближаване през ХVІІІ-
ХІХ век (може би и поради факта, че на 
тогавашните посланици им се е налагало 
твърде често да обявяват войни!). Ето 
как изглежда Димитър Станчов във 
върха на своята кариера в началото на 
ХХ век: (Фотография № 1)
 До първите десетилетия на ХХ век 
близостта с военната униформа се запазва 
След това дипломатическото облекло 
търпи рязка “демилитаризация” (на която 
естествено остават чужди само Хитлерова 
Германия и Сталиновият СССР).  
 Така изглежда съветската посла-
ническа униформа. (Фотография № 2) 
Тя не се променя в десетилетията между 
Сталин и Горбачов. Този експонат е 
носен от А. Громико, чието прозвище в 

световните дипломатически среди беше “Мистър Нет!”. 

Човекът и войната

� J. von Uthmann. Die Diplomaten. Affaren und Staatsaffaren von den Pharaonen bis zu den 
ostvertragen. Stuttgart, 1985.
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 Показателно е, че при 
абсолютната милитаризация 
на япония като съюзник 
на Третия райх японските 
висши  дипломати все пак 
продължават да се придържат 
към класическия фрак, докато 
немските дипломатически 
униформи са неразличими от 
военните.
 В периода между 
1806 г. (когато Наполеон 
Бонапарт пръв изпраща офи-
циално във Виена кадрови 
офицер като втори секретар 
с конкретни задачи по военната информация) 5, 1810 и 1830 г. (когато Австрия 
и Прусия последват Наполеоновото нововъведение), и 1844 г. (когато Испания 
първа въвежда официалната титла “военен аташе”) окончателно се легитимира  

5 Тези мотиви също имат своя литературен живот. През 1933 белградският вестник 
“Политика” публикува с подзаглавието “дипломацията в началото на ХІХ век в Босна” 
разказа на Васа Чубрилович „Босненският везир и френският консул”. Авторът е историк, 
един от участниците в Сараевския атентат срещу унгарския престолонаследник Франц 
Фердинанд на 28 юни 1914 г., дългогодишен университетски професор, концлагерист по 
време на Втората световна война, министър в ръководената от Тито югославия и директор 
на Института по балканология. Смъртта на Чубрилович през 1990 г. не само съвпада с 
политическата смърт на самата държава, в чието раждане и най-драматични епизоди  той 
е  участвувал с перо и с пистолет. Сякаш дипломатическата интрига, която Чубрилович 
разказва преди 70 години във вестника, предвещава бляскавата литературна тематизация 
на “балканските везири и европейските консули” вече в романите на родения в Босна 
нобелист Иво Андрич. Предвещава обаче и фаталното безсилие на дипломацията - вече 
през 90-те години на ХХ в. пред лицето на трагедията, чиято окървавена сцена отново се 
оказа Сараево. Ето и началото на разказа: “Наполеон І, френският император, получил 
Далмация след мирния договор в Братислава от 1805 година. Така неговата империя 
стигнала в непосредствено съседство с Босна, което го накарало да се заинтересува 
малко повече от тази турска област и да изпрати в Травник свой консул. Това бил Давид. 
Австрийското правителство гледало с недоверие на Наполеоновата източна политика, 
затова също изпратило в Босна консул през пролетта на 1808 г., който се казвал Митесер. 
Задачата на Митесер е била да предотврати разширяването на френското влияние в Босна 
и Херцеговина.” 
     Митесер е принадлежал към онзи вид австрийски офицери “специалисти за Балканите”, 
които са започвали кариерата си като офицери от разузнаването, а са завършвали като 
наместници на някоя югославска област на Австрия или посланици в някоя балканска 
страна. Изпратен в Босна заради връзките си с предводителите на първото въстание в 
Сърбия, той е бил неграмотен, доста ограничен и невероятно ревнив към каквото и да 
било чуждо влияние в нашите страни. 
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�� Човекът и войната

фигурата на военния аташе в ранговете, в салоните и в езика на дипломацията. 
Литературата веднага свързва двете категории качества във фикционални 
персонажи. В 1835 г. оноре дьо Балзак пише за своя герой: 

 Търпелив, деен, енергичен, упорит, бърз, акуратен..., той имал орлов 
поглед, сещал се пръв, предвиждал всичко, криел всичко, бил дипломат в 
замислите, войник в изпълнението.6   

 Ако като фактологична справка тук бъде отбелязана 1911 г., когато България 
изпраща в цариград своя пръв дипломат в униформа – военният  аташе капитан 
Н. Топалджиев, се оказва, че и българската литература чрез романа на Д. Димов 
«Поручик Бенц» фикционално борави с тази рядка професионална категория, 
извеждайки определено периферийните «космополитни» и «ориентални» 
коннотации.

 - Те са само наполовина българи. останалото е френска кръв. някога 
бащата заемал дипломатическа служба в Цариград. Военна, струва ми 
се. Там се оженил за дъщерята на един френски концесионер. Това било по 
времето на Абдул Хамида и капитулациите...7  

 Предубеденото противопоставяне “военни-дипломати” като “изначално” 
типизирани “добри” и “лоши” колективни герои на българската нова история 
и литература неволно или недобросъвестно пропуска както дипломатическите 
постове, заемани от много български генерали (включително и четирима като 
външни министри!), така и патриотичната поява на много кариерни български 
дипломати като доброволци по балканските фронтове. Има и комични описания 
на салонните подвизи на униформени български дипломати. Такъв дипломат е 
описал в спомените си Стоян Петров-Чомаков. 

 Подвигът на един военен аташе по времето, когато бях в Букурещ, 
напомняше повече подвизите на наполеоновите хусари, отколкото каквото и 
да е друго. Една дама, която изглеждаше много отчаяна, дойде и ми се оплака на 
един бал, докато се занимавах с целуване на ръце при няколко знатни вдовици, 
за които подозирах, че са пълни до гуша с дипломатически тайни, а аз се надявах 
да изкопча някои от тях. Въпросната дама бе съпруга на висш румънски 
щабен офицер, който, както един от нашите агенти ни бе осведомил, бил 
заминал в чужбина с тайна мисия. Тази временно изоставена красавица 
дойде при мен задъхана, леко разрошена и много разгорещена.
 – Но г-н министре – изпъшка тя, – Вашият военен аташе е ужасен човек! 
Представете си! Покани ме на танц и преди да разбера какво става с мен, 
той ме сграбчи здраво в ръцете си и започнахме да се въртим лудо в салона 
с главоломна бързина, като през цялото време настояваше да му кажа къде 
е заминал мъжът ми! Естествено, отказах, но той ме стисна още по-здраво 

6 цит. по: Оноре дьо Балзак. Дядо Горио. Гобсек. С., Анубис, 2001, с. 107. [Balzak, O. 
Dyado Gorio. Gobsek. Sofiya: Anubis, 2001, s. 107.]
7 д. димов. Поручик Бенц. В: Съчинения т. V, С., 1981, с. 45. [Dimov, D. Poruchik Bentsh. 
In: Suchineniya. Sofiya, 1981, s. 45.]
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и каза, че няма да ме пусне, докато не му кажа... След това ме завъртя в 
най-различни и необикновени стъпки, каквито никога не съм правила преди 
това, и специално едно толкова смешно придърпване с левия крак, което почти 
ме накара да загубя равновесие. Въпреки всичко останах твърда в решението 
си, но след като ме бе карал да тичам, да се въртя и да скачам в продължение 
на почти половин час, с последния си останал дъх му казах това, което знаех. 
Едва тогава той се смили и почти ме занесе до бюфета, за да взема нещо за 
освежаване, от което имах толкова голяма нужда. ах, тези военни аташета! 
Готови са да събират информация от всяко полесражение! – завърши тя и 
започна наново да се задъхва, макар и малко по-леко.
 – Мадам, не бих могъл да мисля за Вас като за поле, както и не бих назовал 
Швейцарската равнина – казах галантно и с тънко завоалиран намек относно 
нейната пищна фигура. – Но хайде да слезем долу и да кажем няколко протестни 
думи на този твърде напорист наш военен.” 8 

 Решението на ген. Радко Димитриев в навечерието на Първата световна 
война, да подаде оставката си като пълномощен министър в Петроград и направо 
да постъпи в редовете на действащата руска армия при голямата и осъществена 
вероятност, тя да воюва и срещу България може да бъде обяснявано от разни 
гледища като израз на гражданско несъгласие, морален бунт, политически протест 
или  стратегическа прозорливост. обясненията обаче в никакъв случай не могат 
да избягат от еднозначния смисъл на обидно и недостойно за един дипломат и 
висш военен родоотстъпничество.
 Пълният морален контраст с постъпката на българския посланик 
Димитриев – генерал на руска служба личи в основателната гордост, с която 
синът на Димитър Станчов пише за баща си: 

 Макар да беше още пълномощен министър в Париж, той облече 
униформа и отиде на фронта като щабен офицер от кавалерията. Влезе 
в Солун начело на кавалерийски ескадрон, преди гръцките войски да 
стигнат дотам и получи ключовете на града от пашата. За това по-късно 
го наградиха с кръст за храброст”.9

 Самият бъдещ дипломат е мобилизиран през 1916 г. във флота.
 В романа на С. янев “Биографии на писатели, генерали и трети 
лица” генерал Фичев е всъщност единственият български военен, дипломат 
и писател мемоарист, представен като герой в художествената литература и 
чрез стандартен дипломатически документ, при това на френски, стандартния 
език на тогавашната дипломация. особено въздействува дискретното 
противопоставяне между два типа текстове – формалната протоколна вежливост 
на прощалното дипломатическото писмо  и предстоящото мемоарно описание 
на кръвопролитната военна атака.    

8 С. Петров-Чомаков. Духът на дипломацията. С. , 2002, с. 175-176. [Petrov-Chomakov, 
S. Dukhut na diplomatshiyata. Sofiya, 2002, s. 175-76.]
9 И. д. Станчов. Дипломат и градинар. Мемоари. С., 2000, с. 28. [Stanchev, I. D. Diplomat 
I gradinar. Mamoari. Sofiya, 2000, s. 28.]
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Excellènce
Monsieur le General FITCHEFF
Envoyé extraordinaire
Et Ministre plénipotentiaire
De Sa Majesté le Roi de Bulgarie

Je regrette  qu’etant  absent de Bucaresti je ne puis vous dire de vive voix mes 
regrets pour votre départ. Je ne’ai eu que me louer de votre attitude a micale et de vos 
efforts pour consolider les rapports entre nos deux paye. Je vous prie de présenter 
mes hommages à Madam Fitcheff à qui ma femme envoie ses meilleurs souhaits.

 Бившият г-н министър посети краля по случай отпътуването си. С това 
протоколът бе изчерпан и г-н генералът отпътува. отиде да си пише спомените за 
Двете балкански войни и за атаката нa Чаталджа, които и ще напише.10 
 още когато страстите около войните, преговорите и персоналните роли 
в тях не са утихнали, документална яснота по свършеното и несвършеното от 
българските дипломати и генерали се опитва да внесе М. Маджаров през 1932 
г. в труд под показателно заглавие “дипломатическа подготовка на нашите 
войни” ��.   
 В романа на С. янев стереотипът отново се оказва преобърнат с  
положителната ретроспективна оценка не на военните, а на дипломатите: 

 ...както се знае, не думите, а онова под думите е  истинският език на 
дипломатите. При това те бяха български дипломати, наследници на ония, 
които спасиха България от две национални катастрофи, до които я докараха 
нейните нещастни войници, достигнали в безразсъдния си устрем до Цариград, 
Солун и тем подобни краища на полуострова.

 Господин генерал Фичев, пълномощният министър, който бе завел 
нещастните войници чак до цариград,... се бе стреснал едва пред Чаталджа.�� 
  Така появата (колективна или индивидуална) на дипломати и военни в 
литературата общо взето не сигнализира структурно различен тип описателност 
и оценъчност, отколкото появите на фикционални герои от всяка друга професия; 
казано най-просто, те могат да бъдат и “добри”, и “лоши”. С една много съществена 
разлика обаче – другите “технически” професии  в литературата носят своите 
истории и своите символични  внушения (“земеделец”, “воденичар”, “огняр”, 
“тютюнев експерт”, “чиновник”, “електроинженер” и т.н.), но те не носят 
Историята като текст, документи, разкази и прочити. 
 Чрез военните и дипломатите литературата диалогизира с Историята и с 
историографските стереотипи, които по силата на своята езикова и фикционална 
природа не може нито да избегне с дипломатическа вежливост, нито да им се 
противопостави с кратка военна заповед. 

10 С. Янев. Биографии на писатели, генерали и трети лица . Варна, 1986, c. 630. [Yanev, S. 
Biografii na pisateli, generali i treti litsha. Varna, 1986, s. 630.]
�� М. Маджаров. Дипломатическа подготовка на нашите войни. С., 1932. [Madzharov, M. 
Diplomaticheska podgotovka na nashite voyni. Sofiya, 1932.]
�� С. Янев. Биографии на писатели, генерали и трети лица..., с. 534.
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СЛУЧаЯТ аЙХМан В СВЕТЛИнаТа на SCHICKSALSANALYSE

Пламен Панайотов

 Биографията на Айхман

 Нацисткият военнопрестъпник Адолф Айхман, оберщурмбанфюрер 
от СС, е роден през 1905 г. в град Солинген. Баща му е счетоводител в 
електрическата и трамвайната компания в Линц. След завършването на гимназия 
учи електротехника. от 1925 до 1933 е търговски представител на oberösterrei-
chische Elektrobau AG и на Standard oil. На 1 април 1932  става член на НСДАП и 
СС. През лятото на 1933 се премества в Германия. от 1934 работи за СД, където 
се занимава със съставянето на картотеки. През 1936 е преместен в отдела за 
евреите към СД. 
 За да изпълни възложените му задачи, научава иврит и чете книгата на 
Теодор Херцел „Еврейската държава”. През 1937 се среща с Файвел Полкес, 
ръкововител на разузнаването и контраразузнаването на Световната ционистка 
организация, с когото обсъжда въпроса за преселването на евреите в Палестина. 
Една година по-късно е назначен за референт по еврейските въпроси към СД във 
Виена, след което оглавява централното бюрото за депортиране на австрийските 
евреи. В резултат на неговата дейност през 1939 г. 150 000 евреи срещу откуп 
напускат Австрия. Създава подобно бюро и в Прага. 
 На 20 януари 1942 взема участие в конфренцията във Ванзее, посветена 
на окончателното решаване на еврейския въпрос. На Айхман е възложена 
практическата реализация на всички мерки, свързани с него.  През август 1944 г. 
той представя на Химлер доклад за унищожаването на 400 000 евреи, повечето от 
които са депортирани в Аушвитц от Будапеща. 
 от 1945 до 1950 живее под чуждо име в Германия, след което успява да 
емигрира в Аржентина, където идват също жена му им трите им деца. През 1960 г. 
МоССАД провежда операция по залавянето и прехвърлянето на Айхман в Израел. 
На съдебния процес в Тел Авив, който продължава от април до декември 1961 
г., Адолф Айхман не се признава за виновен. осъден е на смърт чрез обесване. 
Присъдата е изпълнена на 1 юни 1962 г.,  шест месеца след произнасянето й. 

 Индивидуалните психологически характеристики на Айхман

 от  20  януари до 1 март 1961 г.  Ищван Кулчар, работил дълги години в 
Будапеща (граждани на Израел от 1950), прави психологическо и психиатрично 
изследване на арестувания Адолф Айхман. Резултатите обобщава заедно със 
съпругата си Шошана Кулчар. През април 1961 г. наблюденията на Ищван Кулчар 
са анализирани още веднъж, този път от Леополд Сонди, а обобщенията са 
представени в студията „Адолф Айхман и Третият райх”, отпечатана през 1966 г. [1] 
Самият Сонди се връща към случая Айхман още веднъж. През 1969 г. той  написва 
книгата „Каин, образи на злото”, в която нарича Айхман „чиновника Каин”. [2]
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 целта на изследването, което провежда Кулчар, е да се установят 
индивидуалните психологически характеристики на Айхман. Израелският лекар 
е използвал комплексни методи –  интервю, събеседване, наблюдение, тестови 
методики. Кулчар  е познавал добре Schicksalsanalyse и е направи 19 проби с теста 
на Сонди (10 за Vordergrundprfil и 9 за Hitergrundprofil). В работата си е използвал 
също асоциативния тест на юнг, Thematic Apperception Test и теста на Роршах. 
 Психиатричната експертиза показва, че Айхман е вменяем и може да 
отговаря за постъпките, които е извършил. Друг е въпросът, че той не смята себе 
си за виновен. По време на интервютата Айхман поддържа тезата, която излага 
както пред съда, така и в дневниците си, писани по време на процеса, че е станал 
жертва на една „безумна политика, водеща към катастрофа”. [3] 
 Със задна дата Айхман се упреква, че имал глупостта да повярва на една 
фиксидея  и че е смятал за чест и дълг да й служи. Хората, които са били по върховете 
на системата и са въплъщавали каузата на националсоциализма, заловеният 
нацистки престъпник нарича идоли (Götzen), които са си внушили, че са богове. 
[4] Айхман заявява пред Кулчар, че е изпълнявал заповеди на недалновидни хора, 
които са рушали опитите му за мирно решаване на еврейския въпрос. 
 Израз на подобна недалновидност според Айхман е операцията Reich-
skristallnacht – масовото избиване на евреи, осъществено на 10 ноември 1938 г., 
един ден след смъртта на Ернст фон Рат, служител на германското посолство в 
Париж, убит от полския евреин Хершел Гриншпан. В дневника си нацисткият 
престъпник отбелязва: „Това, което постигнах с усилия в Австрия, имам предвид 
доброто функциониране на една еврейска организация за доброволното преселване 
на евреите, рухна за една единствена нощ.” [5]
 Айхман според Кулчар и Сонди е човек с интелигентност по-висока от 
средната. На рутинни въпроси от психиатричната експертиза той е дал следните 
отговори: „Виждане: възможност на окото, чрез която схващаме границите 
на предметите. – ябълка: плод, даващ наслада, полезен за здравето. – Начало: 
дейност за установяването на нещо. – Резултат: разпознаване на изхода, краен 
резултат.”
 Че Айхман се отличавал с доста висока интелигентност и е имал гъвкав 
ум личи не толкова от факта, че обичал да чете (любимите му книги били 
„Илиадата” и „одисеята”), че познавал „Критика на чистия разум” и можел да 
цитира определението за категоричния императив (за което съобщава Кулчар), а 
от обстоятелството, че избира една стратегия за решаването на еврейския въпрос, 
според която вината за стореното зло е трябвало да бъде прехвърлена на самите 
евреи.
         Идеята за изселването на евреите в Палестина, както вече споменахме, е 
била колкото на Айхман, толкова и на хора като Файвел Полкес. Документално 
е установено, че Еврейският ционистки съвет е бил информиран от Айхман и 
от сътрудниците му колко души са необходими за запълването на определена 
влакова композиция. Списъците на тези, които е трябвало да бъдат изселени или 
унищожени,  се изготвяли от самия Съвет. Бегълците били преследвани и улавяни 
от еврейска полиция, която е имала голяма власт в гетата. 

Човекът и войната
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 Пред съдията ятзак Равех свидетели от съпротивата са заявили, че тези 
полицаи били „оръдие в ръцете на убийците”. На кръстосания разпит Айхман дава 
показания, че в СД са разглеждали сътрудничеството като основа на еврейската 
политика, а самият Равех е бил принуден да признае официално, че политиците 
от Judenrat за оказвали помощ на нацистите. [6]
 Хана Аренд, която присъства на процеса срещу Айхман като специален 
пратеник, пише в репортажите си следното: „обезпокоителното в личността 
на Айхман е, че той е бил като много други и че тези много други не са били 
нито перверзни, нито садисти, а ужасяващо нормални.” [7] В дух, близък до 
твърдението на Аренд, Ерих Фром отбелязва, че е „заблуда разбирането, че 
напълно деструктивният и зъл човек трябва да е истински дявол и може да се 
познае по това.“  Заблуда е също убеждението, че убиецът „трябва да носи знака 
на Каин съвсем забележимо, тъй че всеки да разпознае деструктивната опасност 
отдалеч.” „Такива дяволи – заключава Фром – съществуват,  но са рядкост.” [8]

 Анализът на резултатите от теста на Сонди

 Когато Хана Аренд казва, че Айхман, когото нарича „престъпник 
бюрократ”,  е „ужасяващо нормален”, тя има предвид това, което твърди Фром. Той 
отбелязва, че садистичните импулси на „бюрократичния характер” (разновидност 
на „задържащия характер”) могат да бъдат скрити под маската на доброто. [9] 
Леополд Сонди и Ищван Кулчар, които са анализирали неколкократно резултатите 
от деветнадесетте проби със Сонди тест, чиято ефективност се състои в това, че 
позволява да бъдат откроени скритите влечения на Аза, стигат до същия извод. 
 За двамата психиатри няма никакво съмнение, че Айхман е личност с 
подчертано силни садомазохистични наклонности. Това се потвърждава и от 
съпоставката на резултатите от трите теста (ТАТ, Роршах и Сонди тест). Достатъчно 
е да споменем следния факт. На Картина 8 BM от TAT (на преден план се вижда 
стволът на пушка и младо момче, което гледа право в нас; на заден план е изобразена 
хирургическа операция) и на Табло № 6 от теста на Роршах (където е изобразена 
фигура, която с горната си част  поражда фалически, а с долната си част вагинални 
асоциации) изследваното лице е реагирало положително. Същевременно при 
първите избори, очертаващи предния профил на Аза (първите 24 избора), Айхман е 
посочил два пъти четири от общо шестте  портрета  на убийци, шест пъти е избрал 
петима от убийците и два пъти се е спрял и на шестимата. 
 При хора без психични отклонения е нормално при първите 24 избора да 
бъдат посочени максимум три портрета на убийци. обстоятелството, че от общо 
10 експеримента за очертаване на предния профил Айхман е избрал два пъти и 
шестимата убийци (нещо, което се случва изключително рядко) и че при работата 
с другите два теста е реагирал положително на стимулния материал, съдържащ 
сексуални или агресивни изображения, е напълно убедително доказателство 
за това, че тезата за скритите садомазохистични импулси на нацисткия 
военнопрестъпник не е конструирана от самите психиатри. [10]
 Един по-задълбочен поглед върху резултатите от Сонди тест ни води 
към същото заключение. Така например при четвъртия опит за установяване 
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на предния профил на изследваното лице се открива  следната констелация на 
влеченията: – e,  – k,  ± m. При това съчетание на трите фактора може да се говори 
за „синдром на убиеца”. В „Атлас на психопатологичните синдроми”, отпечатан 
като приложение към „Учебник по експериментална диагностика на съдбата” 
Сонди предпочита да говори за „синдром на убиеца под влияние на емоцията” и 
представя следните два профила като емблематични за този синдром: 

                                   

 

 Вижда се, че констелацията, получена при тестването на Айхман, не се 
различава много съществено от двата профила, представени по-горе. 
 Петият и шестият опит за установяването на предния профил свидетелстват 
за аутистично перверзна обсебеност на Аза (Sch +, 0). При тази констелация може 
да се говори за тотална интроекция, за егоизъм, егоцентризъм и нарцисизъм. 
Лицата от този подклас на влеченията обичат логиката, реда и сигурността. Те са 
екстравертни, позитивисти, хладно пресметливи, сухи и безчувствени.  [11]
 Че Айхман принадлежи към тази група личности личи не само от 
резултатите от теста, но и от това, което споделя в разговорите с Кулчар. Пред 
него той е казал, че разглежда живота в чисто биологичен, маханистичен план. 
На въпроса на психиатъра „Какво е брак?” затворникът дава следния отговор: 
„Бракът е свързването на две разнополови същества с цел размножаване.” 
 По друг повод Айхман казва на Кулчар: „Редът в света не може да бъде 
променен. Погледнете този пепелник. Той се състои от електрони и атоми. Мога да 
го счупя, но редът ще остане непроменен.” [12] Психиатърът твърди, че Айхман 
е вярвал в предестинацията. Няма основание да се съмняваме в това, защото в 
издадените след четиридесет години дневници на нацисткия престъпник се казва: 
„Смъртта не е по-лоша от живота. След края на нашето съществуване ни очакват 
още хиляди други съществувания.” [13]
 В подобен дух Айхман твърди пред Кулчар: „Няма смърт, има само живот. 
Когато дойде краят на живота ни под формата на човешко битие, ще продължим 
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да съществуваме в друга органична и неорганична форма. Душата е едно 
електромагнитно силово поле, чийто център се намира някъде в мозъка.” [14]
 В дневника си Айхман отбелязва също: „Тъй като видях пъкъла, смъртта 
и дявола, станах свидетел на безумието на унищожението и бях един от многото 
коне, впрегнати заедно, и по волята и заповедите на водача не можех да се 
отскубна нито наляво, нито надясно, имам желанието и се чувствам задължен и 
да разкажа за това, което се случи.” [15] По-нататък подследственият твърди, че 
само е изпълнявал заповеди, че не е имал възможност да взема самостоятелно 
решения.  Никога – казва той – не е причислявал себе си към хората, които стигат 
до 20 юли 1944 (атентата срещу Хитлер). Смятал е, че трябва да служи честно и 
съвестно, но тъй като на тогавашните водачи на райха изобщо не им минавало 
през ума за нравствените предписания, „да не говорим за Кантовото разбиране 
на нещата”, в резултат на собственото му приспособяване към ставащото се 
стигнало до вътрешна раздвоеност, която убивала у него всеки стремеж и всяко 
желание. [16]
 Айхман вероятно не е бил съвсем неискрен, когато е писал тези редове, 
защото пред психиатъра, който го е изследвал, е заявявал, че има чувството, че е 
предмет или обект, захвърлен в света, и че не е далеч от мисълта да сложи край на 
живота си. Това суицидно намерение се потвърждава от теста на Сонди, а колкото 
до вътрешното раздвоение и чувството, че  някой друг си служи с него като с 
предмет, Кулчар смята, че тази леко параноидна притеснителност  и невротичните 
симптоми, за които Айхман е дал да се разбере в разговора с него, не са нещо 
необичайно, те могат да се открият и у най-бруталния убиец. 
 В подкрепа на твърдението за садомазохистичната душевна конституция 
на Айхман могат да се посочат петте нулеви реакции по вектора Sch при 
установяването на предния профил на влеченията.  За две от нулевите реакции 
(в петия и шестия профил) вече споменах. останалите три са в седми и осми 
профил – Sch = 0, –  и в четвърти профил – Sch = 0, +. 

 Съпоставка на резултатите

 За да бъде максимално сигурен в заключенията си, Кулчар е правил             
т. нар. „сляп анализ” на деветнадесетте профила на Айхман. от своя страна 
Леополд Сонди  съпоставя профилите на Айхман с резултатите на един двадесет 
и четиригодишен убиец, осъден на смърт през същата 1961 г. През 1969 г. в 
книгата си „Каин, образи на злото” Сонди прави още една съпоставка. Този път 
той сравнява профилите на Айхман с профилите на Мартон Зьолди, унгарски 
военнопрестъпник.
 Айхман има в десeт от общо деветнадесет профила констелацията „чистия 
Каин“ ( – e, +hy), като тази констелация се появява само веднъж в преден профил, 
а останалите девет пъти – в задни профили. При Мартон Зьолди от десет предни 
и десет задни профила резултатът – e, +hy  се появява общо четири пъти – два 
пъти в задните и два пъти в предните профили. При двадесет и четиригодишния 
убиец от  десет задни профила в пет се появява „чистият Каин“.  
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 от направената съпоставка се вижда, че Каиновото влечение на Айхман, 
макар да не се е проявило в клинични форми като манифестна епилепсия, 
перверзии, религиозна лудост и т.н., както е  при Зьолди и в случая с осъдения 
на смърт убиец, които са наследствено обременени, de facto е много по-силно и 
опасно. 

 Пароксизмалният характер и деструктивното влечение

 Тъй като Адолф Айхман е вършел работата си на сянка и в кабинета си, 
той не е проявявал пароксизмалния си характер по начин, свойствен за главния 
подпалвач. 
 Хитлер е казвал: „Ако имах в едната си ръка цялото злато на сделките, 
пълната чаша на функционера, щастието и всички играчки на света, а в другата 
– приказките и сънищата на фантазията, копнежа по рая и музиката на нашите 
идеи, всички щяхте сляпо да изберете рая и жадни за жертва, щяхте да дадете 
най-доброто от себе си, смесвайки нашите надежди с жестоките, подчинени на 
вечното търсене триумфи на човешката душа, заключвайки в себе си всички 
заблуждения, баналността и аскезата на рицарството. Страната е историята на 
вярата, нейните победи над нас и нейното поражение чрез нас.” [17]
 Пароксизмът на Хитлер се е манифестирал явно по време на масовите 
сборища на НСДАП, а също и в  неговия личен живот, оставяйки отпечатък върху 
цялостния му светоглед и поведението му. Достатъчно е да споменем два факта – 
култа към Вагнеровата мистика на смъртта, който става официална практика в на-
ционалсоциалистическите среди,  и самоубийството на Хитлер след сключването 
на брак с Ева Браун. 
 През 1920 г. в книгата си „отвъд принципа на удоволствието” Зигмунд 
Фройд стига до предположението, че едно влечение, което той нарича Todestrieb, 
действа у всяко живо създание и се стреми да го разруши, като сведе живота до 
първоначалното му състояние на неодушевена материя. Фройд вярва, че на този 
деструктивен инстинкт, на който се дължи желанието да се води война, може да 
се противопостави неговият антагонист – сексуалното влечение. 
 Не можем да не се съгласим с хипотезата на Фройд, че съществува 
влечение към смъртта, макар теорията на Фройд за двата инстинкта да се оспорва 
от редица авторитетни учени. Второто предположение обаче ще се окаже не 
съвсем вярно, ако вземем предвид Вагнеровата мистика на смъртта, на която 
Хитлер остава верен до последния си час. [18]
 Айхман не е имал право на изказвания като това на Хитлер или може би 
е смятал, че не е нужно да ги прави. от констелацията Sch = 0, –  в осмия преден 
профил обаче се вижда, че е имал склонност към мистико-окултни размисли. [19] 
Какъв характер са имали тези размисли, личи от беседите на Кулчар с Айхман и 
от дневника на нацисткия престъпник. очевидно инстинктът за разрушение, за 
да има по-убедителен и действен характер,  се нуждае от някаква трансцендентна 
опора, все едно каква е тя – Вагнеровата мистика на смъртта или учението за 
предестинацията.
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ТЕМаТа За ВОЙнаТа В дВа РаЗКаЗа на ХаЙнРИХ БьОЛ,  
ИЛИ ЕфЕКТъТ на „ЧЕРнаТа КУТИЯ”

(„Als der Krieg ausbrach” – „Als der Krieg zu Ende war”)

Светла  Черпокова

 В речта си при удостояването си с Нобелова награда Гюнтер Грас засяга 
един изключително важен проблем у немскоезичните автори след Втората световна 
война – проблемът за говореното и мълчанието, за немския – „обявен за виновен 
език”, за писането след войната. Името на Хайнрих Бьол многократно се цитира 
в речта. обсъждайки поведението на писателите след Втората световна война, 
Грас споделя: „Тогава още младата следвоенна литература имаше затруднения с 
немския език, който беше корумпиран при господството на националсоциализма. 
При това пред поколението на Бьол, но и пред по-младото поколение, към което 
се числя и аз, като забранителен знак стоеше едно изречение на Tеодор Адорно. 
цитирам: „Да напишеш стихотворение след Аусшвиц е варварско, а това разяжда 
мисълта защо би било невъзможно днес да се пишат стихове ...” �

 Бьол изповядва тази трудност да се пише: „Така невъобразимо трудно бе 
през 1945 година да напишеш половин страница проза” 2, а в едно интервю от 
1977 г. споделя: „Аз не си записвах нищо за войната” 3.
 И действително в творчеството на Бьол войната присъства като тема, но 
същевременно е обречена на отсъствие като конкретна артикулация и назоваване. 
Тя е представена (с малки изключения) околовръстно – чрез деструкциите, които 
поражда в индивидуалното съзнание, и чрез предизвиканите последици.
 Един поглед върху два разказа на Хайнрих Бьол би могъл до голяма степен 
да демонстрира това „особено” говорене чрез премълчаване за войната, присъщо 
не само за Бьол, но и принципно за немскоезичните автори от неговото поколение. 
Става въпрос за разкази, които изрично споменават в заглавията си думата „война”, 
но същевременно отказват да я опишат като явление и да разкажат нейния собствен 
сюжет. Това са „Когато войната избухна” („Als der Krieg ausbrach”) и „Когато 
войната свърши” („Als der Krieg zu Ende war”) – два разказа, привидно тематично 
и сюжетно несвързани, но безспорно обединени от говоренето чрез премълчаване 
на голямата тема за войната. В тях представата за това „що е война” се поражда 

� Грас, Гюнтер. Следва продължение. Прев. Георги Маринов. - В: Литературен клуб. 
Електронна публикация. 29. 11. 2006. [http://www.litclub.bg/library/prev/grass/sledva2.html] 
[Grass, G. Sledva produlzhenie, tr. G. Marinov - Literaturen klub, online publication. 29. 11. 2006.]
� цит. по: Михайлова, К. Дева Мария на войнишкия перон. – В: Бьол, Х. Раняването.
Военно издателство. С., 1989, с. 6. [Mikhaylova, K. Deva Maria na voynishkiya peron – In: 
Böll, H. Ranyavaneto, Voenno izdatelstvo. Sofiya. 1989. s. 6.]
� Ich habe nichts über den Krieg aufgeschrieben. Gespräch mit Heinrich Böll und Hermann 
Lenz von Jürgen Manthey und Nicolas Born. – In: Literaturmagazin 7: Nachkriegsliteratur (Das 
neue Buch, 87), Reinbek, 1977, s. 54-55.
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като междусмисъл в резултат на поредица от прескачания на лайтмотивни знаци 
(от единия разказ в другия) и чрез съпоставката на чисто човешките реакции в 
двата крайни пункта на времето на войната – нейното начало и края й. 
 Интересна е издателската история на разказите. Въпреки че в края им 
стои 1949 г. като време на тяхното създаване, те са публикувани повече от 
десетилетие по-късно. Първо излиза „Когато войната избухна” под заглавие 
„Muss i denn, muss i denn...” във „Frankfurter Allgemeine Zeitung” през 1961 г. 
Година по-късно в „Labyrinth” (кн. 6, 1962) е издаден вторият разказ „Когато 
войната свърши” със заглавие „Als der Krieg aus war”. Впоследствие то сe променя 
на „Als der Krieg zu Ende war”, като така дословно повтаря наименованието на 
пиеса от Макс Фриш от 1948 г.  Корекцията на заглавията, както и репликата 
към драмата на Фриш също са повод за разсъждения, но по-интересни в 
случая са първоначално разединеният им дебют и по-късното им „слепване” в 
немскоезичните издания.
 Двата разказа се появяват в самостоятелна книжка от 55 страници 
през 1962 г. в „Insel – Verlag”. Пак през 1962 г. са четени в две последователни 
предавания на NDR (Norddeutschen Rundfunk), Северногерманското радио под 
общото наименование „Кафемелачката на моята баба” („Die Kaffeemühle meiner 
Grossmutter”). При представянето им „Когато войната избухна” („Als der Krieg 
ausbrach”) е обявен за първа част, а „Когато войната свърши” („Als der Krieg zu 
Ende war”) – за втора част. окончателното им слепване се осъществява в един 
мюнхенски сборник с разкази на Хайнрих Бьол, който при това носи заглавие, 
идентично с един от разказите – „Когато войната избухна” 4. В него двата разказа 
са разположени последователно на трето и четвърто място в книгата.
 Подзаглавието на сборника предполага по-мащабен издателски проект, 
който явно остава неосъществен. То гласи първоначално „Разкази І”, нещо, което 
съвсем основателно буди очакваното за „Разкази ІІ”. При следващите преиздания 
(общо девет) обаче подзаглавието се трансформира само в „Разкази”. Едно 
предположение може да ни отведе до хипотезата, че озаглавяването на сборника с 
името на първия разказ – „Когато войната избухна”, не е въпрос на предпочитане 
точно на това произведение, а начало на поредица, или най-малкото двутомник, 
в  който втората част има потенциала да се онаслови „Когато войната свърши”. 
Тази хипотеза обаче изисква привличането на редица документални факти, нещо, 
което не е във възможностите на този текст тогава.
 След тази година (1965) разказите обичайно се печатат последователно, 
но това не е задължително изискване. огледът на различни библиографии и 
био-библиографски изследвания 5 върху творчеството на Хайнрих Бьол показва, 
че тази поредност практически се спазва до смъртта на писателя. Любопитно 

� Böll, H. Als der Krieg ausbrach. Erzählungen I, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 
1965.
5 Вж: Heinrich Böll. Eine Bibliographie seiner Werke, herausg. von Werner Martin, Georg 
olms Verlag, Hildesheim – New York, 1975; Linder, C. Heinrich Böll. Leben&Schreiben. 1917 
– 1985, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1993; Das Werk Heinrich Bölls. Bibliographie mit Stu-
dien zum Frühwerk, herausg. von Werner Bellmann, Westdeutscher Verlag, opladen, 1995.



�6 Човекът и войната

изключение е сборникът „Немски разкази от две десетилетия” („Deutsche Erzäh-
lungen aus zwei Jahrzehnten”, 1966), съставен от Волфганг Лангенбухер и снабден 
с предговор от Хайнрих Бьол. В него е включен само единият разказ – „Когато 
войната свърши”, което няма как да е станало без съгласието на писателя.
 27-томното издание със съчинения на Бьол на „Kiepenheuer & Witsch” 6 

предлага друго решене. В том 12, включващ произведения от периода 1959 – 1963, 
двата разказа са поместени заедно. Помежду им обаче са разположени други 
произведения, а вероятното обяснение може да се потърси в плътното придържане 
към хронологическия принцип на подредба. При това за отправна точка се взема 
не годината на създаването им, а годината на първата им публикация. 
 Ранните издания на „Когато войната избухна” и „Когато войната свърши” 
обаче категорично насочват към съвсем тенденциозна връзка между двата разказа, 
назависимо дали тя е фиксирана от авторовите предпочитания, от издателските 
и съставителските решения. Тази им обвързаност се налага и при паралелно 
изследователско четене, при което натрапващи са общността в лайтмотивите и 
сходната техника на премълчаване.
 Наблюдава се явление, при което се работи върху една тема на принципа 
на премълчаването, без тя да получи конкретна повествователна формулировка. 
Това е представата за войната. Същността на метода се състои в това, че без да 
се насочва към конкретни описания, в които е показана войната в действие, Бьол 
извежда нейния образ чрез алогичността на началото й („Когато войната избухна”) 
и чрез логичните, но в същността си абсурдни последици от това („Когато войната 
свърши”).
 В първия разказ са зададени началните параметри, даден е тласъкът 
на движение – колелото се е задвижило. Вторият разказ показва това, което е 
последвало от войната – безпътица, хаос, разруха, но самата война като феномен 
и назоваване и в двата текста липсва. Наличието на „преди” и „след” изчерпва 
смисъла да се рисува каква е ситуацията „по време на”, защото „преди” и особено 
„след” го съдържат. Трябва обаче да се направи уточнението, че не става въпрос 
за абсолютно „преди” и абсолютно „след”, защото когато войната избухва, 
съзнанието все още действа по старата парадигма на мирно живеене. Когато 
войната свършва, нанесените поражения са толкова тежки, че в никакъв случай 
не могат да бъдат изличени веднага.
 Принципът за представяне на войната като междусмисъл, но всъщност 
единствено съществения смисъл за двата разказа, намира своеобразен аналог в 
един  от методите, използвани за моделиране на сложни системи – методът на 
„черната кутия”. Черна кутия може да бъде всеки обекст, на който са достъпни 
за наблюдение само входно-изходните величини, а вътрешната структура е 
непозната. Чрез контролирането на това, което влиза в кутията, и на това, което се 
регистрира на нейния изход, се съди за специфичните особености на механизма, 
заложен в черната кутия.

6 Böll, H. Kölner Ausgabe. 1959-1963, heraug. von Robert C. Conard, Band 12, Kiepenheuer 
& Witsch Verlag, Köln, 2008.
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 Във веригата „вход – черна кутия – изход” двата разказа съответстват 
на крайните компоненти – входа и изхода. Преминавайки през тях, елементите, 
които градят разказите, търпят промени. Темата за войната присъства, но тя се 
утвърждава чрез представа, възникваща от поредица междутекстови значения, 
които се реализират при промените на лайтмотивите. Всеки елемент, въведен в 
чертната кутия, се трансформира в нещо друго, най-често с обратен знак. Всичко 
нормално, което преминава през черната кутия (войната), търпи деформация, 
деструкция, десемантизира се. Проявява се своеобразен огледален принцип – 
вторият разказ оглежда първия, преобръщайки значенията му.
 Системата на преобръщане се залага и в озаглавяването. още наименованията 
на разказите – „Als der Krieg ausbrach” – „Als der Krieg zu Ende war” – регистрират 
повторителност. Вниманието се фокусира върху обекта на изследване – войната, 
макар и той да е употребен мимоходом, по-скоро във функцията на времеви ориентир  
(в смисъл на „случи се, когато тя избухна”, „случи се, когато тя свърши”). Различни 
са само последните два заглавни компонента, които указват начало и край.
 На равнището на сюжета също е налице подобна огледалност. Първият 
разказ „Когато войната избухна” описва ситуацията в казарма при обявяването 
на войната. Вторият разказ, „Когато войната свърши”, фиксира края й и улавя 
завръщането на военопленниците у дома. Всеки от тези военопленници би могъл 
да е потенциален член на описаната в първия разказ казарма. „Когато войната 
избухна” говори за заминаването. Сюжетен център на „Когато войната свърши” е 
завръщането.
 Преобърната симетричност се открива и в структурата на разказите. 
Първият започва с очакването на телефонен разговор, в който героят съобщава 
на любимата си, че има война. „Es ist Krieg, Krieg, Krieg” 7 („Има война, война, 
война!”) е изразът, който той употребява, безличен израз, предполагащ наличието 
на нещо, което не засяга говорещия. В края на втория разказ главният герой 
осъществява дългоочаквания разговор с жена си. „Der Krieg ist aus – for mich” 8 
(„Войната свърши – за мене”) – са думите му, отправени към нея, т. е. войната 
от нещо абстрактно, което е някъде си, е вече преживяно лично, оставило 
дълбоки отпечатъци в съзнанието. За композиционното устройство на разказите 
съществено е отношението: централизация – децентрализация. Докато първият 
разказ е организиран според изискванията на класицистичната трагедия чрез 
умелото включване на принципа за единствата, то на втория му е отказана подобна 
центрираност. В него липсва обособен център, около който да бъде закрепено 
ставащото. Налице е усещането за разпадналост и разруха.
 В двата разказа се наблюдава и повторението на определени вещи знаци, 
които бележат състояния или различни манипулации, извършващи се както с 
отделната личност, така и със света изобщо. Преминали през „черната кутия”, 
чието единствено съдържание е войната, те претърпяват значителна деструкция 
и в определени случаи се десемантизират. Съответствията им и последвалите 
трансформации могат графично да се представят чрез следната таблица:

7 Böll, H. Mein traurides Gesicht. Erzählungen und Aufsätze, Progress, M., s. 289.
8 цит. съч., s. 320.
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„Когато войната избухна”
(І разказ)

„Когато войната свърши”
(ІІ разказ)

1. Казармен плац, който постепенно 
поема функцията на светоустройващ 
център.

1. Пусти, голи, празни полета; места, 
където трябва да са центровете на 
живот, са разрушени.

2. Телефонна централа, чрез която 
идва вестта за войната и която едва ли 
не осъществява единствената връзка 
със света. 

2. Телефон в кафе-шантан; телефонен 
разговор, чрез който героят трябва да 
научи къде се намира неговият дом 
сега.

3. Знаци за военизация – каска, 
ботуши,  муниции, пришиване на 
нашивки;

3. Девоенизация – махане на 
нашивките, делене на хората на 
такива, които си пришиват нашивки, 
и на такива, които нямат или изобщо 
не желаят да имат нещо общо с 
нашивките.

4. Изобилие от храна – многократно 
изброяване на шунка, масло, хляб (но 
единствено в смисъла на храна).

5. Липса на храна. Първият немски 
хляб е превърнат в символ; първата 
немска ябълка е знак за начало на нов 
живот.

5. Знаци на повседневното и мирното 
живеене – църква, кино, фотоателие и 
др.

5. Знаци на изгубения и разрушен дом 
– пиано, мелничка за кафе, картина и 
др.

 
 онагледяването на тези „прескачания” и трансформации може да се 
извърши чрез включването им в създадения изследователски метод – принципът 
на „черната кутия”. Липсващият смисъл (войната) съхранен в черната кутия, 
се реконструира на базата на съотнасянето на началното и крайното състояние 
на даден елемент, т. е. чрез наблюдение върху поведението му на „входа” и на 
„изхода” на черната кутия. По този начин диалогът между двата текста се фиксира 
чрез множество опозиции, чиито компоненти са разположени съответно на входа 
и на изхода на модела. Най-съществените противопоставяния са: централизация 
(І разказ) – децентрализация (ІІ разказ), военизиране – девоенизиране, наличие – 
липса, целеустременост – безпътица, подреденост – хаос, ритъм – аритмичност, 
физиономичност – унификация, пародиране – гротеска.
 При съпоставката на време-пространствените параметри на двата 
разказа също се наблюдава специфична обвързаност. В „Когато войната 
избухна” е повишен интересът към времевите явления, докато в „Когато 

Човекът и войната
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войната свърши” преобладават маркерите за пространство. Тези условно да ги 
наречем предпочитания до голяма степен са свързани с двата основни мотива, 
застъпени в разказите – мотивът за заминаването и мотивът за завръщането. 
Задачата на времевите ориентири в първия разказ е да ускорят заминаването 
и с това да „съдействат” за разрушаването на света. от момента, в който 
героят научава, че войната е обявена, светът започва да се разпада – той се 
сбогува  с любимата, разделя се с приятеля, камиони и вагони отпътуват 
нанякъде, войници маршируват в неизвестна посока, накрая заминава и самият 
герой. Първоначално времето в разказа се отбелязва с косвени ориентири, а 
в хода му, с интензификацията на протичането му вече се сочи и конкретен 
час от деня – сменят се главоломно сутрин със следобед, ден и нощ, светло с 
тъмно. Движението на времето се осъществява по линията на експоненциална 
функция, т. е. то постъпателно нараства, като с това индуцира напрежение. 
Създава се впечатление, че се разказват последните часове от живота на героя, 
след чието изчерпване той ще потъне в неизвестността. Времето заплашва да се 
самоизчерпи и да достигне своя край. Това се отнася не само до индивидуалното 
време на героя, а изобщо за световното време.
 Във втория разказ времето забавя завръщането. Изпадналият от 
нормалното времепротичане индивид трудно се включва отново в него. 
Времевата опозиция между разказите е „време – безвремие”. Действащите 
вътре в кутията сили са изхабили полезността на човешкото време. Войната го 
е унищожила и го е изчерпила. Тя привежда света от организация, движеща се 
по регламентирани времеви закони, в безпорядък, без закони и координация. 
Създава се чувството не толкова за безвремие и вакуум, колкото за загубата на 
времето изобщо като светоустройващ параметър. 
 основната пространствена опозиция пък е „подреденост – хаос”, като 
акцентът в „Когато войната свърши” пада основно върху пространствените 
трасформации. Докато в първия разказ мястото на действието може да бъде 
кой да е град, различен от Кьолн, то във втория разказ пространството е 
географски фиксирано, а вниманието на читателя перманентно се привлича към 
него. Маршрутът на завръщането е точно посочен: немската граница, Клеве, 
Кевелар, Веце, Кьолн, Бон. Това са градовете, през чиито развалини преминават 
завръщащите се. Използва се призрачна топография – сочат се не градове, а 
останките от тях, т. е. това е топография на развалините. Пътувайки към дома, 
героят постоянно се натъква на табели, които указват посока („nach Kalkar, 
nach Geldern, nach Xanten”, “nach Köln”). Предлогът обаче се десемантизира, 
защото в действителност се сочи към нищото. Показват се градове, които вече 
не съществуват. 
 Постоянната смяна на мястото, от което се води разказът, освен 
представата за хаотичност, създава усещането за преброждане на цялата 
немска земя с цел демонстриране на резултатите от станалото. Специфична 
е и функцията на повествователя за постигането на подобен ефект. И в двата 
разказа е налице „аз-форма” на повествование. Създава се впечатлението, че 
този, който споделя в първия разказ, е героят разказвач и във втория разказ. 

Светла Черпокова - Темата за войната в два разказа на Хайнрих Бьол
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Дори една негова случайна забележка, може да регистрира подобна общност. В 
първия разказ гласът на момичето от Кьолн, с което той разговаря по телефона, 
звучи отблъскващо съпружески. Гласът на жената на героя от втория разказ, чут 
отново по телефона, е глас, който никога не е звучал съпружески.
 Така преживяното (войната), но неописано и в двата текста, се внушава 
чрез съпоставката на състоянията на индивида и на света преди и след 
войната. Войната, представена в параметрите на „черна кутия”, има много по-
въздействащо присъствие, отколкото ако беше описана като сюжет и ако беше 
конкретизирана в текст.
 отказът от говорене за Втората световна война у немскоезичните 
автори всъщност се компенсира до голяма степен именно от използването на 
ефекта на „черната кутия”. отговорът на въпроса: „Дали само Втората световна 
война е обременена с отказ от конкретно говорене за нея?”, обаче изисква 
много сериозни археологически проучвания и преравянето на редица културни 
пластове, като отношението на поколението на Хайнрих Бьол към войната е 
само на повърхността им. Едно вглеждане назад във времето може да ни отведе 
още при Гьоте и Шилер, при немските романтици и отношението им към 
Наполеоновите войни, а възможни обяснения могат да се потърсят и в „Размисли 
на аполитичния” на Томас Ман. Всъщност отношението „човек – война” в 
немскоезичната литература има свое си, много специфично присъствие, което 
датира много преди немският език да бъде „корумпиран при господството на 
националсоциализма” и преди да бъде обявен за виновен.

Човекът и войната
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Една „БаТаЛна” СЦЕна У ИЛ. Р. БЛъСКОВ За жЕЛьО 
СОБаджИЯТа, нЕГОВИТЕ дРУГаРИ И КаРЛ МаЙ

(през погледа на един киносценарист)*

Красимир Кунчев

Войната е дълбоко вкоренена в човешката история и културата вероятно 
още от момента на формиране на първородната ни човешка същност. Войната - 
дали става дума за схватките между примитивни племена, за войната с Наполеон, 
описана неповторимо от Л. Н. Толстой, за Втората световна война или за войната 
срещу световния тероризъм, е толкова разнолика, но има едно неотменно качество 
– да се повтаря с неумолима, непредвидима цикличност.
 За непознавачите на Българското литературно възраждане името на 
кроткия учител и книжар Дядо Блъсков и неговата повест „Изгубена Станка” по 
инерция създава илюзията за безметежна идиличност. Естествено това съчинение, 
изпълнено с персонажи, които влачат сякаш безропотно робския си хомот и ронят 
горки сълзи ни завладява още от първите редове на повестта, дори само поради 
чисто човешките си очаквания, страхове и предчувствия. Но възрожденският 
моралист изненадващо бързо хвърля в пожара на ужасен сблъсък в началните глави 
„Селото в пожар” и „Агне във вълчи уста” невъоръжените мирни жители на село 
Таш-Авлъ и Станка е похитена, т. е. „изгубена” за близките си. За известно време, 
сякаш за да потвърди споменатата вече цикличност на въоръжените сблъсъци, 
идва ред на втората батална сцена, в която „жертвеният агнец”, българите, вече с 
оръжие в ръка ще освободят след кървав сблъсък с похитителите татари своята 
сестра и любима, ръководени от един героичен хайдутин – Жельо Собаджията. 
 Ако извикаме на помощ един от най-известните теоретици, познавачи на 
историята на войната – Гуин Дайър, трудно ще открием изречения, в които да има 
пълно сходство между двете описани от Блъсков сражения и военните казуси на 
английския автор. 

И действително Г. Дайър 1, освен учен и преподавател в Лондонския 
университет, публицист, номиниран за „оскар”, служил на много места по света 

* Този текст е последният изпод талантливото перо на внезапно напусналия ни колега 
(1955-2011).  
� Авторът Гуин Дайър е авторитетен военен историк и анализатор, чиито ежеседмични 
статии върху съвременната международна обстановка се публикуват в над 40 страни по 
света. Служил е в канадските, британските и щатските военноморски сили. Защитил 
е докторат в Катедрата по военни науки в Лондонския университет; преподавал е във 
Военната академия в Торонто (Канада) и в Кралската военна академия във Великобритания. 
“Войната” е получила международно признание и се смята за една от най-добрите 
военноисторически монографии в света. През 1986 г. изданието е удостоено с наградата 
на Факултета по журналистика на Колумбийския университет. По книгата е създадена и 
телевизионна продукция със същото заглавие, която получава номинация за “оскар”.
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като военен специалист, няма графа за военния казус в „Изгубена Станка”. 
Изследването често се връща към действително уникалната война на зулусите 
с непобедимите, но победени военни колони на Албиона, но бойните сцени на 
Блъсков със своята кавалетна трагедийност са далеч от епическия размах  на 
споменатата историческа битка, оставила огромен брой жертви за храна на 
африканските лешояди.

Има обаче редове, в които Г. Дайър е доловил общовалидни за всички 
въоръжени сблъсъци истини, които, ако ги обединим, дори с риск да ги 
профанираме, биха изглеждали така:

1. Във военен конфликт много често се помнят невинно загиналите 
(въпреки че по думите на изследователя не по-малко невинни хора загиват 
и по съвременните пътища);
2. Войникът (воинът) – „това нужно, но не особено любимо чедо (…), 
изобретено от цивилизацията” �, и при Г. Дайър е оневинявано като 
изключително нужно на същата тази цивилизация, доколкото се схваща 
като фактор, неподлежащ на особени изменения и метаморфози през 
вековете.
Едно е очевидно – в повестта на Илия Блъсков ще видим най-пластичните, 

почти кинематографично изградени страници, написани през Възраждането. 
Дори стратегът на българската свобода Г. С. Раковски е по-фрагментарен в 
незавършената си поема „Горски пътник”, а в също така незавършената си 
известна трилогия Л. Каравелов само е направил ескизи, с които не е изпреварил 
морализатора, станал изненадващо и баталист. И като стана дума вече за 
кинематографичност (невъзможна без пластичността, така присъща на реализма), 
нека се върнем в гората на Чалъ-кавак, „царството на дропли и сладкопойни 
птици”, където фиктивният повествовател ни е завел заедно с малката група 
херои.

Сред своеобразната шуменска горска джунгла на дроплите, макар 
и споменати като сладкопойни, им е отнето правото на „песен”. Тишина и 
напрежение като пред всяка битка (като в „Имало едно време на запад” на Серджо 
Леоне, преди да прозвучи музиката на Е. Мориконе, излязла изпод шепите на 
Ч. Бронсън, скрили неотменната му хармоника). И завалява дъжд от куршуми… 
до щастливия край, а за музиката да не говорим, нищо че повестта завършва с 
народна песен. Едва ли някой днес ще поработи над Блъсковата повест с цел 
да се роди нещо като български „спагети уестърн”, въпреки споменатата вече 
кинематографичност. Жалко, защото са малко такива текстове в литературната 
ни класика, още по-малко от тях са филмирани. Не и всички екранизации са 
шедьоври, но навремето, когато пишещият тези редове беше дете, а после 
юноша, Западна Германия и студио „Дефа” на ГДР поотделно или заедно, в 
коопродукция, постоянно преоткриваха романите на Блъсковия съвременник 
Карл Май и „визуализацията” върху романа. Прочетох (както и мнозина ученици 

� Г. дайър. Смъртоносната игра на човечеството. София, 2005. [Dyer, G. Smurtonosna igra 
na chovechestvoto. Sofiya. 2005.]

Човекът и войната
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� Ил. Р. Блъсков. Повествования за възрожденското време. София, 1985. [Bluskov, I. R. 
Povesvovaniya za vuzrozhdenskoto vreme… Sofiya. 1985.]
� Става дума за едноименния роман на К. Май „олд Шуърхенд”, който накратко разказва 
следната история: С помощта на олд Уобъл, кралят на каубоите олд Шетърхенд иска 
да освободи тайнствения уестман олд Шуърхенд от ръцете на враждебно настроените 
команчи. По-късно към тях се присъединява Винету. В пустинята Ляно Естакадо се 
провежда един съдбоносен двубой. Филм със симптоматичното заглавие „олд Шатърхенд” 
(1963 г.) пък откриваме във филмографията на легендарния Гойко Митич.

от всички поколения) „Нещастна фамилия” на В. Друмев, но не и дядо Блъсков, 
чиито заглавия сякаш не предполагаха елементи на екшън, без който юношеските 
ни души живееха непълноценно.

А иначе „Изгубена Станка” носи почти всичко, което превърна в любимци 
на киното съвременни автори като Н. Хайтов, А. Дончев, Ст. Дичев и др. (Друг 
е въпросът, че с подобен успех кинематографът може днес да се влюби и да 
преоткрие А. Страшимиров или Г. Райчев.)

Ето и няколко красноречиви реакции, психологически състояния и реплики 
на персонажите, наподобяващи с нещо поръсените с грубоват хумор сцени на 
позакъснелия романтик К. Май, и въпросните, далеч по-късно създадени филми. 
„Нашите”, т. е. Блъсковите герои, са на пръв поглед подготвени за битката, дори са 
по следите на малкия татарски керван. Сред горите на Чалъ-кавак те се сблъскват 
с първото препятствие, което води до така обикнатите смесвания на ужасното с 
комичното, доминиращи и във филмите по К. Май, и в пародийните намигвания 
на спагети уестърните на С. Леоне. 

С други думи отмъстителите попадат първо в клопката на някакъв инат 
шуменски осел, който до момента безропотно е носел част от скромния им обоз. 
Първата реакция на дружинката е да разсече с брадва доскорошния си другар 
носач, но, както подобава на мъжествени, но благородни люде, магарето се оказва 
натирено в леса, за да стане плячка на вълци или цигани въглищари. И слава 
Богу, защото пред Жельо Собаджията, Петър и Васил, както и пред Никола, 
„също таен хайдутин”, не закъснява да се появи идиличната, но и опасна гледка 
на пладнуващия татарски керван. След този несериозно предприет опит да 
имитирам нещо като режисьорски сценарий, идват реакциите и репликите, които 
дядо Блъсков е вложил в устата на героите си при вида на „черните татари”: „––
Ох, бате Василе! От трима-четирима голи татарии от едно шугаво татарче 
да се уплашим ли сега! (…) – Я погледни, колата се спряха… Кой? Станка?... Тя 
ли е? – Тя, тя! 

 – Стой! – изкрещя Васил сърдито, като му улови ръцете. – Стой, Петре, 
и знай, че ако ти имаш една душа, аз имам две…

Петър позна, че разсърди Василя. (…) Настана рът…” 3

Извадена от контекста си, сцената и по-нататък може да бъде достойна 
за перото на К. Май, а героите, ако спазим необходимите пропорции, понякога, 
естествено неподозирайки това, приемат ролите ту на олд Шатърхенд, ту на 
олд Шуърхенд 4 или на някои по-маргинални персонажи с пародиен ореол. В 
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нашата група (на условно „бледоликите” българи) отсъства само Винету, така 
необходимият за немския си създател и фиктивен разказвач гид, бодигард, 
съветник конселиере и дори проповедник. Достатъчно е обаче да се вгледаме 
в групата на татарите (приблизително „червенокожи” с ужаса и екзотиката на 
антропологическите си белези) за да видим, че външно всеки от тях се е сраснал 
с ножа и седлото, подобно вожда на апачите. Жалко че Ил. Р. Блъсков не се е 
постарал да ги индивидуализира, защото персонажите татари в световната класика 
не са по-малко популярни от индианците със суровото си екзотично достолепие 
(А. С. Пушкин, В. юго, Х. Сенкевич и др.)…5 

И така, донякъде и с моя помощ, „Изгубена Станка” заприлича на 
възрожденски побългарен вариант на популярните в цял свят романи, определяни 
от своя авантюристичен създател Карл Май като „пътеписи”. Навярно за повече 
достоверност. „общите места” идват и от друго – знаем ролята и влиянието 
на сензационно-френетичната западноевропейска литературна традиция при 
формирането на възрожденската ни повествователна словесност. Карл Май, като 
един истински литературен внук на барон Мюнхаузен, видимо черпи вдъхновение 
от същите учители по художествена словесност, на които са подвластни и автори 
като Блъсков.

Колкото до фриволното посягане към подобни паралели, то сякаш 
тръгна от въпроса: Възможно ли е такава велика институция, каквато е киното, 
да възроди поне сред детско-юношеската аудитория  интереса към автори „по 
неволя” класици като Ил. Р. Блъсков? Та нали и днес българските деца се ровят в 
интернет, за да попаднат на игри и филми с военни сюжети. Може би действително 
само киното би могло да превърне името на Блъсков, носено от улици, училища 
и читалища, в обикнат автор на остросюжетна проза. Да го популяризира, да го 
поизтупа от прахта на миналото и да го въведе в „святая святих” на съвременната 
масова култура на вездесъщия образ в движение.

5 Кр. Кунчев. общуващият човек в българската възрожденска литература. Шумен, 2007, 
с. 96-121. [Kunchev, K. obshtuvashtiyat chovek v Bulgarskata vuzrozhdenska literature… 
Shumen. 2007, s. 96-121.]

Човекът и войната
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ЛИТЕРаТУРОЗнанИЕ, ЛИнГВИСТИКа, ИСТОРИЯ,   
МЕТОдИКа на ОБРаЗОВанИЕТО

ПЕЧаТъТ на КЕСаРЯ ТЕРВЕЛ (705-721)

Иван Йорданов

 ВъВЕДЕНИЕ
 Печатът на Тервел като кесар е известен отдавна 1. Тук бих искал 
да предложа друг поглед – моята връзка с паметника, (като че ли е време за 
спомени) и, разбира се, още веднъж да коментирам данните които той предлага 
в светлината на последните открития, както и моя опит.
 Печатът стана известен на българската общественост благодарение 
статията на Васил Гюзелев в специално учредения вестник “Плиска-Мадара-
Преслав” в чест 1300-годишнината от създаването на българската държава 2. 
Последва публикация в сп. “Нумизматика” от Йорданка юрукова 3. Печатът бе 
включен в корпуса на прабългарските надписи на проф. В. Бешевлиев 4 и така 
българистиката се обогати с този уникален сфрагистичен паметник 5.
 И аз ползвах неговите данни, когато коментирах не по-малкото 
сензационно откритие – златния медальон на хан омуртаг 6, но не съм подозирал 

1 Той бе публикуван през 1972 г. от Г. Закос заедно с други 4000 печата от собствената му 
колекция, преди да я предложи за разпродажба на аукцион. - В: Zacos, G. Byzantine Lead 
Seals, I, Basel, 1972, no. 2672.
2 (Гюзелев) Тодоров, В. Знаци на държавата. - В: Плиска-Мадара-Преслав, бр.1, 16 май 
1977, притурка, с.1-2. [(Gyuzelev) Todorov, V. Znatshi na durzhavata. - Pliska-Madara-
Preslav. 1/16 may 1977, priturka, s.1-2.]
3 Юрукова, Й. оловен печат на Тервел. - В: Нумизматика, ХІІ, 1978, кн. 2, с. 3-9. [Yuru-
kova, Y. oloven pechat na Tervel. - Numizmatika. ХІІ, 1978/ 2, 3-9.]
4 Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. София, 1979, № 177. [Beshevliev, V. Purvobul-
garski nadpisi, Sofiya. 1979/ 177.]
5 Всъщност това бе времето на Людмила Живкова, когато нещата се разкрепостиха и 
българистиката живна. Казвали са ми, че от България били изпратени двама представители  
да участвуват в аукциона в Базел за закупуване на печата на Тервел, но наддаването 
придобило изключителни размери (говори се за сумата 250 000 $) и печатът отпътувал за 
САЩ за колекцията на Дъмбъртън оукс. Когато бях в Дъмбъртън оукс, се опитах да внеса 
яснота в тази история, но деликатно ми бе отказано, когато става въпрос за сделки. Дори 
да е преувеличено, по-вероятната причина печатът да замине за САЩ е, че от Дъмбъртън 
оукс са закупили цялата колекция.
6 Йорданов, И. Едностранни златни монети медальони с името на хан омуртаг. - В: 
Нумизматика, 4, 1976, с. 18-34. [Yordanov, I. Ednostranni zlatni moneti medalyoni s imeto 
na khan omurtag. - Numizmatika. 4/ 1976, 18-34.]
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че този паметник ще е обект в началото на моята кариера като специалист в 
областта на византийската сфрагистика.
 Ще започна оттам, че домакин на ХVІІ-я конгрес по византинистика бе 
САЩ и конкретно Вашингтон. Нямах никаква надежда да участвувам в този 
конгрес, понеже за участие от българска страна бяха абонирани конкретни 
личности. Имах и горчивия опит от предходния конгрес през 1981 г. във Виена, 
когато бях включен в програмата, дори докладът ми бе публикуван, но до участие 
не се стигна по разбираеми причини – не бях сред избраните.
 Плаха надежда ми даде писмото на проф. Никос Икономидис, изтъкнат 
византинист 7, тогава и куратор на колекцията с византийски печати на филиала 
на Харвард във Вашингтон – Дъмбъртън оукс. Той си постави за задача да  се 
свърже с всички работещи в областта на византийската сфрагистика за съвместен 
проект (нещо, което тогава нямаше гражданственост у нас) – документиране и 
публикуване на всички византийски печати по света.
 Той ми писа по повод моето не по-малко значимо откритие:  при разкопки 
в Преслав попаднахме на сграда, служила за архив на византийския управител на 
града от периода 971-1092 г. Във и около нея бяха намерени повече от 500 печата, 
200 неотпечатани  пломби и 4 калъпа за отливането им, което ще рече, че тук, в 
тази сграда не само е била съхранява кореспонденция, но от това място тя е била 
и изпращана. Подобно нещо бе непознато в литературата, поради което проф. 
Икономидис в любезното си писмо добавяше, че организаторите на конгреса 
ще поемат разходите по моето пребиваване в САЩ  и пътните, но в рамките на 
САЩ. Той ми намекваше, че по време на пребиваването си във Вашингтон ще 
мога да видя най-голямата колекция от печати в света – на Дъмбъртън оукс. 
 Това бе жизнено важно за мене. След откритието в Преслав трябваше да 
издирвам в историческите съчинения сведения за персоните, писали до Преслав и, 
разбира се, други печати на тези личности за възстановяване на тяхната кариера. 
Финансовата страна на подобно участие бе важно нещо, но по-важното бе дали 
ще ми разрешат да участвам, т. е. ще ми позволят ли да напусна страната.
 Все пак се обърнах с писмо към нашия директор академик Димитър 
Ангелов, византинист и зам.-председател на Международната асоциация по 
византинистика. Той  високо оцени моето откритие на архива, но като човек 
опитен ми каза в разговор, че бройките за участие в конгреса от българска 
страна са ограничени  и да потърся  някаква друга възможност. Посъветва 
ме да се обърна към проф. Дойно Дойнов, тогава председател на ГУА (Главно 
управление на архивите) в България 8. Архивът от Преслав можеше по някакъв 
начин да се впише в дейността на ГУА. Като човек опитен, той ме посъветва да 
акцентирам не толкова на византийските печати, а на нещо, което има по пряка 
връзка с българската средновековна история и то да изглежда патриотично. 

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието

7 Автор на станалото класика Les listes de preseance byzantines des IXe et Xe siecles. Intro-
duction, texte, traduction et comentaire. Par oikonomides, N. Paris 1972.
8 Сега председател на общонародния комитет “Васил Левски”.
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Тогава се сетих за печата на Тервел, който също се съхраняваше в колекцията на 
Дъмбъртън оукс.
 Неочаквано тази идея получи развитие и хепиенд. Бях командирован 
в САЩ, в Дъмбъртън оукс за две седмици, което съчетах с участието си в 
конгреса и станаха три седмици, една невероятна за мене възможност.  
 Пребиваването ми във Вашингтон се запечата в съзнанието ми 
за цял живот. То бе повече от успешно за заниманията ми в областта на 
византинистиката. Работих в Дъмбъртън оукс две седмици след конгреса 
заедно с проф. Никос Икономидис. Издирих паралели на преславските 
находки, насладих се на възможността сам да откривам книги в библиотеката, 
да направя копия. относно печата на Тервел обаче претърпях фиаско. Той си 
стоеше заключен в сейфа и до него нямах достъп. А приемането ми в Дъмбъртън 
оукс бе въпрос на лична уговорка с Никос Икономидис, а не официално.
 Срещата ми с печата на Тервел се отложи за бъдещето. оцених мястото 
на Дъмбъртън оукс в моите занимания по византийска сфрагистка. Но за 
това трябваха усилия и преодоляване на езиковата бариера. В дотогавашната 
литература водещо място имаха френските учени и направих всичко възможно 
(дори и обучение в ИЧС за половин година), за да може френският ми език да е 
работен. Но по време на конгреса и най-вече след него, когато останах сам, се 
оказа че във Вашингтон, извън Дъмбъртън оукс никой не говори френски. 
 След завръщането си в България си поставих за цел:
 1) научаване на английски език, което не бе лесно за моите години 
(наближавах четиридесетте), а и да си призная, езиците не са моята сила;  
 2) да се търси възможност за получаване на стипендия за Дъмбърътън 
окус.
 С английския език нямаше проблеми. Директорът на АИМ проф. 
Велизар Велков, един невероятен човек, ми предложи курс по английски 
език в подготвителния център към БАН за шест месеца. Получаването 
обаче на стипендия не бе така лесно. Наистина имаше някаква възможност. 
Съществуваше договор между Дъмбъртън оукс и БАН за научен обмен на 
специалисти в размер на 3 месеца. Регламентът бе номинации във всички 
институти на БАН, класиране на двама, имената на които БАН изпраща в 
Дъмбъртън оукс, а там американците избират единия.
 Бях единият от двамата  номинирани и американците избраха мен. 
След пробива по време на конгреса смятах, че сполуката ме е навестила. 
 Така през есента на историческата 1989 г. се озовах отново в Дъмбъртън 
оукс за три месеца. Там ме завари падането на желязната завеса и вълненията 
от ставащото в България. (Тогава нямаше интернет, вестниците от България 
пристигаха в Конгресната библиотека в най-добрия случай след две седмици, 
а хората от посолството, както казваше една моя позната, не знаеха кого 
представляват.)
 Но да се върна на печата на Тервел. Този път нещата бях различни, аз 
бях в системата с регламентирани права и задължения и получих достъп до 
колекциите с печати, включително и на кесаря Тервел.
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 Вълнението ми бе огромно. Държах в ръцете си артефакт, излязъл от 
ръцете на българския хан. Срещата ни стана на десетки хиляди километри 
от общата ни родина. След радостта последва и шокът. оказа се, че печатът е 
болен от оловна чума. Нещо, за което бях чувал, но не бях го виждал. Това е 
като злокачествен тумор, видимият резултат от който бе полепване на оловото 
по пръстите, щом го пипнеш, и така до пълното му изличаване.
 Направих си нужната документация, получих хубави цветни 
диапозитиви и печатът на Тервел влезе активно в научно обращение. Стана 
емблема на корицата на нашето издание “Плиска-Преслав”, разбира се с 
разрешението на администрацията на Дъмбъртън оукс.
 Състоянието на печата не можеше да не ме безпокои. опитах се да внуша 
на колегата, който отговаряше за колекцията, да се направят необходимите 
процедури за спасяването на печата, но той ми отговори,че те нямат ателиета за 
подобна дейност и въобще  избягват да занимават директора си с подобни неща.
 Не се отказах. Когато се върнах в България, написах доклад до директора 
на АИМ за този случай, като предлагах да бъдат взети мерки и от българската 
държава за консервацията и закрепването на състоянието на печата или да се 
достигне до размяна срещу византийски печати. Директорът препратил това мое 
предложение до Външно министерство, оттам (по неговите думи) до Държавния 
департамент на САЩ, откъдето отговорили, че Дъмбъртън оукс е частна 
фондация и правителството на САЩ не се меси в нейната вътрешна политика.
 Ще добавя, че Дъмбъртън оукс с неговата колекция и библиотеката бяха 
идеални за моите научни занимания и направих всичко възможно в годините 
на демокрация да пребивавам там няколко пъти: 2002; 2004-2005 и 2008 (общо 
близо две години). Като стипендиант се съревновавах с кандидати от цял свят. 
След 1989 г. този българско-американски проект бе прекратен.
  

 ХАН ТЕРВЕЛ (700-721)

 Според “Именник на българските ханове” Тервел е вторият владетел 
на Дунавска България и пряк наследник (може би син) на хан Аспарух. Приема 
се, че неговото управление започва в начало на VIII в. Първите сведения за 
политическите изяви на хан Тервел са във връзка със събитията от 704 г., 
когато сваленият византийски василевс юстиниан II потърсва помощта на 
българския владетел, за да си възвърне загубения 9 години по-рано престол. 
Както е известно, хан Тервел приема да окаже подкрепа на детронирания 
император и през 705 г. неговата военна помощ, макар и само със своя респект 
(българските войски не са влезли в преки военни действия), допринася 
за повторното възкачване на юстиниан II на престола. Намесата на хан 
Тервел във вътрешните дела на Империята донася две важни придобивки за 
Българското ханство на Дунав и неговия владетел. В знак на благодарност и 
вероятно в резултат на предварително споразумение юстиниан II отстъпва 
на България областта Загоре (между Източна Стара планина и Странджа) - 
първото българско териториално разширение на юг от Балкана. В личен 
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план хан Тервел, освен че е бил богато възнаграден, както съобщава авторът 
на византийския енциклопедичен речник “Свидас”, е бил провъзгласен от 
юстиниан II за кесар - втората по значимост титла в ранговата йерархия на 
Византия, давана само на най-близки роднини на василевса, и е бил първият 
чужд владетел, удостоен с нея. 
 Енергичните действия на хан Тервел, който през последвалото 
десетилетие успява максимално да се възползва от вътрешната криза във 
Византия, довежда до сключването през 716 г. на първия значим българско-
византийски междудържавен договор. от четирите клаузи, за които съобщава 
византийският хронист от IX в. Теофан Изповедник, ясно се вижда, че с този 
договор не само са били гарантирани българските териториални придобивки 
на юг от Стара планина и годишните данъчни плащания на Империята към 
България, но наличието на последните две клаузи - за размяна на политически 
бегълци и търговските споразумения - красноречиво показват, че Българското 
ханство на Дунав се възприема като напълно равноправен политически и 
икономически партньор на Византия. Не случайно този договор се превръща в 
крайъгълен камък на българската дипломация през следващите сто години.
 През 717 - 718 г. хан Тервел оказва решителна военна помощ на император 
Лъв III при отблъскването на арабската обсада на Константинопол, с което е сложен 
край на опитите на арабите да прехвърлят своята експанзия от югоизток в Европа. 
Участието на българите в тези събития от общоевропейско значение довежда до 
превръщането на хан Тервел в един от най-популярните български владетели не 
само във византийските исторически съчинения, но и в редица западноевропейски 
и арабски хроники, писани от първата половина на VIII до края на XIV в.
 В научната литература въпросът за края на управлението на хан Тервел 
е дискусионен. Все пак една голяма част от българските историци медиевисти 
приемат, че ханът  кесар Тервел завършва земния си път около 721 - 722 г. 11 
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�� Основни извори: Theophanes Confessor. Chronographia. - ГИБИ, 3, с. 266-269; Nice-
phorus Archiepiscopus Constantinopolitanus. opuscula historica. І - ГИБИ, 3, с. 297-301; 
Suidas. Lexicon. - ГИБИ, 5, с. 309; Sigebertus. Chronografia. - ЛИБИ, 3, с. 42-43; Стара 
българска литература, 3, с. 39.
  Основна литература: Баласчев, Г. Българският господар Тервел. - ПСп., 1898, 
№ 57, с. 46-61. [Balaschiev, G. Bulgarski gospodar Tervel. - PSp., 1898/57, 46-61]; В. н. 
Златарски. История на българската държава през средните векове, I.1 (София, 1970), 
с. 162-191. [Zlatarski, V. N. Istoriya na Bulgarskata durzhavaprez srednite vekove, I.1 Sofi-
ya. 1970, 162-191]; Гюзелев, В. Участието на българите в отблъскването на арабската 
обсада на цариград през 717-718 г. - ИПр., 1973, № 3, с. 28-47. [Gyuzelev, V. Uchastieto 
na bulgari v otblyskvaneto na arabskata obsada na Tsharigrad prez 717-718. - IPr, 1973/3, 28-
47.]; Каймакамова, М. Хан Тервел - пълководец и политик. - ВИСб., 1981, № 2, с. 101-
106. [Kaymakamova, M. Khan Tervel - pulkovodetsh i politik. - VISb., 1981/2, 101-106.];  
И. Божилов, В. Гюзелев. История на средновековна България (VII - XIV в.), София, 
1999, с. 104-111. [Bozhilov, I., Gyuzelev, V. Istoriya na srednovekovna Bulgaria (7-14 v.), 
Sofiya. 1999, 104-111.]
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 оЛоВЕН ПЕЧАТ НА ХАН ТЕРВЕЛ КАТо КЕСАР (705-721)

 Всъщност става дума за отпечатък, нанесен със специален инструмент 
(булотирион) върху оловна пломба, висяща от документа. Истинският печат 
е булотирионът с клещообразна форма, на вътрешните страници на който са 
нанесени в негатив изображение и текст. 
 Съхранява се в колекцията на Дъмбъртън оукс (Do 58.106.4932). Преди 
това е бил включен в колекцията на Г. Закос и навярно произхожда от Истанбул��. 
Размери: на ядрото - 36-39 мм; на отпечатаното поле - 30; дебелина - 4 мм. Тегло: 
35,67 г. отпечатъкът някога е бил качествен, но сега моливдовулът е корозирал  
и то доста надълбоко. На две места е напълно прояден и пробит 13. 
 На лицевата му страна е представен бюст на владетел, представен във 
фас. На главата си носи диадема. Лицето му е голобрадо. от двете страни на 
лицето се спускат дълги плитки, падащи до раменете. облечен е в ризница и 
броня. В дясната си ръка държи копие на рамо, а с лявата придържа щит, на който 
е представен триумфиращ конник, пробождащ с копие своя повален противник. 
от двете страни на изображението е гравирана по една шестолъчна звезда.
 На опаката страна е представен кръстообразен инвокативен монограм, 
който съдържа формулата “Богородице, помагай”. Между раменете на кръста са 
изписани името и титулът на представения на лицевата страна владетел T | �РB 
| �ËËI | Ÿ - KCA | PoY = Ôåñâåëëßïõ ê(áß)óáñïõ. 
 Съединен с развързания монограм, текстът гласи:
 + Èåïôüêå âïÞèç Ôåñâåëëßïõ êáßóáñïõ.
 В превод: “Богородице, помагай на кесаря Тервел.”
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�� Необходимо е да се знае, че Г. Закос е събирал печати от цялата територия на днешна 
Турция, но основната част идват от Истанбул.
�� Публикация: Zacos, Seals, I, no. 2672. Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine Seals, 
Washington, 1986, no. 26; Юрукова, Й. Средновековни печати. - Български средновековни 
печати и монети, София, 1990, с. 17-19. [Yurukova, Y. Srednovekovni pechati. - Bulgarski 
srednovekovni pechati i moneti. Sofiya. 1990, 17-19.]; Йорданов, И. Корпус на печатите на 
средновековна България. София 2001, № 5. [Yordanov, I. Korpus na pechatite na srednove-
kovna Bulgaria. Sofiya. 2001/ 5.]
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 Собственикът на печата, с който е била скрепена кореспонденция, 
получена в Константинопол, е българският хан Тервел (700-721). През 705 г. 
той става първият чужд владетел, удостоен с високия титул “кесар”, който е 
носил вторият по ранг сановник в империята. Печатът на Тервел е най-ранният 
български сфрагистичен паметник с образа на българския владетел, който 
се различава съществено от изображенията на византийските императори 
(съвременници на хана), макар че следва техния модел. В него могат да се видят 
редица отличителни черти, характерни за средновековния български владетел 
от това време (дългите коси, които като масури се спускат покрай лицето и падат 
на гърдите му) и би могло да се твърди, че печатът ни предлага първия портрет в 
средновековното българско изкуство.
 Другото, което от пръв поглед изненадва, е фактът, че езичникът Тервел 
се обръща за помощ към Богородица. Това предизвика най-различни коментари. 
Според Н. Икономидис той или не е разбирал смисъла на тази инвокация, или 
е следвал константинополската мода, или е бил покръстен 14. Днес от позицията 
на времето не бихме се смущавали толкова много. Вече са налице редица нови 
факти за проникването на християнството в България преди покръстването под 
различни форми. Не бива да забравяме, че пред нас стои печат на византийски 
кесар, чиято промоция изисква специален церемониал. Той е съобразен с 
християнския канон и завършва в храма “Св. София”. Твърде е вероятно, ако не 
и задължително, хан Тервел да е бил покръстен, макар и формално. А и самият 
му печат е бил изработен в Константинопол и е бил връчен заедно с другите 
кесарски инсигнии по време на промоцията. 
 Какво  е значението на титула кесар? 
 Византийската титла кесар е най-високата в системата на ранговата 
йерархия на империята (разбира се, след тази на василевса) още от началото 
на нейното съществуване чак до големите трансформации в йерархията на 
почетните достойнства при управлението на император Алексий I Комнин 
(1081-1118 г.) в края на XI в. Тя съществува още от самото създаване на Източната 
Римска империя. Кесар (êáqóáñ) е гръцкият еквивалент на латинското цезар 
(caesar). Генезисът на титлата можем да търсим назад във времето на реформите 
на Диоклетиан и Константин, когато цезар престава да е част от титулатурата на 
римските императори и се превръща в един вид “младши император” и наследник 
на царстващия старши император – август (augustus). През следващите векове 
кесар сравнително бързо престава да се възприема като “младши император” и 
по-бавно и постепенно – като “престолонаследник” 15.

�� Oikonomides, Dated Byzantine Seals, no. 26.
�5 относно произхода и еволюцията на титлата кесар през разглеждания тук период вж. 
Guilland, R.  Recherches sur les institutions byzantines, ІІ, Berlin-Amsterdam, 1967, 25-29.
За кесарската титла вж. Bury, J. B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century, 
with a Revised Text of the Kletorologien of Philotheos, London, 1911, p. 36; Bréhier, L. Le 
monde byzantin. Les institutions de l’empire byzantin, Paris, 1949, 42-45; Guilland, R. Recher-
ches, II, 25-43; Oikonomides, N. Les listes de préséance, p. 293. Вж. също коментарите на А. 
Фогт към Constantin Porphyrogenete. Le Livre des Ceremoniies, II, trad. at commentaire par 
A. Vogt, Paris, 1967, 42-50.
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 Титлата на кесаря най-често не излиза извън рамките на императорската 
фамилия и удостояването с нея е твърде рядка практика от страна на ромейския 
василевс. По правило по едно и също време има само един кесар. В доста 
продължителни хронологични отрязъци с титлата не е удостоявано нито едно 
лице и тя остава вакантна, въпреки че неизменно продължава да съществува на 
върха на византийската йерархия, както свидетелстват запазените тактикони 
от IX и X в. очевидно тази предпазливост при удостояването с кесарската 
титла, както и фактът, че е запазена само за кръга от най-близките родственици 
на ромейския василевс, се дължи преди всичко на традиционното възприемане 
на кесарското достойнство като почти равно на императорското и на кесаря 
като потенциален наследник на императора при отсъствието на симвасилевс.
 Кесарят се ползва от редица привилегии, които подчертават висотата 
на положението му, без да е натоварен със строго определени задължения 
по отношение на някоя от сферите на държавното управление. Той участва 
заедно с императора и августата в празничните акламации при различните 
официални церемонии, по време на които стои непосредствено до василевса. 
Малко по-ниско от трона на византийския самодържец се е намирал тронът 
на кесаря, а при поход неговата бяла шатра със сиво-сини орнаменти е 
наподобявала императорската, като както и при трона, тя също е била 
малко по-ниска, с което се е подчертавало, че кесарят е вторият човек в 
йерархията на империята. Кесарят също така е разполагал със свои покои 
в императорския дворец, като е имал и собствена лична стража. Разполагал 
е с правото да осъжда престъпници и да извършва конфискации, както и да 
раздава пари, които взимал директно от императорската хазна. Подписвал 
се е със зелено мастило (червеното е запазено единствено за василевса) като 
“Кесар на нашата империя” 16. 
 Инсигниите на кесаря също подчертават високото му положение във 
византийската йерархия и връзката на титлата с императорското достойнство. 
Най-отличителната от тях е т. нар. кесарска корона. По време на разглеждания 
период вече не се е използвал характерният за по-ранната епоха камелавкион, 
кесарят носи златна корона или венец, наречен рåñйêåцáëßá чñõó\ или 
рåñйêåцЬëáйïн 17. Други отличителни инсигнии на кесаря са неговият жезъл 
и знамето му. Запазеното специално за него облекло е включвало хламида 
с аграфи, а по време на война – позлатена ризница със златни маншети и 
наколенници със златни пръстени 18. Върху шлема си е носел кесарската 
корона, а оръжието му, което е било част от инсигниите му, се е състояло 
от златен меч и златно копие 19. В това можем да видим реминисценция от 
времето на ранната империя, когато кесарят е възприеман като младши 

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието

�6 Guilland, R.  Recherches, II, p. 36.
�7 Вж. Le Livre des Ceremonies, Commentaire, II, livre 1, p. 49. Вж. също Guilland, R. Re-
cherches, II, p. 37.
�8 Вж. Le Livre des Ceremonies, Commentaire, II, livre 1, p. 49 и Guilland, R. Recherches, 
II, p. 37.
�9 Пак там.
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20 Великолепната зала, позната като Триклиний или Трибунал на деветнадесетте акувити, 
е основното място за провеждане на тържествени церемонии и угощения в Големия 
императорски дворец. Построена е още от Константин Велики и получава наименованието 
си от деветнадесетте трапези с ложета, разположени в нея. Вж. напр. Лихачев, н. П. 
Моливдовулы греческого востока, Москва, 1991, с. 60-62 и с. 66, прим. 13. [Likhachev, N. 
P. Molivdovuly grecheskogo vostoka. Moskva. 1991, s. 60-62 & s. 66]
�� описание на церемонията – Le Livre des Ceremonies, II, p. 26. Вж. и Le Livre des Cer-
emonies, Commentaire, II, p. 42-50; Guilland, R. Recherches, II, p. 36.

император и функциите му неразделно са включвали и функциите на висш 
военен предводител.
 церемонията по посвещаването в сан на кесаря обичайно е твърде 
бляскава и тържествена и е извършвана от самия василевс в присъствието на 
целия двор и при участието на Константинополския патриарх. Първоначално 
задължително се е провеждала в Триклиния на деветнадесетте акувити 20 и 
голямата дворцова църква, след което е продължавала с процесия с акламации 
до храма “Света София” 21. 
 от представеното дотук възниква въпросът какъв характер е имала 
титлата кесар на българския владетел. Дали на него се е гледало като на един 
възможен наследник на престола, или е била почетно достойнство от най-висок 
ранг. По-вероятно е като че ли второто.
 Достигналият до нас печат на хан Тервел в качеството му на византийски 
кесар е пряк свидетел на нашето минало, преминал през вековете и установил 
се на десетки хиляди километри от родината си. Може би е време да направим 
усилия и този изключителен паметник да се завърне в България.
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“УжИЛВанЕТО”: анТИЗаПаднИТЕ КаРИКаТУРИ на СТРанИЦИТЕ 
на ВЕСТнИК „СТъРшЕЛ” В КРаЯ на 40-ТЕ ГОдИнИ на ХХ ВЕК

Васил Параскевов 

Думите и образите са оръжие
Андрю Уиткрофт, Неверниците

 Увод 
 Конфликтът между България и западните държави може да изглежда и 
смешно. Поне това показват карикатурите на неговите проявления, намерили 
обстойно място на страниците на хумористичния вестник „Стършел”. Те 
изобилстват от пушки, автомати, бомби, долари и алчни капиталисти. Това е 
обяснимо с оглед на силното съветско влияние в България, принадлежността 
на страната към контролирания от Москва военно-политически блок и 
антикапиталистическата риторика, заемаща важно място в политическия 
живот на страната. Тази статия показва някои от визуалните проявления на 
отношението на българските комунисти към Съединените щати и неговите 
западни съюзници. Нейната цел е да разкрие връзката, от една страна, между 
антизападните партийни идеи и растящото противопоставяне между Изтока 
и Запада, а от друга страна, как тези идеи и международното напрежение са 
проявени във вестник „Стършел”. 
 В края на 40-те години Сталин ръководи източноевропейските 
държави с непреклонни мерки. Една от важните характерни черти на 
новите източноевропейски режими е изолирането на обществата от външно, 
капиталистическо влияние. За някои страни, като самия Съветски съюз например, 
е традиция да гледат на външния свят с подозрение. Други страни, като Унгария 
и Чехословакия, са отворени за външни влияния през десетилетията преди 
Втората световна война. Налагането на политически и духовни граници между 
комунистическите режими и Западна Европа помага за по-лесното утвърждаване 
на тоталитарните режими. В такава хомогенна среда моделът, заимстван от 
Съветския съюз, се налага значително по-лесно, защото няма различни идейни 
алтернативи 1.      
 Като издание на централния комитет на Българската работническа партия 
(комунисти) (БРП(к)), а след декември 1948 г. на Българска комунистическа 
партия (БКП), вестникът създава образ на западните държави като войнолюбиви и 
властолюбиви сили, които, опирайки се на влиянието на парите, заплашват целия 
свят. Насилието, лъжливата пропаганда за мир и защита на човешките права са 
също част от този образ. Карикатурите показват и моралния облик на Запада – 
грозни лица, обладани от алчност и желание за световно господство. По този начин 

� Service, Robert. Comrades. Communism: A World History. London: Pan Books, 2008, pp. 
354-355.
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не само се критикува Западът, но се утвърждават също силата и достойнствата на 
комунистическата партия. В някои от карикатурите директното противопоставяне 
между мирния живот в България, така като е виждан от управляващата партия, 
и войнолюбивия крясък на западната пропаганда, е очевиден. На друго ниво 
вестникът осмива и западния начин на живот, западната представа за демокрация.       

 Значение на политическите карикатури
 В основата на добрата политическа карикатура по определението на 
Чарлз Прес стои силното политическо послание, което пресъздава популярни 
теми по нетривиален начин. Художественото майсторство играе второстепенна, 
спомагателна роля. огромна е ролята на въображението. Чрез него обикновени 
въпроси придобиват ново, актуално значение. Важно е посланията по темата да 
надхвърлят конкретното събитие и да бъдат приложими при други обществено-
политически условия. Последното придава на добрата политическа карикатура 
дълготрайно значение, надхвърлящо специфичната епоха. Разбира се, този 
подход към карикатурите крие редица проблеми – с времето историческите 
теми и личности може да са изгубили своето значение и да не са популярни; 
характерните за ХVІІІ и ХІХ век митове, които се използват в карикатурите може 
да не са разпознаваеми от съвременните читатели 2.  
 Въпреки тези трудности политическите карикатури като форма на 
политическа комуникация заслужават да бъдат проучвани, както отбелязва друг 
изследовател. Плодовете на тези проучвания са в няколко посоки. Когато правят 
своите анализи изследователите поставят изследваните обекти в обществения 
контекст на съответната епоха и имат предвид политическият режим и формата 
на собственост върху медиите. По този начин карикатурите допринасят 
за по-дълбокото осмисляне на разглеждания период, разкривайки важни 
взаимовръзки като отношенията власт и медии, изграждането на публични 
образи (на приятели и врагове) и последвалото експлоатиране на тези образи. 
В този смисъл политическите карикатури могат да се разглеждат като мощен 
инструмент в ръцете на управляващия елит, който го използва за утвърждаване 
на своите идеи и позиции 3. 
 Българските карикатури са интересни и по други причини. В тях 
капиталисти и комунисти „съжителстват” един до друг. През този период (края 
на 40-те години) е трудно да се намерят други подобни визуални проявления 
на разделения свят които така лесно да стигат до масовия читател, може би с 
изключение на киното. Карикатурите директно показват съществените разлики 
между двата строя – капитализма и социализма – и между хората, които ги 
населяват. Може да се твърди, че културните разлики между Изтока и Запада, 
като облекло, поведение, ценности, забавления и други, имат също толкова 
голямо значение за световната конфронтация, колкото идеологията и политиката. 

� Press, Charles. The Political Cartoon. London and Toronto: Associated University Presses, 
1978, pp. 17-30. 
� Walker, Rhonda. “Political Cartoons: Now You See Them!” Canadian Parliamentary Re-
view, Spring 2003, pp. 16-21.
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Капиталисти и комунисти говорят напълно различни езици, непонятни един за 
друг. Докато капитализмът е груб, агресивен, експлоататорски и разпуснат (така 
е обрисуван от комунистическите лидери и е показван от комунистическата 
преса), то социализмът е мирен, трудолюбив, скромен и творчески. Разбира се в 
партийната идеология и пропаганда първият винаги заплашва вторият. 

 България в края на 40-те години
 Под влиянието на Съветския съюз в края на 40-те и началото на 50-те години 
на ХХ век в източноевропейските страни се извършва цялостна сталинизация на 
обществено-политическия живот. Характерните черти на наложената съветска 
тоталитарна система са ликвидиране на частната собственост, пълна политическа 
хегемония на Комунистическата партия, централизирано ръководство на 
икономиката, налагане на комунистическата идеология в духовния живот, 
потъпкване на всякакво свободомислие и т. н. В България това води до засилване 
на репресивния характер на системата – увеличаване на лагерите, политически и 
икономически насилия, широкообхватни чистки в обществото и др. Възприетият 
тоталитарен модел обхваща политиката, образованието, икономиката, науката, 
културата. Без възможност за проява на каквато и да е критичност към политиката 
на БКП, партийният и държавен лидер Вълко Червенков е издигнат в култ. 
Докато пропагандата възхвалява Червенков за неговата мъдрост, приноса му за 
развитието на комунистическото движение и здравата идеологическа закалка, а 
самият той подражава в поведението и облеклото си на Сталин, в страната се 
извършват груби насилия над земеделците, закононарушения, административен 
натиск, а политическата линия, която следва режимът, е съгласувана с Москва и 
нейните съветници в страната 4.  
 След края на Втората световна война българските комунисти извършват 
радикални трансформации, които окончателно разрушават съществуващата 
отпреди 1944 г. обществена система. През 1947 и 1948 г. прекратяват своята 
дейност опозиционните партии: БЗНС „Никола Петков”, БРСДП (обединена), 
Демократическата партия и Радикалната партия (обединена). На 4 декември 1947 
г. Великото народно събрание приема нова Конституция и скоро е назначено 
ново правителство, ръководено отново от Г. Димитров. Междувременно 
отечественофронтовските партии загубват своята индивидуалност – през 

� Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. Т. 1, Становление “реального 
социализма”. Москва, 2000, с. 35. [Tshentral’no-Vostochnaya Evropa vo vtoroy polovine 20 
veka. Vol. 1, Stanovlenie “real’nogo sotshializma”. Moskva, 2000, s. 35.]; Мигев, Владимир. За 
характера и облика на комунистическия режим в България (1944-1989 г.). В: България след 
1944 – история, проблеми, тенденции. Шумен: Антос, 2002, с. 14. [Migev, V. “Za haraktera 
i oblika na komunisticheskiya rezhim v Bulgariya (1944-1989)” In: Bulgariya sled 1944 – isto- 
riya, problem, tendentshii. Shumen: Antos, 2002, s. 14]; Огнянов, Любомир. Политическата 
система в България 1949-1956. София: Стандарт, 2008, с. 72-74. [Ognyanov, L. Politicheska-
ta sistema v Bulgariya 1949-1956. Sofiya: Standart, 2008, s. 72-74.]; Знеполски, Ивайло 
(редактор). История на Народна република България. Режимът и обществото. София: 
Институт за изследване на близкото минало, Ciela, 2009, с. 124-125. [Znepolski, I. (ed.) Is-
toriya na Narodna Republika Bulgariya. Rezhimut I obshtestvoto. Sofiya: Institut za izsledvane na 
blizkoto minalo, Ciela, 2009, s. 124-125.]
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февруари 1948 г. отечественият фронт е трансформиран в единна обществено-
политическа организация. През август 1948 г. отечественофронтовската 
Социалдемократическа партия се слива с БРП(к), а по-късно казионният 
БЗНС отхвърля своята аграрна идеология и признава ръководната роля на 
Комунистическата партия. В началото на 1949 г. Народният съюз „Звено” 
и Радикалната партия прекратяват своето съществуване.5 Декември 1948 г. е 
месец на триумф за БРП(к). На своя Пети конгрес партията приема името БКП 
и обявява стратегическата задача за изграждане на социалистическо общество в 
България чрез ускорена индустриализация, коопериране на селското стопанство 
и революционни промени в културната сфера 6.   
 Една карикатура от края на декември 1948 г. подобаващо ознаменува 
превъзходството и господството на комунистическата идеология над свалената 
от власт и изгубила ролята си в обществото буржоазия. 
   
 

Източник: Стършел, 24 декември 1948 г.  

 С допотопни пушки и оръдие, криещи се зад барикада „остатъците от 
буржоазната идеология” изглеждат твърде слаби и страхливи на вид. Буржоазията 
очевидно няма сили да събори изгнилото дърво на капиталистическата идеология, 
а вероятно и желание, ако съдим по апатичния поглед на някои персонажи зад и 
до оръдието. Тази задача очевидно е по силите само на марксизма-ленинизма, 
който не само не се крие, но вдъхновено атакува. Идеологията е символизирана 
в тази карикатура от танк, стремглаво устремен към защитения с бодлива 
тел капитализъм, явно прогнил и изживял времето си. Помитащата сила на 
комунистическата партия ясно контрастира на фона на остарялата буржоазия, 
която е, както твърди комунистическата преса, изостанала от новото в развитието 
на обществото. Посланията на остарелите оръжия изглежда е, че буржоазията 
не е носител на новото, на бъдещето, което принадлежи и се формира от 
революционните идеи на марксизма-ленинизма.  

5 Огнянов, Любомир. Държавно-политическата система на България 1944-1948. София: 
Стандарт, 2006-2007, с. 189-235. [Ognyanov, L. Durzhavno-politicheskata sistema na Bul-
gariya 1944-1948. Sofiya: Standart, 2006-2007, s. 189-235.]
6 Исусов, Мито. Петият конгрес на комунистическата партия в България 1948 г. Известия на 
института по история на БКП, т. 64, 1989, с. 45-55. [Isusov, M. “Petiyat kongres na komunis-
ticheskata partiya v Bulgariya 1948” Izvestiya na instituta po istoriya na BKP. t. 64, 1989, s. 45-55.]
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 България и Западът 
 През есента на 1947 г. границите на разделението в Европа придобиват 
по-конкретни очертания. В Полша през септември 1947 г. девет европейски 
комунистически партии създават Коминформбюро. Тази международна 
институция, ръководена и контролирана от Съветския съюз, дава основните насоки 
на българското развитие. Съветският съюз изразява виждането, че светът е разделен 
на два противостоящи се блока: „империалистически”, ръководен от Съединените 
щати, и „демократичен”, ръководен от Съветския съюз. Коминформбюро има за 
цел да координира развитието на комунистическото движение в Европа. Чрез 
Коминформбюро Сталин оповестява края на народнодемократичния експеримент 
в неговата сфера на влияние и демонстрира пълния контрол на СССР върху Източна 
Европа.7 Коминформбюро и подписването през 1947 – 1948 г. на двустранни 
договори между страните от съветската сфера на влияние обособяват в единен 
политически блок съветските сателити, докато планът Маршал и доктрината 
Труман спомагат за укрепване на връзките между западноевропейските държави 
и Съединените щати. Сталин не допуска източноевропейските държави да 
участват в плана Маршал и възприема политика на пълно унифициране на техните 
обществено-политически системи със съветския модел на социализма. отказът от 
„национален път към социализма” води да установяването на тоталитарен режим 
в България, Румъния и в други страни.8  
 Партията гледа на българо-съветските отношения като на най-важния 
елемент от сигурността на страната. Съветският съюз е представян от Г. Димитров 
като двоен освободител на България, който отпуска на страната икономическа, 
политическа и културна помощ. Той е склонен обаче да преувеличи в голяма 
степен отношението на Москва към София, защото посочва, че Кремъл уважава 
националния суверенитет на България. Противно на многобройните доказателства, 
които имаме в наши дни за характера на българо-съветските отношения, министър-
председателят твърди, че Съветският съюз не се намесва във вътрешната и външната 
политика на страната за разлика от другите велики сили.9  
 В този контекст Съединените щати и Великобритания са представяни от 
БРП(к) като държави, имащи агресивно отношение към България. През октомври 
1947 г. британският пълномощен министър Бенет с основание отбелязва, че след 
декларацията на Коминформбюро тонът в печата „стана по-войнствен срещу 
нас и американците”.10 Едно изявление на българския партиен ръководител 

7 За създаването, дейността и развитието на Коминформ бюро по-подробно вж.: 
драганов, драгомир. В сянката на сталинизма. София: Издателство „Христо Ботев”, 
1990. [Draganov, D. V syankata na stalinizma. Sofiya: „Khristo Botev”, 1990.] За резултатите 
от заседанието в Полша и тяхното представяне пред българското общество от страна на 
БРП(к) вж. Работническо дело, 5 октомври 1947 г. [Rabotnichesko delo, 5 october 1947.]
8 Юго-восточная Европа в эпоху кардинальнных перемен. Москва, 2007, с. 26. [Yugo-vos-
tochnaya Evropa v epokhu kardinal’nyh peremen. Moskva, 2007, s. 26.]
9 Работническо дело, 26 юли 1947 г.
10 United Kingdom national Archives (UKNA), Foreign office (Fo) 371/66908, Sofia to For-
eign office, 19 october 1947.
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Георги Димитров служи на британския дипломат като потвърждение на 
дотогавашните наблюдения. В интервю за агенция „юнайтед прес” Димитров 
критикува западната позиция в защита на земеделския лидер Никола Петков 
(през август 1947 г. ръководеният от него земеделски съюз е забранен, а на 23 
септември същата година той е екзекутиран) и обвиненията към България в 
нарушаване на чл. 2 от мирния договор. Според него осъждането на Петков не 
е нарушение на Мирния договор, защото частта за човешките права в договора 
не дава свобода за „организиране на военен преврат” и терористични действия, 
каквито, съгласно пропагандата на режима, са извършвани от Земеделския 
съюз. Комунистическият лидер отново обявява, че земеделците са действали 
по внушения от чужди представители в България. След осъждането на Петков в 
чужбина се разгръща клеветническа кампания срещу страната, която „отразява 
агресивните намерения на империалистическите среди против народите, 
които се борят за своята свобода, независимост” и утвърждаване на своя 
народнодемократичен характер.��  
 Членът на ПБ и секретар на цК на БРП(к) Вълко Червенков е още по-
открит в обвиненията си срещу Великобритания и Съединените щати. Той 
представя международното положение съгласно постановките, очертани от 
съветския партиен  деец Андрей Жданов в Полша. Фокусът в неговата позиция 
е поставен върху агресивните планове на американските империалисти, които 
подготвят нова война. Червенков категорично посочва, че мястото на България 
в международните отношения е в демократичния блок, ръководен от Сталин. 
Същевременно той обръща внимание на ролята, която ще играят комунистите 
в новия двуполюсен световен ред – комунистическите партии „стоят на стража 
на мира и националната независимост на своите народи”. явно създаването 
на Коминформбюро безпокои западните държави, защото според Червенков 
след неговото оповестяване „империалистическите хиени и чакали завиха като 
бесни”.�� 

 Западът в карикатурите на вестник „Стършел”  
 В карикатурите западната заплаха придобива конкретен образ, сполучливо 
допълнен и подсилен със символите на агресията и враждебността – оръжия 
от всякакъв вид и пари, много пари, необходими за разклащане и събаряне на 
народнодемократичните режими. „Стършел” показва разкривеното, грозно 
лице и беззъбата уста на западните държави и тяхната пропаганда. В „Крясъкът 
на военнолюбците” са видни символите на империализма – колониален шлем, 
пушка, атомна бомба и лъжлива преса, безсрамно обругаваща мирното развитие 
на България и другите страни от Източна Европа. Въоръжен до зъби, Западът и 
услужливата западна преса насочват крясъците си към народнодемократичните 
страни. Така капиталистическите правителства поднасят лъжлива информация 
на наивния западен читател за своите действителни намерения.  

�� Работническо дело, 11 октомври 1947 г.
�� Пак там, 17 октомври 1947 г.
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Източник: Стършел, 14 ноември 1947 г.

 Тази карикатура може да се разглежда и като български отговор на 
западните критики във връзка с нарушаването на гражданските права и свободи 
в страната. отчетливо западното неодобрение на обществено-политическото 
положение в България се появява след забраната на БЗНС „Н. Петков” – най-
голямата опозиционна партия. Реакциите на възмущение 13 и опитите на 
представителите на западните демокрации – САЩ и Великобритания – за 
спасяването на Н. Петков са тълкувани негативно от ръководството на БРП(к). 
На 21 август 1947 г. американският политически представител Джон Хорнър 
посещава временния председател на републиката Васил Коларов в резиденция 
Евксиноград. Позицията на Хорнър е, че земеделският лидер е невинен. освен 
това американците откриват в процеса съветска намеса и изразяват опасенията 

�� Народно земеделско знаме, извънреден брой, 23 септември 1990 г.; Огнянов, Любомир. 
Никола Петков (1893-1947). В: Български държавници и политици 1918-1947. София: 
Университетско издателство „Св. Климент охридски”, 2000, с. 199-200. [Ognyanov, L. 
“Nikola Petkov (1893-1947).” In: Bulgarski durzhavnitshi i polititsi 1918-1947. Sofia: „Sv. Kli-
ment okhridski”, 2000, s. 199-200.]; Гунев, Георги. Към брега на свободата или за Н. Петков и 
неговото време. София, 1992, с. 142-143. [Gunev, G. Kum brega na svobodata ili za N. Petkov I 
negovoto vreme. Sofiya, 1992, s. 142-143.]; Padev, Michael. Dimitrov Wastes No Bullets: the Insite 
Story of the Trail and Murder of Nikola Petkov. London, Eyre & Spottiswoode, 1948, pp. 145-147.
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си, че с осъждането на Петков се цели ликвидирането на политическата опозиция 
в България 14.
  На 17 септември Г. Димитров след консултации със Сталин одобрява 
решението за изпълнение на присъдата и прехвърля вината за екзекуцията върху 
представителите на западните държави. Техният опит да спасят Н. Петков е 
изтълкуван като заплаха за държавния суверенитет на България 15, независимо от 
това, че САЩ не показва желание конфронтацията с българското правителство да 
продължи и на 19 септември информира София, че ще признае правителството 16. 
Така Г. Димитров прикрива отговорността и целите на БРП(к) – установяването 
на еднопартийна политическа система �7 и обстоятелството, че земеделският 
деец е осъден не за някакво конкретно престъпление, а заради политическата си 
дейност и възгледите си.
 Антизападната тематика все повече се налага в пропагандата на 
Комунистическата партия заедно с идеите, че Съединените щати не само се 
намесват в българските вътрешни работи, но се опитват да контролират целия 
свят. На тази тема е посветена карикатурата „Еквилибристика”. Тя явно показва 
намеренията на Вашингтон за световно господство, опирайки се на най-силните 
си оръжия – парите и атомната бомба. На върха на тази пирамида е вездесъщият 
образ на едрия финансов и промишлен магнат – очевиден знак за обвързаността 
на американската политика не с интересите на народа, а с интересите на едрия 
капитал. Важен е образът на капиталиста с цилиндър, официално облекло и 
много пари, който се среща и в други карикатури от края на 40-те години. В този 
смисъл налаганият в карикатурите символ на долара и на неизменния цилиндър 
или бомбе, като лесно различима част от стила на капиталиста, силно напомнят 
например на някои снимки на фамилията Рокфелер. 
 В края на 40-те години България не изработва свое индивидуално 
отношение към западните страни, а следва политиката на Съветския блок. Във 

�� Исусов, Мито. Сталин и България. София: Университетско издателство „Св. Климент 
охридски”, 1991, с. 187. [Isusov, M. Stalin i Bulgariya. Sofiya: „Sv. Kliment okhridski”, 1991, s. 
187.]; Огнянов, Любомир. Държавно-политическата система на България 1944-1948, с. 175.
�5 Волокитина, Татьяна. Москва и политические репресии в Восточной Европе в конце 
40-х годов (По документам российских архивов). В: България в сферата на съветските 
интереси. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 1998, с. 57. [Voloki-
tina, T. “Moskva i politicheskie represii v Vostochnoy Evrope v kontshe 40kh godov (Po doku-
mentam possiyskih arhivov).” In: Bulgariya v sferata na suvetskite interesi. Sofiya: „Prof. Marin 
Drinov”, 1998, s. 57]; димитров, Георги. Дневник 1933-1949 г. София: Университетско 
издателство „Св. Климент охридски”, 1998, с. 565. [Dimitrov, G. Dnevnik 1933-1949. Sofi-
ya: „Sv. Kliment okhridski”, 1998, s. 565.]
�6 Вж.: систематизираната информация за съвпаденията на разправата с Н. Петков и 
решенията на САЩ за нормализиране на отношенията с България. Огнянов, Любомир. 
Никола Петков (1893-1947) с. 200-201.
�7 Стоянов, Веселин (съставител). Предсмъртните писма на Никола Д. Петков до Георги 
Димитров и Васил Коларов. 19 август-22 септември 1947 г. София, 1992, с. 27. [Stoyanov, 
V. Predsmyrtnite pisma na Nikola D. Petkov do Georgi Dimitrov i Vasil kolarov. 19 avgust-22 
septemvri 1947. Sofiya, 1992, s. 27.]
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връзка с кризата в Коминформбюро и изключването на югославия от тази 
организация, на 12 и 13 юли 1948 г. цК на БРП(к) провежда пленум. Партийният 
елит прави констатацията, че „за нашата партия и нейния цК ръководната роля 
на СССР и ВКП (б) в борбата против фашизма, за мир, демокрация и социализъм 
е била винаги безспорна истина”. Поради тази причина в партията „не е имало 
никакво колебание по единния фронт на България и СССР”. Друг важен момент, 
на който се спира цК, е „неизбежното изостряне на класовата борба в преходния 
период от капитализъм към социализъм”.�8  

Източник: Стършел, 14 ноември 1947 г.

Джон Рокфелер 
и неговият син 
Джон Рокфелер Младши  
Източник: INTERNET                       
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rockefellers.png 

�8 централен държавен архив (цДА), ф. 1 б, оп. 6, а.е. 526, л. 5-6. [Tshentralen durzhaven 
arhiv. f. 1 б, op. 6, а.е. 526, l. 5-6.]

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието



7�Васил Параскевов - Ужилването: Антизападните карикатури... 

 Концепцията за изострянето на класовата борба засилва негативното 
отношение към Великобритания. В България се разгръща силна пропагандна 
кампания против политиката на Великобритания и Съединените щати. В 
българския печат се твърди, че тези държави са посветили своята политика 
на подриването на народнодемократичната власт в България и другите 
източноевропейски страни. Едно от решенията на проведения на 11 и 12 юни 1949 
г. пленум на цК на БКП е в „ежедневния и периодичен печат да се пишат статии 
против военната пропаганда, за разобличаване плановете на подпалвачите на нова 
война, ежедневно да се показват нарастващите сили на мира и демокрацията”. 
Също така в централните средства за масово осведомяване трябва да се обръща 
повече внимание на движението за мир, в което България е деен участник.�9   
 През 1949 г. В. Коларов отново подкрепя съветската теза за разделянето 
на света на два враждуващи блока – империалистически и социалистически. В 
тази парадигма американските империалисти, подкрепяни от Великобритания, 
Франция и други страни, се опитват със свои агенти да организират преврати 
в народнодемократичните страни. Техните действия целят да откъснат 
източноевропейските държави от Съветския съюз, за да ги превлекат в лагера 
на империализма.20 В платформата на отечествения фронт за изборите на 18 
декември 1949 г. се посочва, че „международната обстановка се характеризира с 
още по-голямо изостряне на противоречията между лагера на мира и демокрацията 
и лагера на империализма и подпалвачите на нова война”. Тази нова война се 
подготвя от „хищническия англо-американски монополистически капитал”, 
който заема мястото на хитлеристките агресори от предходното десетилетие.��  
 „Стършел” не оставя съмнение, че американският капитал е толкова 
хищнически, че е готов да ограби най-близките си западноевропейски съюзници, 
наивно имали неблагоразумието да му повярват. 
   
 

Източник: Стършел, 7 януари 1949 г.

�9 Пак там, ф. 1 б, оп. 5, а.е. 38, л. 54-55.
20 Пак там, ф. 147 б, оп. 2, а.е. 1105, л. 1-7.
�� Пак там, ф. 1 б, оп. 5, а.е. 47, л. 43-48.
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 Под влияние на Кремъл през 1947 г. България отказва да участва в 
американския план за стопанското възстановяване на континента, известен 
като план Маршал, и увеличава своята икономическа обвързаност с 
източноевропейските страни и със СССР. Ако съдим по вестниците, изглежда, 
че по-късно страната бере плодовете на това свое решение, докато подлъгалите 
се западни държави са безмилостно ограбвани и осмивани на страниците 
на българските вестници. Временно управляващият българската легация 
във Великобритания Христо Боев непосредствено наблюдава резултатите от 
американските действия и изпраща до София информация за съмнителните 
дарове на „Американския дядо Коледа”.  През май 1948 г. той отбелязва, че „планът 
Маршал не лекува, напротив, още повече разстройва английската икономика”. В 
страната се говори за „масова безработица” в някои области на индустрията.��  
 В платформата за изборите през 1949 г. Великобритания и Съединените 
щати са представени като страни, дълбоко враждебни към социалистическия 
блок. Те се опитват според българските ръководители да „атакуват отвътре новите 
народнодемократични републики, да смущават единството на трудещите се и да 
разколебават вярата им в тяхната народна власт”. Същевременно българските 
власти декларират, че тези опити са „обречени на провал” поради дружеските 
българо-съветски отношения. основата на българската външна политика 
е „укрепването и разширяването още повече на искрената и вярна дружба, 
всестранното стопанско и културно сътрудничество с народите на Съветския 
съюз”. Комунистическата партия гледа на Москва като на гаранция за българската 
национална независимост и необходимо условие за политическо, стопанско и 
културно развитие на страната.��   
 
 

Източник: Стършел, 1 октомври 1948 г.

�� АМВнР, п. 3, оп. 1п, а.е. 22, л. 47.
�� цДА, ф. 1 б, оп. 5, а.е. 47, л. 43-48. 
В изборната платформа се посочва още, че властите ще водят „безпощадна борба срещу 
останките на буржоазния национализъм, против всяка разновидност на предателската 
троцкистко-фашистка титовщина и трайчо-костовщината, които водят неизбежно към 
отслабване на мира и служат само на международната реакция и империализма” (Пак 
там, ф. 1 б, оп. 5, а.е. 47, л. 48). 
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 В края на 40-те години образът на Съединените щати като държава, 
заплашваща световния мир, потискаща собственото си население и представляваща 
заплаха за социалистическите страни, става устойчив. освен с клевети и 
оръжия, Западът разполага и с други средства за натиск върху Източна Европа. 
В началото на 1949 г. „Стършел” се спира на връзките между Съединените щати 
и антикомунистическата емиграция. След Втората световна война там намират 
убежище редица противници на комунистическата партия: ръководствата на двете 
най-големи емигрантски организации, Българският национален фронт, начело с 
Иван Дочев, Христо Статев и др. и Българският национален комитет „Свободна 
и независима България”, ръководен от д-р Георги М. Димитров. Карикатурата 
„Гнездото” показва близките отношения между Америка и антикомунистическата 
емиграция. Имайки предвид положението в България, двете организации посочват 
като свои цели освобождението на България от “комунистическо-болшевишката” 
власт и извоюване правото на българския народ на ”свободно и независимо 
съществуване в утрешния свободен и демократичен свят”. Режимът в страната е 
отричан, защото е насилнически и чужд на народа и е  наложен с външна намеса. 
Комунистическото управление  се характеризира като “антинародно, антибългарско, 
антиконституционно и диктаторско”.�� 
 орелът, символ на Съединените щати, майчински закриля източно-
европейските си отрочета – земеделските лидери Станислав Миколайчик, 
Ференц Наги и д-р Г. М. Димитров, докато към тях се присъединява китайският 
националист Чанг Кай Ши. „Гнездото” сочи Съединените щати като главен 
център на международната реакция, който подкрепя основните комунистически 
опоненти от Източна Европа и Азия. Карикатурата показва и неизменните 
символи на капитализма и едрия финансов капитал – Уолстрийт и цилиндърът. 
Гнездото на „свободата” изглежда и като пародийна версия на Статуята на 
свободата. То се извисява на фона на силуета на Ню Йорк и в карикатурата 
служи за поредното осмиване на американските представи за свобода. Както 
обявява пропагандата на БКП, американската демокрация е всъщност една 
граблива птица, отглеждаща себеподобни по целия свят.  
 Честа тема в западните критики към България е размерът на българската 
армия. За българските управляващи западните обвинения са безпочвени, а 
представата за страната е изопачена. Възможността от избухване на нова война 

�� За различните емигрантски политически организации, техния социален състав и 
идеология вж. Василева, Бойка. Българската политическа емиграция след Втората 
световна война. София: Университетско издателство „Св. Климент охридски”, 1999. [Va-
sileva, B. Bulgarska politicheska emigratshiya sled Vtorata svetovna voyna. Sofiya: „Sv. Kliment 
okhridski”, 1999.]; Стателова, Елена и Василка Танкова. Прокудените. Пловдив: ИК 
„Жанет-45”, 2002 [Statelova, E. Tankova, V. Prokudenite. Plovdiv: IK „Zhanet-45”, 2002.]; 
Стателова, Елена, Радослав Попов, Василка Танкова и др. (съставители). Другата 
България. Документи на организациите на българската политическа емиграция 1944-
1989. София: Издателска къща „Анубис”, 2000. [Statelova, E., Popov, R., Tankova, V. et 
al. Drugata Bulgariya. Dokumenti na organizatshiite na bulgarskata politicheska emigratshiya 
1944-1989. Sofiya: „Anubis”, 2000.]  
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заляга в риториката и на социалистическите, и на капиталистическите държави. 
Например в началото на 1951 г. Клемънт Атли заявява в британския парламент, 
че „сме изправени пред огромни въоръжавания на Съветския съюз и съветския 
блок”. На острова се опасяват, че „Съветският съюз увеличава своите въоръжения 
и въоръжава своите сателити”. Затова според Атли „най-големият въпрос пред 
света днес е не демилитаризирането на Германия, а дали комунистическият 
блок може да бъде доведен до намаляване на своите въоръжени сили до разумни 
пропорции и да изостави своята империалистическа политика”.�5 „Стършел” 
онагледява начина, по който западните медии събират и тълкуват информацията 
за България.

�5 АМВнР, п. 16, оп. 4п, а.е. 147, л. 29-30. 
Антъни Идън също набляга на въоръжените сили на Източна Европа. Той смята, че 
сателитите на Съветския съюз много бързо увеличават въоръжените си сили и те 
надхвърлят клаузите на мирните договори: „да вземем България. Мирният договор 
установи 65 000. Аз мисля, че тя има около 195 000 под знамената” (Пак там, п. 16, оп. 
4п, а.е. 147, л. 30). 
Някои съвременни изследвания показват, че българската армия в действителност 
надвишава числеността, определена с Мирния договор, но всъщност е по-малка от 
информацията, посочена от Идън, и от данните, разпространявани в западния печат. 
Според съветски доклади, през 1949 г. българската армия има численост от около 120 
000 души, а през 1953 г. тя е малко над 140 000 души (Баев, Йордан. Системата за 
европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война. София: Издателство 
„Дамян яков”, 2010, с. 125. [Baev, Y. Sistemata za evropeyska sigurnost i Balkanite v godinite 
na Studenata voyna. Sofiya: „Damyan Yakov”, 2010, s. 125.]).

   Източник: Стършел, 28 януари 1949 г.

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието



77Васил Параскевов - “Ужилването”: Антизападните карикатури... 

 Приключенията на Хърмърт Гафсън показват изкривеното западно 
разбиране за развитието на България, което прераства в клевети. Той грубо 
изопачава живота в страната – мирната почивка на трудещите си, забавленията, 
труда и дори игрите на децата са тълкувани като военни приготовления.  
 

Източник: Стършел, 16 юли 1948 г.
 
 Заключение
 Западната политика към България, погледната от страниците на „Стършел”, 
изглежда заплашителна, но хората, които стоят зад тази политика са смешни. 
Изглежда, че по този начин вестникът внушава, че тези окарикатурени образи 
не могат съществено да навредят на страната. Те не само не разбират страната, 
но са дълбоко затънали в собствените си пороци – алчност, клевети, насилие и 
жажда за власт. Повечето карикатури са свързани със западната военна заплаха, 
предимно американска, и обвързаността на западната политика с интересите 
на едрия капитал. образът на Запада е едноизмерен и едностранчив – изцяло 
негативен. Това свидетелства не само за начина, по който се формират стереотипи 
за противниковата страна и за начина, по който се представят международните 
отношения в страната, но и за предубеденост и дори слабо познаване на 
противника. Настоящата работа надниква съвсем бегло в такива въпроси, като 
изобразяването на културните и социални различия между Изтока и Запада във 
вестник „Стършел” и тяхната роля в пропагандата на Комунистическата партия. 
Влиянието на тези разлики за изграждане на представите за Запада в България 
през Студената война е важен въпрос, на който карикатурите дават възможност 
да се потърси и да се намери поне част от един комплексен отговор. 
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РаЗГРанИЧаВанЕ на ОМОнИМнИ ПРЕдЛОЗИ И ПОСТфИКСИ          
В анГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

Светлана Неделчева

 ВъВЕДЕНИЕ
 
 В английския език има “затворени” 1 класове думи, които се определят 
като “предлози” или “постфикси” в зависимост от контекста на изречението, в 
което се намират. Тези групи думи, които най-общо можем да наречен П-форми�, 
не са описани детайлно в лингвистиката. Проблемите традиционно възникват 
при опитите те да бъдат синтактично категоризирани и при разглеждането 
на различните им значения. Задачата на лингвистите е да дефинират тези 
многозначни П-форми по начин, който да съответства на семантичните им 
вариации и синтактичните им ограничения.
 Изпълнението на тази задача поставя редица проблеми. Изучаващите 
английската граматика, особено тези, за които английският език е чужд, смятат 
предлозите и постфиксите за едни от най-трудните, но също и най-интригуващи 
форми за усвояване.

 1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
 
 Кенеди (1920) прави един от първите опити да обясни полисемията 
на П-формите, като се базира на принципи. Той разглежда комбинациите на 
глагол + постфикс, отнасящи се до физическото пространство като семантичен 
прототип, от който метафорично произлизат абстрактни и фигуративни 
значения. Изследването му в много отношения е предшественик на по-късните 
семантични модели, които използват когнитивните принципи, за да опишат 
защо значенията на П-формите могат да се отнасят до толкова много сфери 
(Линднер 1981, 1982; Бругман 1981; Хоукинс 1984; Лейкоф 1987). Кенеди предлага 
някои много полезни идеи защо on може да се разглежда като аспектуален 
маркер за продължителност, например: (1) He just talked on and on / Той просто 
продължаваше да говори. Според него ако нещо е на / on повърхността, то може 
да се види и докато процесът продължава, обектът може да се наблюдава: (2) The 
knotted line stretched on and on / Шнурът с възлите се простираше безкрайно. Той 
посочва, че връзката, изразена с on, може да се отнася и за говоренето, където се 
забелязва подобно отношение на продължително възприемане.

� “Затворените” класове думи включват спомагателни глаголи, предлози, постфикси, 
съюзи и местоимения. Те съдържат определен брой елементи, които могат точно да се 
изброят и не се обогатяват с нови членове.
� “П-форми” е обобщено название на предлози и постфикси, възприето от о’Дауд (1998).
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 След Кенеди Срока (1972:182-184) възприема подобна семантична 
дефиниция за “фразовите глаголи” 3. Той ги диференцира чрез “лексикалната 
неделимост” на глагола и постфикса (4) от съставните конструкции с пряко 
значение (3). освен това не изключва комбинации на глаголи и предлози.
 (3) Flowers grow on plants. / Цветовете растат по растенията.
 (4) This coffee will grow on you. / Това кафе ще ти стане навик.
 През последното десетилетие се развиха много обещаващи и 
систематични подходи към постфиксите, когнитивно ориентирани граматични 
модели (Ланакър 1987, 1991; Лейкоф 1987), които обясняват синтактичните 
конструкции от гледна точка на дълбинните семантични връзки. Тези 
модели са особено ценни заради менталните си “карти”, които показват как 
определени граматични феномени са организирани концептуално. Картите 
включват психологични принципи от прототипната теория и организирането 
в образни схеми, за да обяснят как семантичните характеристики на 
основното значение могат да се разширят чрез “радиалните категории” 
или други концептуални пътеки, за да се получи разрастваща се мрежа от 
значения на една единствена дума.
 Линднер (1981:195) изследва семантичните връзки на конструкциите 
с постфикси от когнитивна преспектива, където П-формите изразяват връзка 
между техния локализиран обект (Ло) и техния референтен обект (Ро) 4. 
Тази бинарна връзка съответства на схемата на Талми (1985) фон-фигура. 
Линднер определя общо предлозите и постфиксите като “разширени локативни 
релации”, които осъществяват връзки между локализирания и референтния 
обект. Единствената разлика между предлози и постфикси според Линднер е, 
че предлогът е последван от референтен обект, докато след постфикса той не се 
споменава. 

 2. ТЕоРЕТИЧНА РАМКА 
 
 Поради омонимията, съществуваща между предлозите и постфиксите, 
е необходимо да се приложат диагностични тестове и операции за тяхното 
разграничаване. 
 о’Дауд (1998: 13) обобщава най-широко използваните тестове за предлози 
и постфикси в следващата таблица, като ги синтезира, описва ги и ги анализира, 
за да постигне яснота:

� По примера на Болинджър (1971: 6) използвам термина “фразов глагол” като синоним на 
конструкцията глагол + постфикс. 
� Ло е локализираният обект (обектът, който се движи). Ро е референтният обект 
(неподвижният обект, спрямо който се осъществява движението).

Светлана Неделчева - Разграничаване на омонимни предлози... 
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Тест Пример
Само за предложни 
словосъчетания:
А1. Редуциране с 
помощта на съюз

(5) We turned off the road and onto the highway.

(6) *We turned off the light and on the stereo.5 

А2. Пропускане на 
глагола

(7) He pulled on the rope, and she, on the thread.

(8) *He pulled on his cut-off jeans and she, on her slacks.

А3. Вмъкване на наречие (9) ”OK,” said Fenchurch, “pull angrily on the rope…” 

(10) *He was pulling angrily on his cut-off jeans. 

А4. Предлог в началото (11) On top of it stood a small white globe… 

(12) *On he pulled his cut-off jeans.

А5. Елипса на NP (13) We turned off (the road).

(14) *We turned off (the light).
Само за словосъчетания 
с постфикси: 

Б1. Пасивизация (15) His cut-off jeans were pulled on.

(16) *The rope was pulled on.

Б2. Заместване на 
глагола

(17) …but I held my tongue, and let Papa continue. 

(18) (=but I held my tongue, and let Papa go on.

Б3. Вмъкване на NP (19) He was pulling his cut-off jeans on.

(20) *”OK,” said Fenchurch, “pull the rope on…”.

Б4. Ударение (21) The button was sewed ON (постфикс).

(22) The dress was SEWED on (предлог).

Б5. Номинализиране на 
глагола

(23) On the day of the Great On-Turning two soberly 
dressed programmers … arrived ... 

(24) *Our turning onto the highway 6…

5 Примерите са заимствани от о’Дауд (1998).
6 Примерите използвани от о’Дауд при тест Б5 са:
 His looking up of the information / неговото търсене на информацията 
 His looking into of the information / неговото внимателно разглеждане на информацията
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 Най-общо казано, принципът, застъпен във всички тези тестове, е, че 
“постфиксът се свързва тясно с глагола, докато предлогът се свързва със следходното 
NP 7 ” и образува РР 8 (о’Дауд 1998: 14). Този принцип обяснява защо на вид 
идентични конструкции в действителност могат да бъдат синтактично различни. 

3. АНАЛИЗ НА ТЕСТоВЕТЕ ЗА ДИФЕРЕНцИРАНЕ НА ПРЕДЛоГА  
И ПоСТФИКСА

 Този раздел представя фонологичните, синтактичните, семантичните 
и паралелно прагматичните фактори, които диференцират предлозите и 
постфиксите. особеностите на словореда определят различната им функция.

 3.1. Фонологични фактори
 При диференцирането на предлози и постфикси един от тестовете, които 
се прилагат, е наличието или липсата на ударение (Болинджър 1971; о’Дауд 
1998). Като правило “словното ударение е задължително за самостойните думи” 
(Бояджиев и др. 1998: 58). “В речта обаче някои думи, като едносричните предлози, 
съюзи, частици и др., не се изговарят със свое отделно ударение, а заедно със 
следващата или предходната дума”, образуват с нея една “фонетична дума или 
акцентна цялост” (Бояджиев и др. 1998: 61). Ударението (тест Б4) е една от 
характеристиките, за която се твърди, че различава предлозите от постфиксите. 
И в повечето случаи този тест действа: постфиксите получават ударение, а 
предлозите – не. Но има достатъчно изключения от правилото, за да се постави 
въпросът за валидността на теста:
 (25) They can’t call out, from Germany, on AT&T lines / Те не могат да се 
обадят извън Германия по АТ&Т.
 (26) You know where they introduce competition, to AT&T / Знаеш къде 
предизвикват конкуренция, в AT&T (о’Дауд 1998: 21).
 Подчертаните предлози тук въвеждат NP допълнение, което вече е познато 
и ключово за контекста. Този модел за поставяне на ударение е често срещан 
сред носителите на езика, макар че нарушава презумпцията за неудареността на 
предлога.
 обяснение за този модел се предлага от теорията за прагматичния фокус, 
която предвижда, че “най-силното ударение пада върху последния акцентуван 
конституент в изречението” (Ламбрехт 1994: 251). Това обикновено е допълнението 
на предлога, но в случаите, когато то е познато или предвидимо, ударението се 
поставя на думата, непосредствено преди допълнението, т.е. предлога (default ac-
centuation), (Ламбрехт 1994: 248-251).
 освен това в английския език има случаи, при които предлозите проявяват 
относителна фонологична и синтактична самостоятелност, тъй като могат да се 
видят в края на изречението без следващо NP, като в:

7 NP = именно словосъчетание.
8 PP = предложно словосъчетание.
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 (27) … and she still looked at the little girl with wonder that she could find 
anything to laugh at. 
 (28) A city house … full of solid luxury, such as English people believe in. 
 (29) … elegant gazelle-like creatures with silken coats and dewy eyes which 
the Vogons would catch and sit on.
 В тази позиция те имат пълна сегментна структура (нередуцирани гласни 
и съгласни, напр. [æt], а не *[ət], [on], а не *[ən], и пълна прозодична структура 
(могат да поемат ударението). 
 Следователно, тестът за ударението трябва да се преформулира: “по-
скоро постфиксите, отколкото предлозите получават първичното ударение, което 
представлява тактовото ударение (прозодичния връх) на интонационния контур” 
(о’Дауд 1998: 21).
 Флуктуациите в съдържанието на информацията и други променливи 
могат да направят теста невалиден. Като пример може да се посочат случаите, при 
които след тактовото ударение останалата част от изказа е неударена, понякога 
водейки до объркване:
           buttons been sewed on yet?/ Копчетата 
 (30) Have my                ми зашити ли са?
 Промяната на ударението може да доведе до контрастивна разлика – 
промяна на смисъла (Болинджър 1971: 41):
 (21) It (the button) was sewed on. / Копчето беше зашито.
 (22) It (the dress) was sewed on. / Роклята беше ушита.
 Също в:
 (31) This is the report he passed on. (forwarded, постфикс) / Това е докладът, 
който той пусна (предаде).
 (32) This is the report he passed on. (approved, предлог) / Това е докладът, 
който той пусна (одобри).
 Постфиксът може да остане неударен, като съществителното получава 
ударението (Болинджър 1971: 54):
 (33) Was he wearing something to keep him warm? – Yes, he had a kind of 
short cloak on, and his legs were wrapped in coarse leggings that reached above his 
knees. / Беше ли облечен с нещо топло? – Да, имаше някакво късо наметало, а 
краката му бяха увити в груби гамаши, които стигаха до над колената му.
 (34) Describe him. – Well, he was about six feet one, he had on a short cloak, 
and he walked with a slight stoop. / Опиши го. – Ами, беше над 6,1 фута, облечен в 
късо наметало и ходеше леко приведен.
 В първото изречение глаголът (to have on) е редундантен, тъй като 
семантичното му съдържание вече е споменато, докато във втория е нова 
информация. (Тук може да се отбележи, че при първия отговор и двете възможности 
са приемливи – или on, или cloak могат да бъдат ударени – макар и с различен 
подтекст, докато при втория промяната би била трудна).

 3.2. Синтактични фактори
 Съгласно тест А1 подчертаните елементи в първия пример са предлози, 

Литературознание, лингвистика, история, методика на образованието



8�

защото позволяват да се пропусне глаголът. Те образуват словосъчетание не с 
глагола, а със следходното NP. В такъв случай (5) off the road / от пътя и onto 
the highway / към магистралата се интерпретират като РР, свързани в паралелна 
синтактична връзка с един и същ глагол. В контрастиращото изречение (6) обаче 
подчертаните елементи са неделими от глагола turned, затова пропускането на 
глагола е невъзможно. Неделимостта показва, че тези елементи са постфикси. 
Същият принцип за единство на комбинацията глагол-постфикс обяснява 
тестове А2-А4 и Б2. Ако go on (18) се счита за глаголно единство, то логично е 
да може да бъде перифразирано с единен глагол като continue (17). 
 от друга страна пасивизацията, вмъкването на NP и номинализацията 
(Б1, Б3, Б5) действат на принципа на единството предлог + NP: предлогът трябва 
да предхожда допълнението си и не може да се отделя от него:
 (16) *The rope was pulled on. (Б1) / Въжето беше дръпнато.
 (20) *”OK,” said Fenchurch, “pull the rope on…”. (Б3) / “дръпни 
въжето...”
 (24) *Our turning onto the highway… (Б5) / Нашето завиване към 
магистралата…
 Резултатите обаче показват, че тестовете в таблицата не доказват с 
абсолютна сигурност разликата между адвербиалните постфикси и предлозите. 
 Два от най-популярните тестове за различаване на предлози и постфикси 
са вмъкване на NP или преместване на постфикса (Б3) и пасивизиране (Б1). Но 
двата теста не дават едни и същи резултати. Тест Б3 предвижда, че предлозите 
няма да издържат теста, тъй като не позволяват вмъкването на NP между глагола 
и предлога:
 (35) *We’re talking you about. / За тебе говорим.
 от друга страна, ако се приложи пасивизация, предлогът лесно преминава 
теста:
 (36) You were being talked about. / За теб се говори.
 очаква се комбинациите глагол + предлог да са интранзитивни и вследствие 
на това да не подлежат на пасивизация, но в посочения пример предлогът се 
държи като транзитивен постфикс. Подобен е и следващият случай:
 (37) George Washington slept in this bed. / Джордж Вашингтон спа в това 
легло.
 *George Washington slept this bed in.
 This bed was slept in by George Washington.
 Това несъответствие може да се обясни от гледна точка на когнитивната 
граматика, според която не може да се анализира напълно едно изречение, ако 
не се разгледа в семантико-прагматичния контекст. В предходния пример this 
bed се разглежда като подложено на влияние по асоциация със значимо събитие 
(срещата с Джордж Вашингтон). За целите на това конкретно изречение slept 
in се интерпретира като глагол от две думи, представящ повлияното събитие –
this bed – за понятиен обект. Следователно в този случай не може да се обясни 
категориалната принадлежност на in, без да се вземе под внимание семантиката 
и прагматиката на цялото изречение (о’Дауд 1998).

Светлана Неделчева - Разграничаване на омонимни предлози... 



8�

 Друг интересен проблем с теста за вмъкване на NP е, че той действа само 
при определени допълнения:
 (38) a. We turned it on. / Той я включи.
 b. We turned on the light. / Той включи светлината
 c. We turned the light on.
 d. *We turned those lights that had been blinking on and off like crazy for the 
last two days on 9. 
 Всеизвестно е, че местоименията могат и трябва да се вмъкнат между 
глагола и постфикса (a); но е по-трудно да се предвиди точно кои лексикални 
NP са възможни в тази позиция. Например (c) изглежда приемлив вариант, но 
не и (d).
 oбяснение може да се намери в генеративния синтаксис – от теорията за 
управление-и-свързване. Словоредът на (b) се получава при преместване вдясно на 
допълнението. Като обяснение за правилото, че местоименни допълнения трябва 
да предхождат постфикса, се използва “лекотата” на местоимението. За “по-
тежки” NP като (b) и (d) съществува възможност за “преместване вдясно” (Аартс 
1989: 286-287), което за (d) е задължително. За да се обясни този факт, отново 
трябва да се използват семантико-прагматични мотиви. По думите на Болинджър 
(1971:66) “колкото по-дълъг е един елемент, толкова по-голяма е възможността 
той да съдържа важна информация и вследствие на това да заема нормалната 
позиция за семантичен фокус в края на изречението”. Средната позиция (между 
глагола и постфикса) обикновено е запазено място за известни или предвидими 
по информативност елементи (например местоимения, чийто референт е вече 
известен на слушателя). Новата, непредвидима информация се представя по-
късно в изказа – в крайна позиция.

 3.3. Семантични фактори
 Според теста за елипса на NP предлогът може понякога да се появява със 
или без допълнението си. Лексикално идентична колокация от глагол и постфикс 
обаче не позволява същата промяна:
 (13) We turned off (the road). / Ние завихме (от пътя).
 (14) * We turned off (the light) / Ние изключихме (светлината).
 Но резултатите не са задоволителни, тъй като могат да се открият примери 
като следните:
 (39) а. I’m going to clean up the mess? / Аз да изчистя бъркотията?
 b. I’m cleaning up, right? / Изчиствам, нали?
 c. And I’m cleaning it up. / И аз я изчиствам.
 Тестът с вмъкване на NP показва, че up в (a) трябва да е постфикс, а 
не предлог, тъй като изречението позволява вмъкване на NP (с). Въпреки това 
очевидно този постфикс преминава теста за елипса на NP (b). В такъв случай 
изглежда, че елипсата на NP не е прерогатив на предлозите, а се отнася също и 

9 Примерите са използвани от  о’Дауд (1998) и са перифразирани за целите на настоящето 
изследване
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за конструкциите глагол + постфикс. Тогава остава въпросът, защо не може да се 
каже We turned off и да се има предвид We turned off (the light). отговор на този 
въпрос може да даде семантичната разлика между двете комбинации от глагол 
+ постфикс:
 (6) We turned off the light.
 (39а) I’m going to clean up the mess.
 Линднер (1981) използва схемата Ло – Ро, за да обясни разликата. Така 
the light в (а) представлява Ло на off, макар че връзката с Ро не се отнася до 
физическата сфера пространство – посока. Тъй като Ло е повлиян от предикацията 
на off, the light не може да претърпи елипса. Ако това стане, слушателят може по 
погрешка да предположи друго NP – we – като Ло на off, при което смисълът на 
изречението ще стане идентичен с We turned off (the road) и ще загуби връзка със 
смисъла на turn off в We turned off the light. от друга страна:
 (39а) I’m going to clean up the mess.
 (39b) I’m cleaning up, right?
 В тези две изречения няма опасност слушателят да отнесе предикацията 
на up към погрешно NP. ясно е, че I не е Ло на up в никое от изреченията, тъй 
като референтът на I не променя статута си в резултат на чистенето. 
 Що се отнася до теста за заместване на глагола (Б2), Болинджър (1971: 
6) твърди, че е “прекалено неясен, за да бъде много информативен”: например, 
посочва той, take off не е точен синоним на depart, защото е “по-специфичен 
семантично”. освен това Пели (1976:28) отбелязва, че много комбинации глагол 
+ постфикс нямат латински перифрази. И дори да имат, не означава, че това е 
достоверен тест за постфиксите, тъй като могат да се намерят латински перифрази 
за комбинациите глагол + предлог, например turn off (the road) = leave, pull on (the 
rope) = tug и т.н. И тук резултатите от теста предполагат препокриване, а не ясна 
разлика между предлози и постфикси.

 3.4. Прагматични фактори
 За да се интерпретира разликата между предлога и постфикса on, се 
използва схемата на Линднер (1981) и о’Дауд (1998), които използват опозицията 
Ло / Ро. В лексико-семантичния си анализ те проучват семантичните връзки 
от гледна точка на когнитивната граматика, където предлозите и постфиксите 
изразяват релация между техните Ло и Ро. В тази схема ефектът на предлога 
се проектира върху Ло, например в: (40) I came to look upon it..., I представлява 
Ло, който осъществява гледането и по този начин променя състоянието си по 
отношение на ориентира Ро (it). от друга страна в (41) John turned on the lights, 
the lights са Ло на постфикса on, тъй като светлините променят състоянието си, 
стават видими. Ро не е споменат, но се подразбира като състоянието, в което Ло 
е недоловим.
 Същата схема може да се използва за разграничаване на Ро от преките 
допълнения. Например a definite lie в (42) е Ро за връзката, изразена от on. Your fin-
ger е Ло, който променя състоянието си по отношение на Ро. On тук е предлог.
 (42) Sometimes indeed, you could put your finger on a definite lie. 
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 (43) … Winston … put on his spectacles. 
 В (43) обаче his spectacles не е Ро, а Ло, обектът, който променя 
състоянието си. Ро, на който “his spectacles” са поставени, не е посочен и може 
само да се предположи, че това е “his face/nose”.
 ориентирането включва едновременно ситуиране (промени в 
състоянието) и свързване (въвежда контекстуална информация). Според о’Дауд 
(1998: 13), “постфиксите ситуират, а предлозите свързват... Изборът на едната 
форма пред другата се определя от прагматичния фокус в специфичното речево 
обкръжение”. Доказателства за тези аргументи се намират в прозодичните, 
семантичните и информационните (Гивон 1984; Ламбрехт 1994) характеристики 
на компонентите в изречения, съдържащи предлози и постфикси. 

 4. ЗАКЛюЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 В резултат от направения анализ става ясно, че предлозите и постфиксите 
могат най-добре да се разберат “…не като синтактични или семантични елементи, 
а като прагматични  елементи - ориентири в дискурса. Тази ориентираща функция 
определя граматичната им функция като предлози, постфикси или други лексикални 
категории. освен това тя е причина за различните значения на семантичните 
им разширения” (о’Дауд 1998:10). Ориентирането тук се разглежда като 
семантико-прагматичната функция, която ситуира информационните елементи 
във връзка с други контекстуални елементи. Тази функция се счита за основна за 
конструирането на дискурса, както и за човешкото познание за физическия свят, 
особено когато обектът на изследване е пространствен предлог. 
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LISTY Z PODRÓŻY – ODMIANY GATUNKOWO-KOMUNIKACYJNE

Barbara Bogołębska
Uniwersytet Łódzki

 Jest to jeden z gatunków podróżniczych – odmiana reportażu. Niektóre z 
analizowanych tekstów mają rodowód dziennikarsko-prasowy (Karel Capek, Zygmunt 
Bauman), inne – charakter prywatnej korespondencji (Jeremi Przybora – Agnieszka 
osiecka) czy też są opowieściami o podróżach (Jeremi Przybora). Wspólny jest temat – 
opis doświadczeń podróży realnych, intelektualnych, odbywanych w wyobraźni, dzie-
lenie się wrażeniami z odwiedzanych miejsc, wypraw, tras. Teksty te powstały – przy 
całej odrębności form i stylów – albo z wewnętrznej potrzeby pisania listów, albo też z 
chęci dzielenia się z czytelnikami historiami podróżniczymi.

Karel Capek – Listy z podróży 1 

 obszerny zbiór felietonów, liczący 550 s., publikowany w „Narodnich listach”, 
„Almanachu Kmene”, „Pritomnosti” i „Lidovych novinach”, obejmuje teksty z lat 1923-
1936, a w nich opis wrażeń z wycieczek do: Włoch, Anglii, Hiszpanii, Holandii oraz na 
Północ Europy (Dania, Szwecja, Norwegia), odkrywanie krajobrazów i zabytków, lud-
zi, kultury, w centrach tych krajów i na peryferiach (”zakamarkach”). Podróżowanie to 
odbywało się różnymi środkami transportu. Pisarz twierdził, że niechętnie wyruszał w 
podróże, z którymi wiązały się kłopoty i komplikacje: „przekraczając granicę państwa, 
wchodzę w nowy świat, w którym są inne domki i inny język, inni policjanci, inna 
barwa gleby i inna przyroda” 2. Uważał, że 3 nie wszystko zanotował, nie o wszyst-
kim pamiętał, pominął wiele „innych rzeczy i zjawisk”, przecież – co podkreślał – był 
laikiem i pisał listy „jak powieść”. Podróżował bez wcześniejszego planu. ostrzegał 
czytelników – „żeby nie uważali jej [książki] za przewodnik ani za opis podróży, ani za 
cicerone, lecz za cokolwiek innego, za co zechcą; i żeby, gdy sami gdzieś pojadą, zau-
fali, oprócz rozkładowi jazdy, wyłącznie i jedynie szczególnej łasce, która towarzyszy 
ludziom podróżującym i pokazuje im więcej, niż w ogóle człowiek może napisać i 
opowiedzieć” 4.
 Zbiór zestawia teksty w układzie chronologiczno-geograficznym (kolejno 
odwiedzane państwa i miasta). Wydobywa w nich osobliwości tych miejsc, specyfikę, 
tajemniczość: „o ile Wenecja najbardziej wyróżnia się kanałami, gondolami i turys-
tami, to Padwę charakteryzują podcienie i rowery, Ferrarę zaś rowery, ceglane pałace 
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i styl romański” 5. Już na początku podróżnik zastrzega: „nie moja wina, jeśli to, 
co teraz nastąpi, będzie nieco bezładne i niejasne; bo sam też w żaden sposób nie 
uporządkowałem tego, co widziałem”  6. Mimo tych uwag Capek próbuje porządkować 
wrażenia, często wyliczając je w punktach, np. .”Co mi się nie podobało” i „Co mi 
się podobało”. Retoryka wyliczenia jest cechą znamienną tych tekstów, np. ”Piękni są 
włoscy królewscy marynarze, tacy mali chłopcy w granatowych mundurach, i piękne 
okręty wojenne, i wszelkie w ogóle statki: żaglowce, parowce, barki (…)” 7. Autor 
Listów z podróży zestawia też zaliczone trasy czy wskazuje „rzeczy godne uwagi”. 
Zachwyca się dziełami sztuki, których zobaczenie – jak pisze – „jest wielką łaską, dar-
em niebios i radością podobną do pięknego snu” 8. Interesują go zjawiska przyrodnicze, 
zapachy, kolory. oczarowany widokami, opisuje je posługując się często hiperbolizacją, 
np.” (…) w Amsterdamie (…) to już nie są rowery, tylko coś masowego, roje, stada, 
kolonie rowerów, coś podobnego do rozprzestrzeniania się bakterii, rojenia się wymoc-
zków albo wyroju muszek” 9. Niektóre z miejsc nazywa „świętymi”. Wprawia go też 
w zachwyt nagromadzenie zabytków i dzieł wartych obejrzenia, także tych miejsc, o 
których nie mówią bedekery. Nadmiar wrażeń czyni go niekiedy bezradnym: „Bóg 
jeden wie, co jeszcze, bo ja nie wiem” 10; „już nie chcę widzieć nic więcej” 11; ”będąc 
podróżnikiem, muszę ruszać dalej, po nowe doświadczenia” 12. opisując te szczególne 
miejsca, wykorzystuje przymiotniki w stopniu najwyższym (”najpiękniejsza”, „coś 
najwspanialszego”, „najśliczniejsza”, „najczystsze”, „najromantyczniejszy”) czy też 
kumuluje synonimy.
 Koloryt lokalny oddaje, wprowadzając elementy języka włoskiego, łacińskiego, 
angielskiego, hiszpańskiego itd.
 „Cudzoziemiec” i „podróżnik” – jak o sobie pisze – niejednokrotnie zw-
raca się do odwiedzających te miejsca w przyszłości, dzieląc się z nimi swoimi 
doświadczeniami, doradza i odradza (”strzeżcie się”, „nie uraduje was”, ”I żebyście 
wiedzieli”). Dialogowość jest cechą znamienną tekstów (”moi drodzy”; „słuchajcie, 
rodacy”). W tekstach jest obecna metaforyka, także potoczna, np. dom „cuchnący 
jak zepsuty ząb, malowniczy tylko dzięki swej króliczej ciasnocie” 13; „czujecie się, 
jakbyście mieli w uszach watę lub jakby otaczała was odurzająca nierzeczywistość” 14. 
Wynikało to zapewne z chęci dotarcia przekazu do „zwyczajnego człowieka” 15. Używa 
apostrof (”Asyżu, cichości, błękicie niebiański!”; „Padajże, deszczu, wodo niebiańska, 
i zwilż moje północne serce, orzeźwiający chłodzie”; „Boże, co to za anatomia, jakie 
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piękno!”), zdrobnień (”forteczka”, „gaiki”, „rzeczki”, ‘krówki”, „kraik”) i paradok-
sów (”Współczesna architektura holenderska jest bardzo nowoczesna; ale też bardzo 
holenderska” 16; „Zdumiewającym odkryciem było, że Anglia naprawdę jest angiel-
ska”) 17, antytez i pytań retorycznych. Do tekstów niekiedy wprowadza dialogi. Te i 
inne zabiegi stylowe ożywiają opisy i wyjaśniają.
 Często punktem odniesienia czyni pejzaże Czech lub innych poznanych 
krajów.
 W obszernym zbiorze listów znajdziemy wiele aforyzmów, np. ”Styl! – to 
wszystko, to więcej niż człowiek; stylem bowiem zmierza człowiek prosto do abso-
lutu” 18; ”Nie do opisania są uroki i dziwy świata” 19; „Człowiek powinien by widzieć 
wszystko i wszystkiego dotknąć. (…) Każda różnica w rzeczach i ludziach pomnaża 
życie” 20. opisem obejmuje to, co można w poszczególnych krajach zwiedzić, ale ma też 
świadomość tego, czego nie można zobaczyć. Nie tylko zachwyca się, bywa też zawiedzi-
ony w swych podróżniczych oczekiwaniach, nie wszystko jest w stanie zaakceptować: 
„Wracałem wtedy z Londynu zdruzgotany, zrozpaczony, załamany psychicznie i fizyc-
znie; pierwszy raz w życiu poczułem ślepy i szalony wstręt do współczesnej cywiliza-
cji” 21. Dzieli się swoimi odczuciami, emocjami, lękami ,niepokojami.
 Istotna w analizowanych tekstach jest sztuka opisu piękna i brzydoty. 
Przeważają opisy plastyczne, ale też w sposób niezwykle dynamiczny oddał autor np. 
ruch uliczny i środki transportu w Londynie czy też korridę na koniach.
 W Listach z podróży widoczna jest intertekstualność: przywoływanie liter-
atury, Pisma Świętego, dzieł malarskich (okazał się Capek znawcą historii sztuki). Do 
listów z Podróży na Północ dołączone są (”dla większej poglądowości”) listy żony pis-
arza – olgi Scheinpflugovej, o której Capek pisał – „pani duszka, która mi towarzyszy 
zarówno w drodze przez życie, jak i w żegludze na Północ” 22. Pojawiają się też teksty w 
tekście, np. stara pieśń szkocka. Znajdziemy ponadto przykłady znamienne dla Capka 
– humorysty, choćby fragment opisujący wrażenia z Muzeum M. Tussaud w Londynie: 
„Jest tam rodzina królewska (także król Alfons, nieco nadgryziony przez mole), (…) 
cesarz Wilhelm i Franciszek Józef, jak na swój wiek wciąż jeszcze wyglądający świeżo. 
Przy jednej szczególnie udanej figurze pana w cylindrze zatrzymałem się i szukałem w 
katalogu, kto to taki; nagle pan w cylindrze poruszył się i odszedł (…). Chwilę później 
dwie panienki szukały w katalogu, kogo przedstawiam ja” 23.
 Walor poznawczy tych tekstów jest nie do przecenienia, skoro Capek pis-
ze: ”Daję słowo honoru, że nie ominąłem żadnego sławnego zabytku ani łuku, nie 
darowałem sobie żadnego muzeum ani term, ani mauzoleum” 24. By przedstawić 
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prawdziwie kraje i miejsca ,odnotowywał też panujące w nich zwyczaje. Dziennikarz 
zawarł w utworze akcenty osobiste, przywoływał wspomnienia rodzinne. Jednocześnie 
posługiwał się toposem skromności i niewyrażalności oraz niemożności sprostania 
tworzywu, np. ”Skąd weźmiesz teraz piękne słowa, by opisać ciche i zielone uroki 
angielskiej wsi?” 25.
 Edycję listów Capka wzbogacają nie fotografie (choć był fotografem ama-
torem), lecz rysunki jego autorstwa, począwszy od Listów z Anglii, czyli od 1924 r. 
Jak pisał – dla większej poglądowości uzupełnione obrazkami autora” 26. Rysunki, 
najczęściej realistyczne (choć i zdarzały się fantastyczne), miały dokumentować 
wrażenia, zrekompensować czytelnikom nieznajomość opisywanych miejsc i realiów, 
np. ”Posyłam wam przynajmniej obrazek, jak taki angielski park wygląda” 27. Były 
wśród ilustracji portrety, rysunki satyryczno-humorystyczne. Podobnie jak w przy-
padku słów i tu Capek czuje niedosyt tego poglądowego przekazu wrażeń: „Te domki 
wyglądają trochę jak rodzinne grobowce; spróbowałem je narysować, ale choć się 
starałem, nie zdołałem oddać ich dość beznadziejnego wyrazu” 28. Trudności są tym 
większe, iż są to rzeczy „nie z tego świata”. Na jednym z rysunków przedstawił konia z 
adnotacją: ”To jest ten koń, który chciał zeżreć mój szkicownik” 29. Rysował też mapy, 
a dźwięk „pobożnych dzwonów Anglii” oddał za pomocą nut. Poznajemy również 
rysunkowe wersje obrazów, np. Zurbarana czy Murilla.
 Wszystkie te słowne i wizualne relacje i zapiski z podróży potwierdzają tezę, 
iż – „różne krańce świata są nieskończenie różnorodne i piękne” 30 i że można polubić 
poznane narody.
 Jeśli przyjąć autorskie określenie gatunku – felieton, to byłby to raczej „fe-
lietonowy serial” podróżniczy, bliski także dziennikowi, a cały zbiór – książką 
podróżniczą 31. Bardziej jednak przydatne okazują się tu kategorie Edwarda Balcerzana 
– felietonowości, eseistyczności (np. refleksje o sposobie podróżowania, szkice obyc-
zajowe), a nawet reportażowości 32. Listy z podróży są kolejnym dowodem na ekspery-
menty gatunkowe Capka.

Jeremi Przybora – Listy z podróży 33

 Wydane drukiem trzy tomiki listów pisał satyryk dla radia w l. 1964-1975. Były 
to listy dwóch przyjaciół – „korespondentów” – nadawców (także Jerzego Wasowsk-
iego) z niezbyt odległych wypraw do różnych dzielnic Warszawy i miejsc (Żoliborz, 
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Bielany, Praga, ogród Saski, Wisła) oraz fikcyjnych ulic i bliżej nieokreślonych mie-
jsc (”ze Szczęśliwic”, ”z rogu ul. Suczej”, ”ze Stadionu Sportów Suchych”, „spod 
pomnika”, „z dworca”, „z podwórka”, „z łóżka”). Są też w zbiorze korespondencje 
z codziennych zdarzeń – „z trudnej sytuacji”; „z roztargnienia”; ”z...nie wiadomo 
skąd”. Jeden z listów, w którym autor świadomie pominął nazwę dzielnicy i placówki, 
zatytułował List z…? Są też listy poświęcone spotykanym podczas podróży ludziom, 
np. List o Japończykach, List o podróżniku Cichorodku. Jeden z listów (List omawiający 
korespondencję) zawiera odpowiedzi na pytania radiosłuchaczy. W tekstach satyryka 
znajdujemy specyficzne nazwiska („Czniatek”, „szef Rozbieżny”, „Ewelina Gniadoch”, 
„znajomy Suczyński”, „powodzianin Szlamik Ignacy”) czy nazwy instytucji (”Insty-
tut Dźwigania osób”). Zwraca uwagę finezyjny humor (np. ”Niech wiaterek majowy 
igra z wolno puszczonym lokiem naszym, tak długo więzionym pod zimowym nakry-
ciem” 34; „Jeszcze na czas jakiś pomogła mi wyraźnie metoda profesora Kapuśniaka, 
która polega na przytrzymywaniu cebulek włosowych przez wytwarzanie próżni w 
czaszce” 35; „garstki ostatnich moich blond – mohikanów” 36), a nawet purnonsensowy 
humor (np. opowieść o przywiązaniu się muzealnych sznurków od bamboszy grupie 
zwiedzających licealistek 37 czy wykaz usług, jakich podejmował się odpłatnie dzia-
dek Paździerza 38). Niektóre z listów miały formę dialogu z przyjacielem. Autor dzielił 
się informacjami, opiniami i przemyśleniami z czytelnikami, używając dodatkowo 
zwrotów typu: ”Drodzy adresaci”, „chętnie się z państwem podzielę”. Zgodnie z 
poetyką listu, znajdujemy też formuły końcowe: „No, ale to już wykracza poza ramy 
tego listu, który niniejszym kończę w imieniu swoim i przyjaciela” 39. Pojawiają się w 
zbiorach także listy w liście: od przyjaciela lub do siebie. Jednocześnie felietonowe 
humorestki kończą się pointą, np.” Taki właśnie list i pół litra winiaku eksportowego 
sam sobie zawsze posyłam przy jakichś większych okazjach rocznicowych i robię tym 
sobie naprawdę kupę frajdy. Czynię to z namowy przyjaciela, który również pisuje do 
siebie przy takich okazjach, sprawiając tym sobie kupę frajdy” 40. Przybora stosował 
też gry językowe, np. pisząc o przyjacielu – „Kiedy ujrzałem go na tle tryskającego 
zdrowiem tłumu wczasowego, wydał mi się jakby nieco mniej tryskający. To znaczy – 
owszem, też tryskał, ale jakby nie w tym stopniu” 41; „– Ćwierć salcesonu… – Włoski? 
– spytała ekspedientka. – Możliwie bez włosków…” 42; „przyjaciel solenizanta (…) 
solenizował” 43; rasy psów: „serdel-terriery”, „slow-fox-teriery” czy „buldermany” 44. 
Dodajmy, iż sam autor nazywał swoje teksty „niepoważnym pisaniem”. Krytyka obyc-
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zajowa zawarta w utworach dotyczy m.in. wybryków chuligańskich, trudności w zao-
patrzeniu i wad rodaków.
 Listy z podróży są satyrycznymi humorestkami-felietonami w formie listów.

Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora – Listy na wyczerpanym papierze 45

 Zbiór miłosnej korespondencji (prywatnych listów i notatek z kalendarzyka) 
ukazał się po śmierci autorów. odbywali oni bliższe (mazurskie Krzyże, Lublin, Zako-
pane, Kraków, Jelenia Góra, Jabłonna, Giżycko) i dalsze podróże (Paryż, Budapeszt, 
Złote Piaski, Praga, Londyn, Windsor, Uppsala, Sztokholm, Bornholm) w l. 1964-
1968. Listy powstawały w drodze: w pociągu, na okręcie. Jak pisała poetka – „Paryż 
jest śliczny. Ale dla mnie – są dwa Paryże. I ten drugi, <wewnętrzny>, jest piekłem, 
jest torturą, jest pustynią, cmentarzyskiem i bezsennością” 46. Przybora zwracał się 
do adresatki listów ,używając aluzji kulturowych: „Śpiewaczko moja Ucieszna, Safo 
Słowieńska”; „ondyno Powiatu Piskiego”. Listy, kartki pocztowe i telegramy pisane z 
oddalenia, poza informacjami o trasach podróży, zwiedzanych miejscach, dają wyraz 
uczuciom osieckiej i Przybory: tęsknoty, samotności (”Blednie mi ten Paryż przez Cie-
bie i nie może jakoś pochłonąć” 47), marzeń, miłości, „psychicznego kryzysiku”. Rodzaj 
tęsknoty zależał – jak pisała osiecka – od miejsca: „Ze ślicznej, wesołej Anglii tęsknię 
do Ciebie jak spod pieca. Z Paryża tęsknię ponuro i z zaciśniętymi zębami” 48. Zwraca 
uwagę metaforyka: „z odległości mojej tęsknoty za Tobą” 49. Dzielą się uwagami nt. 
podróżowania: „Uwielbiam na przykład takie zanurzenie się po uszy w anonimowości. 
To jest dopiero przestrzeń!” 50. Korespondencję wzbogacają fragmenty poetyckie, np. 
„Tęsknię do Ciebie z Kępy, Tęsknię do Ciebie z Alej – użal się czasem, westchnij, że 
coraz do Ciebie dalej. Płaczę do Ciebie z Leszna, oczy ocieram z wiejska” 51.

Zygmunt Bauman – 44 listy ze świata płynnej nowoczesności 52

 Znany socjolog i filozof odbywa podróż szczególną. Listy powstały w l. 2008-
2009 dla pisma „La Republica delle Donne”. Autor stwierdza w pierwszym z nich (O 
pisaniu listów ze świata płynnej nowoczesności) – „(…) świat płynnej nowoczesności 
znajduje się w ciągłym ruchu, wszyscy (…) uczestniczymy w nieustannej podróży, 
nawet jeśli staramy się trwać niewzruszenie w jednym miejscu. Dlatego też listy te 
są z konieczności <relacjami z podróży>, choćby ich autor nie ruszał się na krok z 
Leeds, miasta, w którym mieszka. A historie opowiedziane w listach będą historiami 
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swoje książki.
5� określenie D. Ulickiej.
55 44 listy…, s. 93.
56 W: Cz. Miłosz. Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939. oprac. A. 
Stawiarska. Kraków, 2003, s. 91-122.

podróżniczymi: opowieściami z podróży i podróżach. (…) Historie zaczerpnięte z na-
jzwyklejszego codziennego życia, służące jednak ukazaniu i ujawnieniu niezwykłości, 
której inaczej nie potrafilibyśmy dostrzec” 53.
 Tytuł tekstu ma charakter aluzyjny i wiąże się z motywem przewodnim listów 
– „nadzieją wolności” i niektórymi powtarzającymi się tematami: relacji pokolenio-
wych, prywatności, edukacji, zdrowia, edukacji i kryzysu. Jednym z opisywanych przez 
autora sposobów przemieszczania się w naszym życiu jest surfowanie jako przykład 
komunikacji internetowej. Innym przykładem bycia w ruchu jest oddziaływanie mody 
i stylów życia. Próbuje też dostrzegać „listy ze świata płynnej nowoczesności” w 
różnych otaczających go wydarzeniach oraz tekstach kultury (utwory literackie i fil-
mowe), komentując je.
 W zbiorze dyskursywnych listów sprawdza się inna z zaproponowanych przez 
Balcerzana kategorii – eseistyczność, a wraz z nią – styl „myślowy” 54, obfitujący w 
paradoksy (widoczne już choćby w tytułach: Przewidywanie nieprzewidywalnego, 
Obliczanie nieobliczalnego) i aforyzmy (”ostatecznie wszystko jest kwestią wyboru. 
Wybór oznacza wolność. A wolność to podejmowanie ryzyka” 55).

Czesław Miłosz – listy z Paryża 56

 Listy-felietony nadsyłał pisarz ze stolicy Francji, gdzie w l. 1934-1935 
przebywał na stypendium Funduszu Kultury Narodowej. Publikowały je: „Kurier 
Wileński”, „Tygodnik Ilustrowany” i „Bunt Młodych”. Korespondencje kulturalne 
dotyczyły imprez (np. kongres pisarzy), spektakli teatralnych i nowości wydawnic-
zych, ale też wydarzeń społeczno-politycznych w mieście. Zawierały paryskie nazwy 
topograficzne.

* * *

 Listy z podróży zarówno faktograficzne, dokumentujące, ale i relacje fikcjon-
alne, nie tylko odzwierciedlały pasję zwiedzania, ale też były zapisem przeżyć i refle-
ksji, swoistymi portretami podróżników, stosujących przy tym indywidualne środki 
ekspresji. Ta odmiana dialogicznych listów otwartych (nie tyle interwencyjnych, ile 
podanych do publicznej wiadomości) realizowała topos podróży i związane z nim fig-
ury miejsca i kontaktu (interakcja między homo viator a adresatem listów) – czytelni-
kiem. Znamienna była też wielość form składowych. Były to więc: eseje, felietony, 
reportaże, dzienniki, wspomnienia w formie listów czy też listy wpisane w te właśnie 
formy.
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адаПТаЦИЯ КъМ СъВРЕМЕннИТЕ РЕаЛнОСТИ                                 
 ИЛИ ОЦЕЛЯВанЕ В ЛИБЕРаЛнаТа джУнГЛа

Петър Стефанов

 Ако днес, двайсет години след началото на демократичните промени 
се опитаме да преценим състоянието на актуалната детска литература, ще 
забележим достатъчно тревожни симптоми – и в интереса на децата към 
книгата, и в желанието на писателите за творчество, и в отговорността на 
държавата и обществото към тази така важна сфера. Вече не живеем в царството 
на идеологическите предписания и художественото количество не гарантира 
цветущо състояние на този вид творчество.
 Видяна като цялостен процес, детската литература показва отсъствие 
на важни нейни компоненти. Наблюдава се например изключително стеснена 
жанрова обхватност на четивата, предназначени за малките. През последните 
години се публикуват главно приказки и някои творби на българската 
детска класика. Не може да се отрече, че днес подрастващите се радват на 
най-разнообразни приказни четива, отличаващи се с много привлекателна 
полиграфична форма – и това е повече от чудесно, но всеки ще се съгласи, че 
обилното преиздаване на приказки не е равно на представата за актуална детска 
литература.
 Разбира се, че излизат и отделни нови творби с поезия и проза, някои 
от които с добро качество, но те са сякаш форма на изключение. Изчезнаха 
класическите приключенски повести и романи, които са най-типичните 
жанрове на детската литература за начална и средна училищна възраст. Къде 
е например съвременният адекват на книги, като „остров Тамбукту”, „Следите 
остават”, „Белият кораб”, „Тежестта на скафандъра”, „Жрицата на змията”, 
„Галатея”, „Ключът с деветте брилянта” – книги, с които мнозина от по-старото 
поколение са погасявали своята детска жажда по екзотичното, романтичното, 
приключенското.
 Вярно е, че вкусовете се менят и съвременното дете има нужда от други 
четива, различни от онези, с които са пораснали неговите родители. Но е факт, че 
днешното българско дете, ако пожелае, не може да открие себе си в литературата 
или киното. Творби от типа на „Войната на таралежите”, „Васко да Гама от село 
Рупча”, „Фаталната запетая”, „Урок по доблест”, „Самотните вятърни мелници” 
са далечен спомен за пълноценно изкуство за деца. 
 Създава се тягостното впечатление, че детската литература е оставена 
на неколцина от най-верните си приятели – имената им се броят на пръстите 
на едната ръка. Празното място се запълва често от творби със съмнително 
качество, на равнище по-ниско от онова, което вече е доказала българската детска 
белетристика. При това новите книги за деца излизат в такъв ограничен тираж, 
че на практика достигат до малък брой от  възможните си читатели. И да се появи 
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хубава книга, тя не става широко обществено достояние. При съществуващото 
положение е трудно да се говори за нормална литературна комуникация.
 Този дефицит се съпътства и от липсата на значими литературни   списания 
за деца, които да подпомагат училищните занимания и самостоятелното четене 
на подрастващите. от време на време се появява периодика, но по правило с 
краткотрайно съществуване и с много ограничен обхват. Не съществува също 
теоретико-естетическо списание по проблемите на творчеството за деца от 
рода на бившето „Деца, изкуство, книги”, в което да се осмислят литературни и 
социокултурни проблеми. Това от своя страна означава, че не може да се говори 
и за действена литературна критика, анализираща творчеството за деца.  Като 
резултат страничният наблюдател  няма възможност да придобие представа за 
цялото – всичко е някак фрагментарно, несистемно, върви на самотек. Подобно 
усещане впрочем е валидно за цялостния литературен живот, но спрямо 
творчеството за подрастващите то е особено остро.
 Могат, разбира се, да се посочат и редица положителни примери на 
обществен интерес – фестивали, срещи, разговори, конференции. Такъв пример 
е, да речем, ежегодният фестивал на детската книга и изкуството за деца, 
провеждан  през месец май в Сливен – много необходима и осъществявана 
на високо ниво инициатива. Съществуват програми за известно подпомагане 
на творчеството за деца, дават се литературни награди за книга или цялостно 
творчество. Въпреки това обаче сме изправени пред безспорния и озадачаващ 
факт, че нещата в тази област са състояние на силна стагнация.
 Това тревожно положение води до към извода, че нещата са освободени 
от нужната опека, от грижа, целенасоченост и контрол, че липсва стратегия 
за мястото, ролята и развитието на детската ни литература. Тук става дума за 
важна сфера, в известен смисъл дори най-важната – производството на ценности, 
способстващи за духовното формиране на младото поколение. И няма никакво 
съмнение, че недостатъчното дълбокото осъзнаване на тази необходимост, 
ниското равнище на нейната реализация е знак за безразличието на обществото 
и държавата към собственото си бъдеще. А това е много печално.
 Знаем, че още от Възраждането книжнината за деца е приоритетен 
вид дейност, а „отхранването на нашите деца с кърма здрава и полезна” е 
една от свещените задачи на националното културно строителство. Това нещо  
продължава  и по-късно. Винаги детската литература е била не просто обект 
на грижа, а на ревностна загриженост  за насоките, в които тя ще възпитава 
младото поколение. С широка популярност се ползва например фактът, 
че правителството на Стамболийски приема специален закон за детската 
литература, чрез който да даде определена насоченост на процесите в тази 
сфера. Такива закони се приемат и по късно – по време на войната (1941 г.), 
както и веднага след 9 септември 1944 г. 
 Няма да се спирам на характера на тези закони и на любопитния начин, 
по който се променя техният дух във всеки отделен случай, но те ясно показват, 
че издаването на детска и младежка литература е специална територия, в която 
се влиза само с благословията на държавата, че то се подчинява на правила, 
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чието нарушаване строго се наказва. Член 15 от Закона за детската и младежка 
книжнина, приет по времето Б. Филов, например гласи: „Министерството на 
народното просвещение упражнява върховен надзор над всички художествени, 
научно-достъпни и общообразователни книги, (по)редици книги, периодични 
издания, приложения и картини в отделно издание, предназначени за деца и 
младежи”.
 Може би не е случайно, че до 1944 г. издаването на книги за деца е доста 
широко прилагана дейност, а авторите на такива книги получават много добри 
хонорари. При това не всичко е било само комерция, а са се гонели и по-високи 
социално-духовни цели.  Като любопитен детайл ще посоча например член 8 
от закона на Стамболийски, който гласи: ”Министерството издава в изящна 
външност и отбрани произведения от по-добрите български автори, които 
раздава като подаръци всяка година на отличили се ученици от всички училища. 
Такива издания не се пущат за продан”. 
 В ситуацията след Първата световна война детето се оказва не просто 
важен обект на възпитание, гарант за бъдещето, но и своебразен символ-идея, 
с помощта на който българското общество се стреми да тръгне по пътя на 
възкресението и обновата. В есето си „За детето” (1926) писателят Виолино 
Примо казва: „Всички, които обичат да говорят да „родина”, за „бъдеще”, за 
„култура”, за „обнова” – тия всички синове на България трябва да дигнат високо 
новото знаме с детския свещен образ”. 
 Въпросът защо сегашната държава не гледа на тази сфера по подобен 
начин е наистина много остър. Най-лесното е да се допусне, че това е така, защото 
политиците ни досега бяха заети с по-„важни” неща и не бяха склонни да се 
вглеждат в такива „дреболии”. На второ място, защото се почива на наивната 
вяра, че в новите условия проблемите ще се решат сами, по пазарному. Такова 
пренебрежение обаче говори за липсата на истинско държавническо мислене, 
способно да осъзнае стратегическата важност на този въпрос 
 Склонен съм дори да отида по-нататък, да предположим, че в нашия елит  
има нещо сбъркано на принципно важно равнище. Не е ли настоящото положение 
плод на една „модернизация”, която затрива и последните метафизични опори 
на българското съзнание, ония, в които се корени самият жизнен принцип, 
инстинктът за оцеляване?
 Ще напомня, че традицията е отъждествявала децата с висшия принцип. 
За нея чрез светлината на детските очи в нашия свят се излива нещо отвъдно, 
подсказвайки пътища, които водят към по-възвишени цели. Своя пик почитането 
на детето ще достигне в християнския свят, където в образа на младенеца човек 
се покланя на въплътеното Слово-Бог.
 А днес вместо детско издателство, да речем, виждаме да се създава 
Агенция за закрила на детето, признание, че се намираме в ситуация, 
застрашаваща самото нравствено и физическо здраве на подрастващите.
 Разбира се, когато се опитваме да вникнем в смисъла на ставащото, 
не бива да търсим обяснението само по линията на неуредиците в държавата 
и обществото. Причините очевидно са по-сложни. Не можем да отминем 
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новите явления в нашия свят, които променят не само начина на живот, но 
и духовната структура на младото поколение. Необходимо е да отчетем, че 
самите демократични промени съвпаднаха с поредния етап на технологичната 
и информационна революция, което създаде ситуация, принципно различна 
от тази преди двайсетина години. Живеем във време на високоскоростни 
промени, които не просто създават съвършено друга жизнена среда, но 
водят до създаването на нов човек. Съвременните технологии и модерните 
медии създават нова информационна ситуация, нови цели, предпочитания, 
потребности,  нови кумири. 
 Децата днес имат безкрайно повече възможности за получаване на 
информация или за забавление  в сравнение с връстниците си от по-близкото 
минало. По тази причина те са навикнали повече да гледат, отколкото да четат. 
Когато решат да се обърнат към художествената литература, предпочитат 
повествователните жанрове. Поезията все повече загубва позиции в по-
горна детска възраст, може би защото е ориентирана към читател с по-друга 
емоционална структура и друга читателска култура. 
 Днес даже най-видните представители на класическото детско-юношеско 
четиво вече не се радват на такова внимание, както преди. При срещата с тях 
малките читатели предпочитат да прескачат онези места в повествованието, в 
които преобладават дългите описания или разсъжденията. Най-важно изискване 
за тях е екшънът, интригуващата фантастика, нетрадиционните сюжети, 
„тийнеджърското” светоусещане и младежкият език.
 Милионните тиражи  на поредицата за Хари Потър е доказателство, 
че днешните деца предпочитат да пребивават в други художествени светове, 
че фантазията им се отваря към пространството  на магичното в широките му 
разновидности, към някаква особена отвъдност.
 Неправилно е да се мисли, че единствено мощната реклама е причина 
за големия успех на тази поредица. Попзвездата Мадона също издаде творби 
за деца, които също бяха широко рекламирани, но кой ги знае… Според нас 
поредицата на Джоан Роулингс – добра или не – улучва нещо много съкровено 
в типа потребности и въображение на съвременното дете, формирано чрез 
влиянието на фентъзи, комикси, екшъни, книги-игри и пр.
 Знаем, че произведението бе подложено на силни отрицания, особено 
от религиозно-християнска гледна точка. В дебата се включи дори авторитет 
като  Умберто Еко. общият извод е, че поредицата романи не е толкова страшна, 
колкото се мъчат да я представят, че приказката е честна в своето фантазьорство. 
Тя не е написана да възпява демоничните същества и техните чарове. За нас е 
ценно мнението на дякон Андрей Кураев, най-известният религиозен публицист 
в Русия, професор по история на религиите, който в един пространен текст показа, 
че опасенията от вредното въздействие на „Хари Потър” са неоснователни.
 Друг е въпросът, че поредицата съдържа някакъв урок, който заслужава 
нашето внимание – и на родители, и на писатели. Нейната огромна популярност 
не показва ли, че трябва да научим езика на Роулинг, за да бъдем готови за 
адекватен разговор с нашите деца. Следва да отчетем прозрението на писателката, 
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че е необходима промяна в начина на писане. Чрез своята особена поетика, в 
основата на която е лесно възприемаемата, но богата на перипетии  история, 
изпъстрена с чувство за хумор и симпатични герои, тя дава на децата точно 
онова, от което имат нужда.
 Като събитийност в нейния разказ няма нещо приципиално  ново.  Но тя 
очевидно се изхитрява да използва похвати от  хитовите детски анимационни 
филми, при които на всеки няколко секунди се случва нещо ново. На всяка 
страница в нейните повествования става нещо вълнуващо и необичайно. 
 Факт е обаче, че потъроманията не може да скрие проблема, че четенето 
става все по-незначително в живота на съвременното дете. Самата книга като 
материално тяло се губи сред множеството от играчки и технически предмети, 
запълващи свободното време на малките. Все повече стават децата, които не 
помнят да са взимали книга в ръце или техните родители да са им чели на 
глас.
 Става все по-очевидно, че не е възможно да върнем у децата онзи 
култ към художественото четиво, характерен за по-близкото или далечно 
минало. Съществува дори опасност четенето да се превърне в аристократична 
привилегия, каквато е било преди векове. Не случайно Стивън Кинг стига до 
неутешителното твърдение: „По-добре детето да чете каквото и да е, ама да 
чете!”. Ако си спомним думите на К. Д. Ушински „Да се чете – това нищо не 
означава; какво да се чете и как да се разбира прочетеното – ето главното”, ще си 
дадем сметка за дълбочината на проблема.
 И най-простата справка би показала, че днес с детските отдели на 
градските библиотеки общуват предимно децата от 4-5 клас. 3 и 6 клас – 
значително по-рядко. Интересът е предимно към книжките игри и комиксите. 
Дебелите книги определено плашат днешните малки читатели. Те не проявяват 
никакъв интерес към  литературата от времето на социализма, към най-доброто 
от нея, може би и защото няма кой да им я препоръча. (А днес рафтовете на 
детските библиотеки са пълни основно с тази литература, по новата се побира в 
няколко кашончета.)
 Макар модата на „Хари Потър” да е преминала своя пик, децата все 
още го търсят. обичат да четат книгите на  Астрид Линдгрен и  Ерих Кестнер, 
техен любимец продължава да е „Мечо Пух”. Нищо не им говорят имена, като 
Майн Рид, Жул Верн и Джек Лондон. При това положение не е чудно, че днес 
даже студентите педагози не познават родната литературна класика – много от 
заглавията не са чували, а някои само  са чували, без да са чели. Това е резултат 
и от снижената роля на семейството в изграждане на контакт между детето и 
книгата. Все по-малко книги стигат до децата чрез подарък или покупка. 
 Затова задачата днес е много по-сложна: нужно е не просто да се пишат 
добри книги за деца, а да се създава литература, адекватна на съвременния 
детски вкус. Бихме приели дори, че „Хари Потър” не е свръхидеалът на нашата 
детска литература, че съзнанието на съвременното дете не бива да остава в 
плен на този тип „магически” екшъни, от които то примерно би могло да се 
отплесне към някое от капищата на неимоверно избуялото неоезичество...       
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Но къде са добрите български книги, които му предлагат други притегателни 
и вълнуващи истории? Къде е новият герой на нашата детска белетристика?
 Съгласен съм с руския детски писател Леонид Саксон, че търсенето 
на новия герой трябва да е не само отдолу, но и отгоре. Но ако такъв герой 
следва да се появи, възниква въпросът как трябва да изглежда той и дали ще 
удовлетвори онова високо предназначение на детската литература, зададено 
още от Белински – формирането у подрастващите преди всичко на чувство за 
безкрайност. Изключително влошената ситуация на детското четене ни кара да 
се питаме: „А имат ли децата въобще нужда от такъв герой?” 
 Днес главните ценности, налагани в обществото, са преди 
индивидуализмът, лидерството и преуспяването, но значи ли това, че детската 
литература трябва да се откаже от своето традиционно високо задължение?... 
Хубаво би било този нероден още герой да не бъде непременно герой на приказна 
епопея, а и на живота около нас. 
 Ако трябва да се дадат все пак някакви по-ярки примери на автори, 
очертаващи новата физиономия на нашата детска литература, бих посочил 
редица имена, които, надявам се, и децата биха припознали като свои. 
 През последните години независимо от съществуващите недоимъци 
се създадоха интересни творби, някои от които овладяват съвършено нови 
пространства на езика, успешно включвайки се дори в парадигмата на едно 
постомодерно писане. 
 Главните иновационни моменти тук са като че ли преди всичко в 
приказката и по-малко в детската поезия, която е  сякаш по-малко податлива на 
революционни преображения, или поне още през 80-те години достигна едно 
равнище, което трудно може да бъде надминато. Все пак наблюдават се много 
симпатични явления и в тази сфера. 
 Следва да отчетем усилията на автори, като Петя Александрова, Панчо 
Панчев и Виктор Самуилов, които са сред най-верните приятели на децата. 
Докато мнозина абдикираха от отговорното задължение да служат на детската 
поезия, тези автори през целия преход останаха верни на голямата кауза.  Сред 
по-новите опити бих изтъкнал творчеството за най-малките на А. Жекова, 
авторка, която искрено и ненатрапчиво продължава най-добрите традиции на 
детската ни поезия в тази област, както и книгите на вече трайно наложилия се 
като детски писател Тома Бинчев. Прави впечатление фактът, че този философ 
по образование и  автор на стихове за възрастни е намерил много свой път към 
сърцето на най-малките, навярно за да докаже за пореден път, че в поезията 
са важни не възрастовите особености на читателя, а умението да се откриват 
думи, които се обичат.
 В областта на класическата проза  заслужава внимание повестта на П. 
Александрова „Смокиново момиче”, една топла книга, следваща най-ярките 
постижения на споменно-автобиографичното начало в българската детска 
белетристика, идващо от творчеството на Д. Немиров, Ст. Чилингиров, Т. 
Влайков, Т. Монев, Д. Габе. 
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 В жанра на приказното творчество прави впечатление изданието „12 
приказки от Белегаст” на Б. Русев – една доста необичайна книга, преднамерено 
и  дръзко скъсваща с домашната разказваческа традиция. Узрял във „фентъзи”-
то, както сам признава, авторът се чувства най-уверено в легендите за старата 
епоха, в епичните разкази за бляскави възходи и низки падения на елфи, троли 
и джуджета. Неговата героиня Лора Фей е нещо като нашенски еквивалент на 
Хари Потър. Даващи израз на едно тотално въображение, силно интелектуално 
подплатени, тези приказки са адекватни на рецептивните установки на 
съвременното дете, възпитано в канона на един по-рационален, гъвкав и 
свободен тип възприятие, за което класическото приказно начало като че ли 
вече не е достатъчно. Убедени сме, че тази книга би била разпозната като своя 
от всяка една европейска литература.
 Сред опитите за създаване на нашенски Хари Потър е и първата 
книга от трилогията „Страната на сънищата” „Любими попътечо” на младата 
писателка юлия Спиридонова–юлка. Сюжетът е положен, може да се каже,  
върху психоаналитичния модел на душата: пресъздадена е битката между 
попътечовците, обитатели на страната на сънищата (символ на светлото в 
подсъзнанието на човека), и армията от кошмари, оглавявана от зловещата 
Сянка, която иска да завладее не само земята на попътечовците, но и света 
на хората. Романът пренася детето в един „бавен” (обратен на динамичния  
стъклобетонен свят, в който живеем), отваря му вратите на чудото, на магията, 
на една друга реалност. 
 Детската писателка Мая Дългъчева дори твърде, че само обстоятелството, 
че е написана от българка, е причина книгата да няма славата на „Хари Потър”. 
Според нея ако авторката се беше родила някъде на Запад, сега децата щяха да 
са обхванати от своеобразна „попътечомания”. Може и така да е, кой знае…
 Но тук има и нещо друго.„Магическите” разкази от този тип разчитат на 
един универсален език, в основата на който стоят образи от англосаксонската 
митология и старина. И ако някой  писател успее да излезе извън границите 
на България с такъв разказ, струва ни се че това би било успех повече за него, 
отколкото за българската детска литература. В тези книги има едно добре 
натренирано по вносни стандарти въображение, което не носи почти нищо от 
българския образ на света. В романа „Любими попътечо” се откриват някакви 
знаци в тази посока, но струва ми се, че те могат да бъдат по-ярко застъпени. 
 През последните години вниманието на изкушения читател бе 
привлечено и от изявите на писателката със странния кабалистичен псевдоним 
Нихело Немо. Нейните речници по етика и особено речникът по естетика 
„Грозната принцеса” са съвършено нова дума в нашето творчество за деца.  
Последната творба не е нито разказ, нито цикъл, нито сборник, а по-скоро 
своебразен компендиум на игровите словесни форми, на многото начини, по 
които се ражда „грозната” красота. Художествената мисъл свободно преминава 
през стените на ценностните и образни стереотипи, като змия се промушва, 
прескача, свързва, надипля гънките на езика, за да търси „другия бряг”. Не ще 
и дума, че имаме работа с едно подчертано интелектуално писане, което не се 
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стреми да зарази с евтина емоция, а се полага изцяло в игровото пространство 
на ума. Писателката не иска да има нищо общо не само с реализма, но и с всяка 
конвенционалност, рутина и клишираност на мисълта.
 Към интересните и достойни за гордост постижения в последно време 
следва да бъде отнесена според мене и книгата на Кина Къдрева „Децата  и 
ние, или изкуството да си родител” (БАН, 2006), която може да се приеме като 
методологическо напътствие за всеки занимаващ се с детска литература. Появата 
на тази книга става още по-значим на фона на друг факт – че по приказките на 
Кина Къдрева в Хамбург още в началото на  80-те години на изминалия век е 
разработена нова система за литературно обучение и развитие на фантазията на 
децата. Този факт от своя страна ни връща към трийсетте години, когато книгата 
на Дора Габе „Някога” (в нейния чешки превод) се е изучавала на семинарните 
занятия в  един от университетите в Париж. 
 Тези хубави примери ме карат да вярвам, че  нещата не са загубени 
съвсем. Но за да се постигнат по-значителни резултати, за да възпитаме 
поколение, което няма да допусне „мишката да  изяде книжката”, са нужни  
усилията на цялото общество. 
 И най-важното: държавата трябва да се научи да подпомага хубавата 
детска книга. Тя трябва да има активна позиция в това отношение – не, разбира 
се, да ръководи детската литература, а да създава условия за нейното нормално 
развитие. А българският писател следва да бъде „принуден” да пише за 
деца – в рамките,  разбира се, на онази социална необходимост, зададена от 
потребностите на съвременната българска  действителност.  
 Смятам, че е време за директно финансиране на нови книги и 
гарантираното осигуряване на библиотеките с тях. Подборът може да се 
осъществява чрез възстановяване на различните експертни съвети и комисии, в 
които да влизат хора, доказали своите заслуги в утвърждаване на качеството на 
българската детска книга.  И да не се разчита единствено на благотворителността 
на издатели, натрупали достатъчно от комерсиална литература и можещи да си 
позволят отделни  меценатски жестове. Производството на книги за деца трябва 
да се освободи от главното си бреме – първенствуващото значение на печалбата, 
и да се обърне към истинските възпитателни стойности.
 Би било чудесно съществуването на държавно издателство за детска 
литература или на издателство, щедро подпомагано от държавата и провеждащо 
политика изцяло в полза на читателя. Може да се стимулира издаването (след 
внимателен подбор, разбира се) на най-добрите произведения от времето 
на социализма. Покрай съществуващите вече награди може да се помисли 
за учредяване и на награда, която ежегодно да се присъжда на авторите на 
най-добрите прозаически произведения за деца от средна и горна училищна 
възраст.
 Навярно би могло да се започне с инициирането на един сериозен 
разговор, може да е конференция, които да привлкат широк кръг от хора с 
отношение към тази сфера на духовното възпроизводство – представители на 
съюзите на писателите, министерствата (на просветата, на културата), издатели, 
преподаватели, учители, библиотекари и пр. 
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 Няма спор, че и родните книги за деца трябва да бъдат всестранно 
подпомагани, разпространявани и рекламирани. Не може да се мисли за книгата 
днес без отношенията й с новите средства за информация. Видни интелектуалци 
настояват, че и днес книгата е най-добрата форма за задълбочено четене, за 
опазване на художествената и научната памет на човечеството. Акцентира 
се на това, че грамотността не е просто инструмент за учене, а същност на 
цивилизацията и  начин на живот.
 Все повече привърженици намира убеждението, че правилната  посока 
на бъдещото развитие в епохата на глобализацията е в обединяване на усилията 
на културни и образователни институции  в подкрепа на ученето и грамотността 
срещу информационното забавление и духовнота пустота.
 За да се приобщават децата към универсалния източник на информация 
– книгата, все по-необходимо става успешното й взаимодействие с медиите и 
другите изкуства. Необходима е активна дейност за поощряване на четенето 
от ранна възраст. Може би следва в учебната програма да се намери място за 
самостоятелно четене в клас на книги по желание и избор на децата, както това 
се прави в някои училища в други страни.
 Не са малко библиотеките с детски отдели, които се превръщат в средища 
за развитие на творческите заложби у децата – чрез ателиета, студии, школи, 
конкурси, илюстрации на литературни произведения. Би могло да се направи 
много, ако тази благородна задача се осъзнае в нужната  мяра от обществото и 
съответните институции, ако всички, които могат да съучастват,  се проникнат 
от благородната амбиция, че става дума не за някаква моментна кампания, а за 
кауза, чийто дълбок смисъл ще се почувства в бъдеще. 
 В този смисъл вярвам, че най-хубавата българска детска книга все още 
предстои да бъде написана. Затова ще си позволим да завършим с един фрагмент 
от есето на поета Иван Серафимов „За детската книга при 472 по Фаренхайт”, 
написано преди десетина години, но което според мене все още не е загубило 
актуалноста си: „В нереалните, в налудничавите времена, в които живеем, все 
по-често ми се случва да мярна по улиците сянката или изражението на поет, 
когото не съм виждал отдавна, често се замислям дали не се припознавам, дали 
не греша. И имам чувството, че в есенния ден той нашепва своите ненаписани 
стихове, своята неиздадена книга на живота. И не се спира, не подава ръка, 
няма време да каже „Добър ден”, за да не пропусне редове или  строфи от тази 
толкова важна книга”.
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ПОдГОТОВКаТа на СТУдЕнТИТЕ ПЕдаГОЗИ КаТО 
ПОТЕнЦИаЛнИ ПРЕПОдаВаТЕЛИ ПО БъЛГаРСКИ ЕЗИК 

И ЛИТЕРаТУРа В наЧаЛнИЯ ЕТаП на ОСнОВнаТа         
ОБРаЗОВаТЕЛна СТЕПЕн

Нели Иванова

 Имат ли желание студентите педагози да работят като начални учители в 
перспектива? Как се отнасят те към обучението по български език и литература в 
началния етап на основната образователна степен? Имат ли предпочитания към 
Методиката на обучението по български език и литература в началния етап на 
основната образователна степен, Детската литература и Съвременния български 
език – като избираеми дисциплини, включени в учебния план на специалност 
Педагогика? Достатъчно подготвени ли са студентите педагози като потенциални 
начални учители, за да реализират успешно обучението по български език и 
литература в началния етап на основната образователна степен?
 Това са все въпроси, често задавани от начални учители и от педагози, 
разтревожени за бъдещето на началното образование и на образованието въобще, 
за възможностите за навлизането на подготвени специалисти в педагогическите 
среди, в образованието.
 Във Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. охридски” дисциплината 
Методиката на обучението по български език и литература в началния етап 
на основната образователна степен е една от задължително избираемите 
дисциплини в учебния план – за модул „Училищна педагогика”. Студентите 
избират три от четири методики (Методика на обучението по математика в 
началния етап на основната образователна степен, Методика на обучението 
по български език и литература в началния етап на основната образователна 
степен, Методика на обучението по роден край в началния етап на основната 
образователна степен и Методика на обучението по философските дисциплини). 
Противно на очакванията на много специалисти педагози извън университетското 
образование тази дисциплина – Методика на обучението по български език 
и литература в началния етап на основната образователна степен – се избира 
от почти всички студенти от даден поток (курс) и по-конкретно – от модул 
„Училищна педагогика”. 
 На студентите педагози, избрали дисциплината Методика на обучението 
по български език и литература в началния етап на основната образователна 
степен, се предоставя възможността не само да наблюдават уроци в базови 
училища на СУ „Св. Кл. охридски”, а и да подготвят собствен вариант на урок 
и да го реализират в началния етап на основната образователна степен. Имат 
възможност да проведат и изследване с ученици в начална училищна възраст, като 
използват диагностичен инструментариум, адекватен на психофизиологическото 
развитие на децата – тест, творчески задачи, преразказ на художествен 
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текст и др. Получените от изследването резултати се анализират, представят се 
таблично и графично, правят се съответните изводи и обобщения. Студентите 
имат възможност да анализират и действащите учебници по български език и 
литература за 1-4 клас, като направят съпоставка между учебното съдържание, 
регламентирано от учебните програми и включеното в учебниците, като открият 
допуснатите от авторските колективи грешки при интерпретацията на езикови 
и литературни понятия. По този начин избираемата дисциплина Методиката 
на обучението по български език и литература в началния етап на основната 
образователна степен „излиза” извън аудиторията и предоставя възможности на 
студентите да се включат активно в процеса на педагогическо взаимодействие в 
училище. 
 Интерпретацията на художествен текст от студентите педагози както по 
време на подготвените от тях мултимедийни презентации, така и по време на 
уроците, които реализират в училище, съдейства за обогатяване на представата 
за художествената образност и нейните създатели. На студентите педагози е 
предоставена възможност във втори курс да изучават Детска литература, а 
през следващия семестър в трети курс – Методика на обучението по български 
език и литература. След запознаването с класиците и съвременните автори на 
литература за деца студентите откриват и спецификата на методическия подход 
към художествен текст в началния етап на основната образователна степен. И двете 
дисциплини (Детска литература и Методика на обучението по български език и 
литература в началния етап на основната образователна степен) са избираеми и 
предпочитанията към тях на студентите педагози са ярко изразени, избирани са 
от почти всички студенти от даден поток – както бе посочено и по-горе.
 осъзнаването на различията между методическите похвати (словесно 
обрисуване, илюстриране и дообрисуване, изразително четене и четене по 
роли, преразказване и драматизация, и др.) и своеобразието на приложението 
им създава предпоставки за успешната реализация на уроците, подготвени от 
студентите педагози. обсъждането на постиженията и допуснатите слабости в 
наблюдаваните уроци - както по отношение на педагогическото взаимодействие, 
на взаимоотношенията между учител и ученици, така и на методическия подход 
към изучавания художествен текст, съдейства за откриване в практически план на 
спецификата на методическия подход към художествената образност.
 Предварителното обсъждане в аудиторията на вариантите на уроци, 
подготвени от студентите педагози, създава предпоставки както за по-задълбочено 
възприемане и осмисляне на художествените текстове, включени в учебното 
съдържание по литература за 1-4 клас, така и за успешното приложение на 
методическите похвати, с които студентите вече са се запознали в теоретичен 
план. Реализацията на уроците „потапя” студентите педагози в магията на 
общуването на малките читатели с авторите на литературата за деца. Студентите 
като посредници между автора и учениците имат възможност да съдействат за 
обогатяване на читателските представи и културата на децата. осъзнават, че това 
е много важна мисия – да посредничиш между автора и малкия читател чрез 
адекватен методически подход, без налагане на абстрактни логично предпоставени 
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тези и мнение, без пространни „лекции” и „превод” на авторските послания, без 
менторски тон, без грубо прекъсване на учениците участници в комуникативния 
акт в урока по литература, а чрез дискретна намеса в хода на беседата, чрез 
личностноориентиран подход.  
 откриването на своеобразието на художествената образност и нейната 
интерпретация създава затруднения на студентите педагози, които не изучават 
системен курс по литературознание. Чрез мултимедийни презентации, 
подготвени от студентите и представени по време на упражнения в рамките на 
изучаваната дисциплина (Детска литература), те запознават колегите си както 
с богатството от художествени средства и похвати, така и със своеобразието 
на стила и езика на класици и съвременни автори на литература за деца. Това 
улеснява на по-късен етап подготовката им по избираемата дисциплина Методика 
на обучението по български език и литература в началния етап на основната 
образователна степен, реализацията на вариант на урок, тъй като е необходимо 
предварително да се „разчете” художественият текст, да се открият авторските 
послания към читателя, за да може адекватно да бъдат интерпретирани чрез 
подходящ методически инструментариум.
 Доброто познаване на възрастовите психофизиологически особености 
на развитието на децата в начална училищна възраст, на равнището на 
литературното им развитие, на читателските им интереси и потребности е 
предпоставка за адекватен педагогически (в частност – методически) подход. 
Добрата научна подготовка (педагогическа, психологическа, методическа) на 
студентите педагози благоприятства процеса на педагогическо взаимодействие 
в урока по литература.
 В уроците по български език научно вярната и достъпна интерпретация на 
езиковите понятия и приложението на адекватен методически инструментариум 
в процеса на изпълнението на конкретни познавателни задачи са предпоставка 
за успешната реализация на замисъла на студентите педагози. осъзнаването 
от студентите на необходимостта да интерпретираш в практически план, на 
емпирично равнище абстрактните за децата в начална училищна възраст езикови 
понятия в урока по български език изисква добро познаване както на езиковите 
понятия, техните категории, на нормите в съвременния български книжовен 
език, така и спецификата на методическия подход в урока по български език. 
Задачите за езиков анализ (фонемен, морфемен, морфологичен, синтактичен), 
за конструиране на изречение, на текст, за съчиняване на текст по определена 
словесна или визуална опора, за редактиране, игровите похвати и форми, 
интерактивните методи и техники намират широко място в уроците, подготвени 
от студентите педагози и реализирани в процеса на обучение по български език. 
Студентите педагози не са изучавали системен курс по езикознание. Предоставя 
им се възможност чрез избираемата дисциплина Съвременен български език 
да разширят и конкретизират представите си за езиковите понятия и техните 
категории. Чрез подготвени по предварително поставена задача мултимедийни 
презентации студентите запознават колегите си със спецификата на езиковите 
понятия и техните категории, подготвят тестове по темата на презентацията си, 
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провеждат тестовете с колегите си и след това представят анализа на получените 
резултати. В практически план те усъвършенстват езиковата си подготовка. 
Това е предпоставка за успешната им подготовка по избираемата дисциплина 
Методика на обучението по български език и литература в началния етап на 
основната образователна степен и за реализацията на уроците по български 
език, които подготвят.
 Сътрудничеството и взаимодействието с преподавателя по Методика 
на обучението по български език и литература, с началния учител от базовото 
училище е предпоставка за изготвянето и реализацията на методическия вариант 
на урока, който даден студент реализира в училище. 
 Желанието на студентите педагози да работят в перспектива като начални 
учители е факт. Доказват го не декларативно изразени желания и намерения, а 
успешно реализираните уроци по български език и литература в контекста на 
обучението по избираемата дисциплина Методика на обучението по български 
език и  литература в началния етап на основната образователна степен, интересът 
към процеса на педагогическо взаимодействие в първи-четвърти клас. Доказва 
го стремежът да усъвършенстват езиковата и литературната си подготовка – като 
предпоставка за успешната им професионална реализация. 
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СПОМЕн За МИТРОПОЛИТ СВ. МаРКО ПРЕСЛаВСКИ 

Валя Христова

 Св. Марко Преславски е един от забравените светци на България. През 
Средновековието народът ни развил почит към него и към средата на 19-ти век 
той вече бил тачен като светец. Днес името му е познато само на тесен кръг 
историци, а православният българин, който трябва да черпи духовни сили от 
светостта на дедите си, не знае за този светец. В библиотеките на Шумен попаднах 
на десетина сведения, свързани с личността на митрополит Марко Преславски. 
Макар и малко на брой, тези документи, подредени по реда на тяхното създаване, 
могат да дадат представа за това, как се е оформял във времето култът към 
светеца. 
 Първият източник, в който се споменава за митрополит Марко Преславски, 
е откритият и обнародван от Стефан Кожухаров неизвестен летописен разказ от 
времето на цар Иван Асен II. (1) За сюжет на този разказ служи пренасянето 
на мощите на св. Петка Параскева Епиватска.  По нареждане на цар Иван Асен 
II те трябвало да бъдат пренесени от Каликратия, където според преданието 
била погребана светицата. Пренасянето е извършено с участието на митрополит 
Марко. Годината е 1230 или 1231. Минало е едно десетилетие от управлението 
на Иван Асен II и 27 години, откакто Константинопол е превзет от кръстоносците 
при IV-я кръстоносен поход. На мястото на Византия е Латинската империя. За 
средновековните владетели съхраняването на мощите на светци било въпрос на 
престиж и духовно упование. цар Иван Асен I пренесъл мощите на св. Иван Рилски 
от Средец в Търново. Иван Асен II, подтикнат от христолюбиви чувства, решил 
да принесе мощите на св. Петка Епиватска от родното й място в столичния град. 
Според Васил Златарски (2) това се  случва във времето между Клокотнишката 
битка през пролетта на 1230 г. и август следващата година. Шествието с мощите 
на светицата, водено от митрополит Марко, обикаля и осветява българските 
земи. На много места са построени храмове, носещи името на св. Петка, която и 
днес е сред най-тачените български светии. 
 При пренасянето процесията спира за една нощ в с. Енина.  На това 
място – северния край на селото под Стара планина – по-късно се издига черква 
на името на светицата. Има предания и за други построени храмове, свързани с 
това събитие: църквата св. Петка в Пловдив, в Клисурския манастир край София 
и др. 
 от средата на XIII в. датира и вторият източник, който има отношение 
към Марко Преславски – Поменикът от Боянската църква. По това време вече 
е възстановена Търновската патриаршия и е сложен край на унията с Рим. В 
Поменика, сред имената на патриарсите, преди Йоаким, е споменат Марко. Може 
да се допусне, че неизвестният съставител на Поменика от църквата в Бояна 
е поставил митрополит Марко Преславски сред българските патриарси в знак 
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на уважение. Това сигурно означава, че митрополит Марко е отстоявал твърдо 
православието в българската църква от католическите атаки по онова време. 
 По късно, през 80-те години на XIV век, патриарх Евтимий в “Житието на 
Св. Петка Търновска” описва как цар Иван Асен ІІ след преговори със завладелите 
цариград франки “веднага изпрати там с голяма почест всеосвещенния Марко, 
митрополита на Преслав Велики, та да пренесе тялото на преподобната от Епиват 
в славния град Тъpнов. А онзи отиде, уреди всичко за прославата, тържествено 
взе свещените мощи и с усърдие се върна в земята си, прославяйки Бога и 
преподобната. 
 И когато, прочее, премина франкските владения и стигна до своята 
страна, всички околни се стичаха със свещи, с кадила, с благовонни масла и 
изпращаха ковчега на преподобната към славния царствуващ град Търнов. Щом 
благочестивият цар Иван Асен се научи, излезе от града с майка си царица 
Елена, със своята царица Ана и с всичките си велможи. С тях беше и всечестният 
патриарх кир Василие с целия църковен клир и неизброимо множество хора.” 
 от изложеното става ясно, че патриарх Евтимий нарича преславския 
митрополит “всеосвещенния” или светия Марко. Сега ние употребяваме тези 
думи, без да се замисляме дали имаме достатъчно основание. Но според монахиня 
Валентина Друмева от манастира “Свето въведение Богородично” в Калофер (3) 
думата “свят” не се слага произволно пред всяко име”. За да си послужи с това 
определение 150 години след описаното събитие, вероятно патриарх Евтимий 
е имал основание – може би чудеса, за които не знаем, или други свети дела, 
извършени от митрополит Марко приживе.
 Следващият щрих към образа на св. Марко е от средата на XVI в. В 
църквата “Св. Параскева” в гр. Роман, Румъния, има стенопис, вероятно правен 
от български зограф. Най-отгоре има надпис на старобългарски, който гласи 
“Пренасянето на мощите на св. Параскева в славния г. Търнов”. Със средствата 
на иконописта е изобразена същата сцена, описваща пренасянето мощите на 
светицата. Действието се развива в църквата св. Петка на царевец, където лежи 
тялото на светицата. До главата й се навежда цар Иван Асен II, зад нея са майка му, 
царица Елена и жена му, царица Анна-Мария, отстрани – болярите и монасите, 
присъстват и двама епископи. Според житието, познато ни от патриарх Евтимий, 
това са преславският митрополит Марко и търновският архиепископ Василий. 
Единният е изобразен като светец с ореол. Тъй като Василий е заклеймен още 
приживе като униат, то логично е да се предположи, че изображението на светец 
епископ принадлежи на Марко Преславски.     
 През 1762 г. или около два века след изографисването на църквата 
“Св. Параскева” в град Роман. Паисий Хилендарски завършва своята История 
Славянобългарска, където в Списъка на българските светии под номер 23 записва: 
“Св. Марко, Преславски митрополит. Той пренесъл мощите на преподобната 
наша майка Параскева от Епиват в Търново. Бил велик със светия си живот и 
учение и починал на своя престол в Преслав”. Новото, което научаваме от този 
кратък текст, е, че Марко Преславски е “починал на своя престол в Преслав” 
и още, че “бил велик със светия си живот и учение”. Нито патриарх Евтимий, 
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нито Паисий са духовници, който биха употребили произволно думите “свят” и 
”святост”. “Аз претърсих всички светогорски манастири, гдето има български 
книги и царски грамоти, също така и много места по България, гдето се намират 
стари български книги.” – пише св. Паисий Хилендарски.
 Впрочем църковното предание в Света гора и днес е живо, така че 
вписването на митрополит Марко Преславски към общността на българските 
светци от друг, по-късен светец на България, какъвто е Паисий Хилендарски, 
не бива да бъде оспорвано. По много причини и на първо място поради 
вековното физическо и духовно робство и досега има не малко неканонизирани 
официално, но затова пък почитани български светци. През 19-ти век почитта 
към Марко Преславски се разпространява из цялото поробено отечество. Така 
в “царственика” или “История болгарская”, издадена от Христаки Павлович 
през 1844 г. в Буда, сред българските светци под номер 25 е записан митрополит 
Марко Преславски. В календар, съставен от Еньо Хр. Кърпачев, издаден в 
цариград през 1867 г. и озаглавен “Българско Народно Календарче за година 
1868”, Св. Марко е записан като епископ. В календар от 1875 г., съставен, 
отпечатан и разпространяван от самия Христо Ботев (поместен като особена 
рядкост и ценност в края на неговите “Съчинения”, издадени в София през 
1907 г., под редакцията на дъщеря му Иванка Хр. Ботева-Христова), паметта на 
св. Марко Преславски се чества на 25 януари (или 6 февруари по стар стил). 
Името му е поставено редом до св. Григорий Богослов, а дословният прочит 
на тази дата гласи: “Григорий Богослов и Марко Преславски. Спомена се, че 
Паисий Хлендарски нарича Марко Преславски “велик в учението”. Затова не е 
случайно, че в календарчето е поставен до светителя Григорий Богослов. Може 
би има изгубени във времето или необнародвани документи, които причисляват 
митрополит Марко към духовниците на България, занимаващи се активно с 
книжовно дело. В тази връзка е и монографията на Стойчо Стефанов (4), където 
се среща следният текст: “Новопостроените манастири, с напътствията на 
самия български господар Борис Михаил, се превърнали в училища за висши 
български духовни български църковни служители. от тези манастири излизат и 
голяма част от старобългарските книжовници, като: Григорий Минх, презвитер 
Йоан, епископ Марко и много други”. очевидно е, че има само изброяване на 
духовни деятели, живеещи и творили през различни векове, и не е възможно да 
се индифицира източникът, от който е почерпано сведението за св. Марко, още 
повече, че авторът е писал своята творба в чужбина.
 Друго свидетелство произхожда от Араповския манастир. Св. Марко 
Преславски е нарисуван на южната стена сред други светци – между фигурите 
на св. Иларион Мъгленски и св. Теофилакт, патриарх Търновски. Автори на 
този стенопис са Алекси Атанасов и Георги Данчов, работили там около 1864 
година. Изображение на св. Марко има и в Рилския манастир, в преддверието 
на параклиса “Св. Архангели”, на южната страна. Между другото Варненско-
Преславският митролит Кирил в разговор сподели, че е виждал изображение на 
Марко Преславски в един от Лозенските манастири край София.
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 Струва си да се изследват и етимологичните връзки. Сред селищата 
на предполагаемата епархия на Преславския митрополит е с. Марково – едно 
от малкото селища, носещо това име още от Средновековието – Марковци, 
Марковча. Според данъчните регистри на османската империя населението 
му е било предимно християнско. Близо до селото са открити останки от голям 
средновековен манастир. Няма достатъчно данни, които да потвърдят или да 
отхвърлят връзката на митрополит Марко с това село и манастира. Но е ясно, 
че е станало нещо с душата на българина след освобождението от турско 
робство. Защото сградата на този голям манастир е била разбита, а камъните са 
използвани за строеж на къщи. Това е по същото време, когато споменът за св. 
Марко Преславски изчезва от паметта и сърцата на българите, за да се стигне до 
наши дни, когато светецът е напълно забравен. 
 Неотдавна в църквата “Свето Възнесение” в Шумен бе отслужена служба 
в памет на митрополит св. Марко Преславски.
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90 ГОдИнИ ОТ РОждЕнИЕТО на БОРИС аПРИЛОВ *

ИЗБОРъТ да БъдЕш аХаСфЕР
(две източни пиеси на Борис априлов)

Вихрен Чернокожев

 Във времето на задължителната котловинна епигонска уседналост, 
принудително изисквана от соцреалистичната ни литература, на Атанас Василев 
Джавков от Малко Търново е наложен литературният псевдоним Борис Априлов. 
Въпреки че той вече се подписва Ахасфер – без да е евреин – с еврейски произход 
е съпругата му. Изборът да бъдеш Ахасфер – прокълнатият вечно да се скита 
ничий, неразбран далече от родината, е доброволно понесен тежък жребий, макар 
че Априлов никога не е имал намерение да емигрира. Кръстникът  Димитър 
Чавдаров - Челкаш, се опитва с благоразумно съчинения априлски псевдоним да 
спаси младия сътрудник на „Стършел” от черните списъци на неблагонадеждните. 
Само защото с досие на бивш «ратник» е имал неблагоразумието да изучава 
английски език и в годината на уж размразяването – 1956-а – да надникне 
извън „желязната завеса”, да посети по своя воля и със свои средства Лондон, 
Париж и Рим. Всъщност много преди да бъде охранително прекръстен на Борис 
Априлов, нароченият от бургаски източник за английски шпионин Атанас 
Василев Джавков избира да е Ахасфер в едно затворено и строго охранявано 
тоталитарно пространство на Изток от Рая, което с гордост се самоназоваваше 
лагер, прилагателно социалистически. Във в. „Стършел”, където през 1947 г. е 
поканен и насърчен от Радой Ралин да работи, Атанас Василев Джавков можеше 
да бъде Ахасфер. Ахасфер – вечният скитник между световете. Скитник между 
фикции, които излъчват не бит, а тревожно отбожествено битие. Битие без място 
за отдих и мир. Не случайно още първата му издадена книга – хумористични 
разкази и фейлетони – е озаглавена „Тревоги” (1953). Имало е защо – сатиричната 
парабола също е скитница като Ахасфер – не стои на едно място. 
 Малко известен факт е, че през октомври 1952 г. Борис Априлов, наричан 
от най-близките си Ахото, заедно с Радой Ралин, Захари Петров-Харкин, Димитър 
Чавдаров-Челкаш Валери Петров, Петър Незнакомов, Христо Ганев, Стефан 
Гечев (с псевдоним Диаватов) е един от активните осъществители на идеята 
за Стършеловия Сатиричен театър – първият български театър на сатиричната 
миниатюра по подобие на освободения театър на ян Верих и Иржи Восковиц 
по онова време в Чехословакия и Театъра на сатиричната миниатюра на Аркадий 

* Материалите от рубриката са подготвени през 2011 г., когато се навършиха 90 години 
от рождението на писателя.
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Райкин. Стършеловият Сатиричен театър е предвестник на днешния Сатиричен 
театър и средище на антикултовската сатира. В разговорите ни във все още 
неиздадената литературна анкета, която по-късно сам озаглави „Просто живях” 
(1983), Радой Ралин си спомня:
 „отидохме в редакцията на „Стършел”. Там беше Борис Априлов или 
Ахото, както нежно го наричахме. Дошъл от Бургас, живееше доста притеснено 
с тъща, жена и две деца. Можеше да пише само в редакцията и ходеше там 
неделен ден. Споделихме му идеята и заговорихме да основем Сатиричен театър 
„Стършел”. Това беше 1952 г., октомври”. (До сцената на сетнешния Сатиричен 
театър Радой Ралин обаче така и никога няма да бъде допуснат).

* Илюстративните материали са от личния архив на Б. Априлов, любезно предоставени 
на Редакцията от Джина Василева.

Илюстрация 1*
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 Към идеята, за която Ахото е вече спечелен, са привлечени младите тогава 
артисти Петко Карлуковски, Георги Раданов, Лео Конфорти, Ицхак Финци, Досю 
Досев, Стоянка Мутафова. Съучастници и съдейственици в делото са Константин 
Кисимов, Илия Бешков, композиторите Панайот Пипков. Емил Георгиев, 
Атанас Бояджиев. „Аврам Пинкас доведе Нейчо Попов, Гришата Вачков, Петър 
Бурунсузов, Анастас Михайлов” – добавя Радой Ралин. В програмата на първия 
Стършелов театрален спектакъл през 1953 г. Борис Априлов заедно със Захари 
Петров-Харкин е посочен като автор на музикалния „скеч в шест картини” 
„Мисия в Европа”. Художествен ръководител е Стефан Сърчаджиев – режисьор в 
Народния театър и лауреат на Димитровска награда.
 Радой Ралин разказва пак в анкетата: „Захари Петров-Харкин и Борис 
Априлов се заловиха с големия скеч „Мисия в Европа” за мисията на тогавашния 
военен министър на САЩ ген. Риджуей в Европа. Ицко Финци взе немалката роля 
– лакеят на Риджуей. Вечер канехме Илия Бешков, който страдаше страшно от 
самота... Бешков така се увлече в скеча, че го режисираше неуморно, изпъстряйки 
забележките си ту с бликнали в момента афоризми, ту с благ или сардонически 
смях. По инерция Финци третираше лакея като нашенски или балкански слуга. 
Бешков казваше: „Запомни, Ицко, ти не си в ориента, а си в Америка! Ти не си 
жалък гавазин, а си вечният лакей! Той е временният бос; утре като го изхабят 
– ще го изметат господарите. Ти, лакеят, можеш без него; той без тебе не може. 
Играй сериозно, отмерено, ценейки всяка своя секунда срещу парите, които ти 
плащат”.
 Трабваше да се напише марш на спектакъла и Валери ми предложи да го 
напишем двамата. Свити зад едно бюро, за пет минути го изготвихме:

  Кой там твърди,
  че в наште среди
  хуморът бил се привършил?
  С първа пиеса
  свойта завеса
  вдига театърът „Стършел”.

 Не забавиха музиката си и Емил Георгиев и  Атанас Бояджиев”. 
 отзивите са възторжени, на спектакъла е поканен и Вълко Червенков, но 
– както казва Радой – „вместо да дойде Червенков, извикаха нас в Политбюро”. 
Предизвестеният край на Стършеловия сатиричен театър е история, която си 
струва да бъде разказана другаде.

* * *
 През 1957 г. в съавторство с Радой Ралин Борис Априлов създава 
сатиричния спектакъл „Дяволското огледало”. Няма запазен ръкопис, но за 
съдържанието на спектакъла до известна степен може да се съди от разказа на 
Радой Ралин във вече споменатата литературна анкета от 1983 г.:
 „Дяволското огледало” имаше следния сюжет. В Ада е настъпила 
паника. Честват годишнината на Дявола, но подаръка, който са му приготвили 

90 години от рождението на Борис Априлов
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– едно огромно, специално огледало, което вижда всичко по света – се счупва. 
Знаейки, че ще има жестока разправа от страна на Дявола, неговите подчинени 
сатани се впускат из света да търсят отделните парчета. Тези отделни парчета са 
интермедиите, съставящи спектакъла. Идеята за рамката беше моя... Събрахме 
се с Борис Априлов и за 10 дни написахме спектакъла. Беше голямо удоволствие 
за нас. Смеехме се, импровизирахме. Сюжетите бяха из семейния, обществения 
живот. Най-накрая, когато събират всички парчета, дяволът отсича: „Брей, 
какво правим ние! Ние много сме грешили, бе! Допуснали сме отвратителни 
дела! Не може така, трябват нови методи вече!” И всичките сатани запяваха 
„Самокритикаааа, самокритикааа, самокритикааа, като от дяволи се превръщат 
в ангели. ...Действително някои хора така се бяха компрометирали със своите 
кланета, ще кажа направо, защото имаше и такива случаи, със своите убийства, а 
изведнъж станаха херувими. Музиката към интермедиите написа Емил Георгиев. 
Той беше ярък композитор и днес можеше да бъде един от най-големите, ако сам 
не се отдръпна. Представлението имаше голям успех.”Дяволското огледало” се 
игра в Театъра на трудовата повинност. Чудехме се как мина, но в този театър 
начело беше ген. Димов, честен човек, който в Съветския съюз е бил в лагери. 
Когато спектакъла го удариха в „Работническо дело”, ген. Димов продължи да 
стои зад него. След няколко месеца го „пенсионираха”.
 Пак през 1957 г. Борис Априлов заедно с Венцеслав Георгиев пише още 
една от своите непубликувани в книга, но особено актуални днес източни пиеси 
– комедията в 8 картини „Новите дрехи на краля”. 120 години след знаменитата 
Андерсенова приказка „Новите дрехи на краля” във версията на Борис Априлов и 
Венцеслав Георгиев е „за страха от гласно изговорената истина” – както двамата 
автори ще напишат в програмата на спектакъла. Политическа сатира (поприкрита 
зад водевилни елементи и традиционната народната борба „за повече хляб”) 
срещу абсурдните игри, манипулативната природа и социалното лицемерие 
на авторитарната власт. Но и притча за колективното бягство, колективния 
отказ от отговорност за истината и свободата в хралупата на страха. Притча за 
колективния страх да се познае и признае очеведното; за страха да бъдеш себе си, 
потискайки гласа на съвестта. По-лисно е да се приспособяваш безропотно и към 
най-абсурдните условия в тоталитарното предверие – авторитарната държава. 
 Кралят – това е неоспоримия Баща на народа, символ на абсолютната 
власт, която не служи за нищо, освен нарцистично да се оглежда в суетата си. 
Във версията на Борис Априлов и Венцеслав Георгиев Кралят баща на народа 
е пародия на властта. Един крал, който няма име, няма лице, няма фигура. 
Министърът на търговията е и министър по преобличането на краля. Символите и 
ритуалите на соцреализма тук са пародийно преобърнати,  карикатурно снизени. 
Придворният хуморист е наречен Кофражио – явна ирония към онази помпозна 
бетонно-кофражна словесност, която беше основен крепежен елемент на „народно-
демократичната” власт не само през 1957 г. Първият министър е именуван 
Палачино. Двусмислието е съзнателно избрано – хем палачинка, накъдето и да 
я объръщат, хем палач. Назоваването отвежда по-скоро към фигурата на Палача. 
Може би не е излишно да припомним: през 1957 г. министър-председател в 
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Народната република България е Антон югов – пряко отговорен за репресиите 
срещу опозицията. През 1962 г. югов е свален за „антипартийна дейност”, но 
през 1982-а вече фанфарно е произведен в Герой на социалистическия труд. 
 Шивачите-измамници и въобразената кралска дреха в пиесата на Борис 
Априлов и Венцеслав Георгиев всъщност символизират Метода. Метода, 
наречен социалистически реализъм – никой не разбираше, какво точно означава 
тази вездесъща силово идеологически наложена по съветски образец мантра, 
но почтии всички писатели й се покоряваха. Единици бяха несъгласните, като 
Атанас Далчев напр., който през 1974 г. на висок глас каза пред студенти в клуба 
на Софийския университет: „Аз не разбирам какво е това социалистически 
реализъм”. 
 Съвсем както е и в пиесата на Борис Априлов и Венцеслав Георгиев, 
никой дори и не си и помисляше да спори с Метода и неговите шивачи, да каже, 
че кралят е гол, а шивачите са измамници. Нали сам Кралят е благословил 
абсурдното им дело. Фундамент на мълчанието сред приближените му е пак 
страхът. Страхът, който дава сигурност и дажба хляб – сега и веднага. Докато 
свободата е несигурна.

Илюстрация 2

90 години от рождението на Борис Априлов
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 Приказното е една от извечните територии на независимост и свобода. 
Само на тази територия Борис Априлов е свободен пародийно да снизи символите 
и ритуалите не само на Антон-юговата тоталитарна държава, която по онова време 
изглеждаше вечна (Тодор Живков също обидено се е разпознавал в пиесата). Ето 
част от заседанието на Коронния съвет:
 Министър на съкровището: Добро ли е настроението на Негово 
Величество?
 Палачино: отлично!
 М-р на приобличането: Значи ще можем да му съобщим, че страната е 
пред стопански фалит?
 Палачино: Днес може да му се съобщи всичко!
 Министър Спокойствие: Че народът е недоволен?
 Палачино: Зависи под каква форма ще му го съобщите.
 Министър Спокойствие: Днес, като минавах през пазара, върху каляската 
ми бе хвърлен камък.
 Палачино: На Негово Величество ще съобщим, че са ви замеряли с 
книжно топче.
 Министър Спокойствие: Някой извика: „У-у-у!” и тълпата пое след 
него.
 Палачино: На Негово Величество ще съобщим, че някой извикал „У-у-
у!”, но тълпата не извикала.
 Спокойствието: Вчера получих анонимно писмо, в което пишеше: „Ще 
ви изметем с революция!”
 Палачино: Забранено е тази дума да се споменава пред Негово 
Величество!
 По нататък министрите предлагат „революция” да се замени с въстание, 
брожение, недоволство, докато министърът на спокойствието предлага 
революция да се замени с манифестация.
 Палачино: Това вече е нещо друго. Само че пред манифестация трябва 
да се сложи думичката „тържествена”. Ще му кажете, че в писмото пише: „Ваше 
благородие, скоро ще ви изненадаме с една тържествена манифестация.”

 Пародийното снизяване на революцията до тържествена манифестация, до 
„плат и прът”, както ще напише по-късно Валери Петров, е достатъчно директна 
сатирична парабола. В това пространство Човекът с идеите от Априловата пиеса 
няма как да е друго освен епизодично появяващ се – защото волнодумството му 
е опасно за устоите на кралството. Фундамент на мълчанието и подчинението 
на кралските министри е страхът да се изрече и признае очевидното. Но това 
е страх, който и в тоталитарната държава дава не само известна сигурност за 
оцеляване, а и почести и слава за шивачите на Метода, добрали се до трапезата 
на авторитарната власт, която скоро ще се разпростре тоталитарно. 
 Пиесата на Борис Априлов и Венцеслав Георгиев има само две 
представления през 1957 г. в Народния театър “Сава огнянов” в Русе. Играна е и 
в Сатиричния театър в София (реж. Стефан Сърчаджиев), но под по-неутралното 
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и като че ли безопасно-водевилно заглавие „Кралят тръгва на война” – заглавие 
на почетно разстояние от възможната опасна алюзия за автоеротизма на 
авторитарната власт, която скоро ще се разпростре тоталитарно. Дотолкова, че 
през същата 1957 г. ще надзирава заповедно дори личната хигиена на българина, 
строго вменявайки му следните здравни задължения:  
 «Дръж се чисто! Пази чистота в жилището, заведението! Преобличай 
се веднъж в седмицата, изкъпвай се на всеки 15 дена и си измивай главата 
и краката поне един път в седмицата! Измивай всеки ден лицето и по-често 
ръцете!   Поддържай косата си чиста, брадата бръсната, ноктите ниско изрязани.» 
И накрая във всеобщата здравна книжка следва заплашителната поанта: «При 
неизпълнение на горните правила, ти увреждаш здравето си и може да бъдеш 
отстранен от работа!». Ето това – чисто и просто – се казва соцреализъм в 
действие, а не заимстваните от съветското литературознание теории на Васил 
Колевски. Нечистите най-силно викаха: «Дръж се чисто!» Де да беше парадокс, а 
то – всекидневие!
 В архива на Борис Априлов е запазено негово писмо от 14 януари 
1958 г. до Стефан Сърчаджиев. В подробните си почти режисьорски бележки 
Априлов детайлно анализира как „актьорите запачват борба с авторите”; как „се 
освобождовот от игото на текста и все повече и повече налагат своите хрумвания”, 
като „всеки иска да направи ролята си по-централна”. Така авторовият текст – 
според Априлов – „глъхне и се отдалечава от ухото на зрителя”, разтваряйки се 
„в халтурата”. Като оценява подробно играта на Енчо Багаров, Лео Конфорти, 
Георги Калоянчев, Нейчо Попов, Леда Тасева, Стоянка Мутафова – „една от 
най-талантливите и необходими комедиини актриси”, но и най „необуздана, най-
склонна да не се спре пред нищо” – Борис Априлов не скрива разочарованието 
си от самодейното по принцип, „забавното хлътване на актьора в лекото и 
външното”. 
 Писмото до Сърчаджиев не е израз на накърнено авторско самолюбие. 
Тук Борис Априлов отново защитава свободата и отговорността за своята 
личностна същност – да бъде такъв, какъвто е; авторската си, а и чисто човешката 
си отговорност за всяка дума, за всеки изписан ред, за всяка страница. Защото 
те остават в паметта на времето като своеобразно битие в свободата по време на 
несвобода. Независимо от това дали, кога и как някой ще ги издири, прочете и 
осмисли. Те вече са битие в свободата. 
 Казват, Борис Априлов пишел с неистова страст – в надпревара с времето 
и със себе си... Сцената е за него е една възможност за освободено пространство, 
което му дава шанса да се противопостави на тоталитарните колективистични 
утопии – без непременно да афишира антитоталитарно борчество.  
 А не е ли в крайна сметка творчеството най-сигурната форма на 
съществуването?

* * *
 Атанас Джавков, преименуван защитно на Борис Априлов, но всъщност 
Ахасфер, наричан от приятелите си Ахото, може да се съпротивлява на несвободата и 

90 години от рождението на Борис Априлов



���Вихрен Чернокожев - Изборът да бъдеш Ахасфер 

насилието и без непременно да бъде дисидент. Стига му гордостта и независимостта 
на човек, „сполучливо изработил – по собствените му думи – през годините своята 
неприкосновеност”. Иронията може би е най-изпитаният инструмент за укротяване 
на илюзии не само в пространството на сцената.. Ирониите на Ахото обаче са 
пак заради онова забранявано опиянение от забраняваните и строго охранявани 
далечини в лагера, наречен социалистически. опиянението да си вечният скитник 
между брегове и светове. Да се откъснеш далеч от брега – въпреки изричната 
забрана, въпреки автоматите на граничарите – навътре в морето, което е винаги на 
върха си. Сам да си бъдеш капитан. Не случайно първата частна яхта в България е 
на Борис Априлов и носи пак най-истинското му име – Ахасфер.
 В един от последните си романи – „Хавайските острови” (1997), 
публикуван посмъртно от Любен Петков, Ахото вече не с езика на притчата, както 
в „Новите дрехи на краля” през 1957 г., а съвсем директно заговаря за „годините, 
в които се започна и завърши пълната идиотизация на страната”. Годините, които 
подготвиха по неговите думи „дисниленда на посткомунистическа България”. 
„Идеологията ни внушаваше, че се осъществява социалистическа революция. 
Беше ни направен комплимент, че ние и само ние имаме честта да останем в 
историята като гробокопачи на капитализма. Така започнахме да виждаме в 
съседа и приятеля най-напред гробаря. огромно гробище. Копаем”. 
 Хавайските острови може и да са непостижими – важен е пътят към 
тях. По този свой хавайски път Ахото върви и в пиесата „Хиляда и вторият”, 
писана през 1974-1980 г. и свалена – според Ели Бакалова – след само един 
сезон от сцената на Старозагорския драматичен театър ”Гео Милев”. Като 
„жив пример за мъртъв театър”, както прокурорски се произнася тагавашния 
в. „Народна култура”. Защо ли толкова се е зловидела на надзирателите по 
културата историята на осъденият на смърт чрез изгаряне (като особено опасен 
за здравето на обществото вещер) епиграмист Плинт и неговия професионален 
палач Калот? Палачът Калот също е осъден – маската да му бъде лице, да не 
може напр. „да се разхожда по лице” в градината. 
 Един от ключовете към разбирането на „Хиляда и вторият” е скрит в 
именната система на пиесата. Плинт, както е наречен осъденият на изгаряне 
епиграмист (пиесата е посветена на Радой Ралин, без това да е изрично посочено), 
плинт на английски означава пиедестал, колона за статуя. Калот – както се именува 
професионалният палач – е пустинна местност в Индия. Жената на палача е Никея 
– лекомислена, фриволна и невярна, лесно минаваща, както се казва в пиесата, 
„през всички одъри”. Тук да поясним: Никея съвсем не е богинята на победата 
Нике, а укрепен с високи крепостни стени античен град в Мала Азия.
 Пустинна, празна, неутрална, безизразна и безутешна в еднаквостта си 
равнина се е простряла и в началната сцена от пиесата. Досущ като дотегливите 
еднаквости в бита на народната ни република! Нищо, освен една забита в земята 
греда; встрани от нея съчки и дърва, готови за бъдещата клада. Плинт е с кенарена 
риза и вързани ръце, Калот – палачът – с маска на лицето. След три дни вървеж 
заедно двамата са си станали почти по братски близки, дори необходими един на 
друг. Същинският палач на непокорния епиграмист Плинт обаче не са дори ония 
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властници, които указват на народа кой е той, за да му прибавят още една тежка 
верига. Същинският палач на Плинт е тълпата. Неин говорител е бабата – глас 
народен, но дали и Божи – убедена, че убийството е „държавна работа”, държавата, 
„ако не убива, е пиклива държава”, никаква държава, щом не убива поданиците 
си”. А епиграмистът Плинт, волнодумецът Плинт, човекът на духа според нея е 
безполезен престъпник. Престъпник, който така и така ще бъде изгорен, за да 
не остане ни вест, ни кост от него, ами поне преди да умре, да свърши нещо 
полезно за народа; да стегне рухващата къщурка, да извади картофите, да изоре 
нивата. (Така преди години един виден председател на Профкомитета на БАН 
съвсем сериозно ни убеждаваше, че ще изкараме повече пари, ако на поляната 
пред Института за литература отглеждаме зеле). 
 Какво ще каже измисленият ляв мит, наричан народопсихология за тази 
обичайно скривана част от диалога народ – интелигенция? Палачът Калот отказва 
да предаде Плинт, защото като осъден бил вече собственост „на държавата”, 
държавен престъпник. „Добре де, дай ми го да го употребя и пак ще си бъде на 
държавата – пазари се инатливо бабата. – Довечера ще ти го върна – уморен, 
уморен да го гориш. Уморените горят добре, пращят като съчки”.
 Sancta simpliitas! – това вече не е свещената простота на бабичката, която 
безпаметно притуря съчки в кладата на ян Хус, а безумната зловеща простота, 
убиваща простотия и упадък, които разчитат не на интелекта, а на грубата 
сила в бягството си от свободата. Съвсем естествено е във финалната сцена 
Плинт да предпочете пиедестала на кладата пред перспективата да е паметник, 
кралски пудел, официално признат, държавно издаван и награждаван сатирик. 
Дори палачът, дори палачът Калот въпреки всичко ще признае правото му на 
другомислие, но не и държавата. Личността си личи отдалече тъкмо поради 
невъзможността да бъде тиражирана и претопена в масата и класата. Пред 
перспективата да е един перфидно унижаван и унищожаван с държавни почести 
сатирик, Плинт предпочита да е опорна колона не за паметник – за неудобна 
памет. Във финалната сцена в огъня влиза и палачът Калот – без своята жертва 
той е ограбен, той е никой, излишен, обезсилен, обезсмислен.
 Изтъкнах тук само фрагменти от неразбраната през 80-те години на 
миналия век антитоталитарна гротескова ирония на Борис Априлов в „Хиляда и 
вторият”. Сигурно и днес пиесата не би се задържала много на сцената. Защото 
и в постоталитарните общества има генерали, които на язвителната Плинтова 
реплика: „Народът е като тревата, трябва да се тъпче!” отговарят, както в пиесата: 
„Народа ние не можем да го тъпчем, защото е банално. Вижда се, разбира се, 
отвсякъде. Народът се подстригва, както се подстригва тревата. А тъпчем вас.”
 Какво повече да добавя към написаното през соцреалистичната по 
оруеловски 1984-а от Атанас Василев Джавков, който имаше волята да бъде 
Ахасфер, да бъде свободен в едно като че ли завинаги затворено, затворнически 
охранявано лагерно пространство на принудата и лъжата. Благодарен съм на 
художничката Джина Василева – дъщеря на Борис Априлов, която днес живее в 
Израел. Без нейното съдействие този текст не би бил възможен.

90 години от рождението на Борис Априлов
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СКаЗанИЕ За Баща

Джина Василева

 Ще започна с ТоВА, което той НЕ Е: 
 Той НЕ Е Борис Априлов преди 1949 година! 
 НЕ Е и евреин, ВъПРЕКИ че живя последните 5 години от живота си в 
Израел и остана да лежи там, между майка ми и сестра ми, на един красив склон 
на планината Кармел, непосредствено над морето.
 Тук трябва да вмъкна едно... елегично отклонение за причината той да 
се окаже там: 
 ИЗБяГАХМЕ от България, 3 месеца преди да се разиграе спектакълът 
“Демокрация”.
 Месец след нас пристигна на гости сестра ми, която нямаше и понятие, 
че ще бягаме. Боледуваше от рак от години, но криеше, най-вече от родителите 
ни. В Израел се съгласиха да продължат лечението й и тя остана.  И когато се 
разбра, че няма да я бъде – аз подмамих родителите си да дойдат уж на гости, за 
да бъдат заедно в последните й месеци. Пристигнаха през май 90-а. Научиха за 
болестта й две седмици преди края, от устата на един зловещ човек.
 На 10 февруари 1991 г., застанал над гроба й на хълма сред младите 
кипариси, баща ми, смаян от ширналото се под нас прекрасно море, възкликна 
спонтанно: “АМИ То И АЗ ИСКАМ ДА ЛЕЖА ТУК! ПРЕКРАСНо Е!” 
 Само след 4 години желанието му се изпълни... оказа се, че и той е 
заболял от рак, който бе открит прекалено късно, за да бъде лекуван. Живя още 
година и просто угасна – спокойно, без страдание.
 Четох публикации, които го обявяват за евреин, и не желая тази грешка 
да остане завинаги в биографията му. 
 Родил се е Атанас Василев Джавков на 21 март 1921 г. в Малко Търново, 
в семейство на бежанци от Лозенград. Баща му е бил инвалид след участие в три 
войни, сватосан за неграмотно сираче от село Граматиково; тя се научи да чете 
сама чак на средна възраст. Чете Библията, Лиско и Чичо Томовата колиба.
 На две години е пренесен в Бургас – градът врата към Света! Това 
предопределя съдбата му.
 осемгодишен, Наско е измъкнат от трюма на един кораб, където 
пролежал 2 дни с надежда “Да види Света!”. Желание, явно наследено от баща 
му, който побягва към приключенията едва 17-годишен, докато семейството му 
пресича планината между Лозенград и България.
 Били са едно от най-бедните семейства в Бургас – инвалид будкаджия 
не е доходна професия; а и вересиите... Неграмотната ми баба се оказва много 
амбициозна майка и настоява Наско упорпо да учи (нещо много трудно в нашето 
семейство!) и да постъпи в гимназия. В това усилие изпуща по-малкия си син, 
който рано-рано бяга от дома – по стъпките на баща си.
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 В гимназията Наско среща синовете на богатите си съграждани. Вероятно 
желанието му да бъде като тях го вкарва в движението “РАТНИК”, което много 
скоро напуща, за да не участва в погромите и чупене на стъклата на еврейските 
магазини, което се оказва главната им задача.
 Това кратко членство поставя още два крайпътни камъка на съдбата му: 
черно петно в досието и съчувствие към евреите. Впоследствие се оженва за 
една красива еврейка от Бургас. 
 Да не забравя ДРУГ много важен момент – ИМЕТо на героя от любима в 
детството книга – Скитникът евреин ахасфер е приет за литературен псевдоним 
в “Стършел” и измества всички останали имена. Така той става за всички ни 
аХО, още от деца се обръщахме към него с АХо, както и всички приятели.
 Може да се каже, че именно аХОТО е най-истинската от всичките 
му самоличности: Наско, Джавката, Борис Априлов - и други стършеловски 
псевдоними. 
 Така че НЕКА да зададем въпроса иначе: Кой е АХоТо?
 АХоТо е ЛИСКо. Истинският ЛИСКо – непокорен, любопитен, 
неудържим, весел, извор на закачки и безконечен хумор...
 Книгите за Лиско не са просто ДЕТСКИ приказки или измишльотини. 
Те са буквално автобиографични книги за живота НИ в НАШАТА гора, от която 
НЕ НИ беше позволено да излизаме, за “да ВИДИМ Света!” 
 “Важното е винаги да се връщаш”, казва Лиско в едно от пътешествията 
си.
 Всяко от приключенията ни разказва отново и отново за порядките в 
нашата гора, показва ни напълно РЕАЛНИ събития и същества; където и да ги 
среща Лиско – ние веднага ги познаваме!!! 
 Стреми се той да излезе на свобода, да прави това, което обича, да 
променя онова, което не харесва, да помага на загазилите, да попречи на 
злодеите... Лиско обикновено успява... и именно в това е приказката!...  :)
Лиско е ВИНАГИ свободен, даже ако някой го плени. 
 Лиско безпогрешно разпознава Злодея и веднага е готов да се пребори 
с него, дори когато се бои – това пък е Ахото. Разбира се – неговата съпротива 
беше по-скоро пасивна, ЧРЕЗ КНИГИТЕ МУ. Той безспир говореше, осмиваше 
– и пишеше.
 Беше най-свободният човек в България, предполагам. По някакъв начин 
успя да се измъкне от Системата.
 Лиско, също като Ахото, не може без публика! Съпровождат го в неговите 
бягства разни интересни чешити или странни приятели, които НИКоГА не са 
до него, когато положението се напече!... Едновременно силно привлечени 
от личността и начина на живот на Вечния скитник Лиско – но и постоянно 
живеещи в ужас от онова, което ТоЙ ще измисли, ще каже, ще направи след 
малко; подлички, страхливи, неверни – но винаги запленени от него, безсилни 
да го напуснат дори когато го ненавиждат!... 
 Такива бяха и приятелите на Ахото. Имаше и хитреци като Димби, 
и страхливци като Домби, и Проклетници като Чими, но най-много бяха 
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практичните мечтатели като Мокси – които с готовност тръгват КъМ МоРЕТо, 
но стигат... САМо до Хълма на Медните сокове, на крачка от целта, откъдето 
ЧУВАТ шума на морето, докато хрупат любимите си... магарешки тръни.
 Какво ни крепеше ТоГАВА да живеем, да не се отчайваме и да губим 
надежда? Мисля, че МЕЧТАТА! Мечтаехме, че един ден всичко в Нашата гора 
ще се промени; ще можем да излизаме – и да се връщаме; ще виждаме Света, 
когато си поискаме... Акулите с великите им рождените дни ще се... опитомят; 
Квадратните същества ще смекчат силуетите си... или поне мозъците?
 Ахото доживя да усети сладостта, че МАЙ–МАЙ... мечтата му вече се 
сбъдва? Че Нашата гора се слива със Света? Акулите от врагове се превръщат 
в съратници – в интелигентни, макар и доста зъбати делфинчета? И той с 
ентусиазъм се включи в превращението...
 Точно тогава аз го изтеглих в един напълно различен свят. 
 В началото беше безпределно щастлив! Той най-свободно беше ИЗВъН 
Нашата гора! Живееше на минути от морето, в един свят без зима, който не 
го закачаше, не препятстваше свободата му по никакъв начин. Всяка сутрин 
ПРЕСКАЧАШЕ до морето, връщаше се и сядаше да пише. ДоРИ И ТАМ срещна 
хора, които го познаваха по лице и обичаха книгите му...
 И постепенно – точно както в стиха на Валери Петров “Днес си имам 
часовник, но нямам мечта!...” – всичко загуби очарованието си. Нямаше ги там 
Мокситата, Димбитата, Домбитата, Чимитата, нито дори Акулите и Квадратните 
същества, за да се бори с тях и да ги надхитря.
 Завърна се няколко пъти да ги потърси обратно в Нашата гора – но 
като в тъп сън – тя вече не беше НАШАТА, а някаква съвсем друга, чужда. Без 
ограничения, но и без приятели, без Мечти!!!
 Вместо за Море и Свобода – хората мечтаеха за Магарешки тръни, или 
поне за насъщния!... Разединиха се, намразиха се приятели с приятели.
 В тази песимистична трагедия имаше едно единствено хубаво нещо: че 
Ахото умря! 
 Той почина на 10 април 1995 г.
 Не доживя да види пълната разрухата на НЕГоВИя свят! 
 Не видя любимите си брегове – превърнати в бетонни полета за 
Магарешки тръни! 
 Не видя триумфа на Квадратните същества, не го срази разцвета на 
Квадратната цивилизация.
 Не разбра за бягството на Делфините, че дори и на Сините акули! 
 Не нагази в блатото на Медузите и мазутните локви на някога СВоЕТо 
любимо море... 
 Не доживя да мине непознат по улиците, хората да не помнят името му, 
издателствата да не печатат книгите му, театрите да не играят пиесите му...
 Помня последния ден преди смъртта му. Поднесохме му любимия десерт 
– крем карамел. Изяде половината и каза: – А това си го оставям за утре!
 Не оставяйте любимите си кремове за утре! Понякога то не настъпва.
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 По-късно Ахото се отнесе в някакво странно състояние. Макар да лежеше 
безмълвно, беше кръстосал крак връз крак, с едната ръка обгърнал главата 
си, подръпваше косите над дясното си ухо – тъй познат за мен жест!... Беше 
щастлив и оживен, явно се намираше сред приятели и почитатели. Ръкомахаше 
леко в подкрепа на думите си – чаровник, какъвто го помня. Усмихнат, доволен, 
явно беше в чудесна компания! 
 Това продължи дълго.
 На другия ден внезапно дойде в съзнание, погледна ме съвсем 
разумно и понечи да заговори. Но нещо привлече погледа му право нагоре над 
леглото, разшири очи и разтвори устни в няма почуда пред нещо неочаквано и 
удивително!... Каквото и да беше – то го привлече и го отведе след себе си, все 
така смаян и запленен.
 Надявам се силно да е в по-добра компания, сред любими приятели и 
съмишленици, да обсъждат и да коментират нещо прекрасно, а не промените, 
настъпили с нас!...
 Много приятели загуби през живота си – от най-любимите. Други 
се изгубиха по “стълбицата нагоре” – пътищата им се разделяха и той не ги 
търсеше повече, макар да си оставаха приятели.
 Някои го предаваха в малки смешни предателства покрай професията 
или забавленията.
 Куриозно е, че най-верни му останаха жените – макар към тях да беше 
най-неверен! около него винаги имаше поне една: публика и слушател на 
приключенията му.
 Все пак винаги остана верен – по своему – на майка ни, която остана 
най-предания му слушател. 
 На няколко пъти ми е казвал, че никоя не може да замести майка ни, 
когато има нужда да разговаря. “Бе КАК, тя може да говори за всичко, кажи 
бе, Джина? Нищо и никаква необразована бургаска фризьорка – смайвала е 
абсолютно всички събеседници: писатели, художници, професори, журналисти 
– всички оставаха гръмнати! КАК го прави, кажи ми?”
 Тя го надживя само с няколко месеца.
 Та КоЙ е Борис Априлов? 
 За мен си остава един непознат. Търся го днес сред книгите му и съм 
поразена от онова, което е носил в себе си! 
 Жал ми е за всички онези хора, които не са прочели, нито някога вече 
ще разгърнат прекрасните творения, които минаха през ръцете ми, докато 
пренареждах архива му! Виждам ги бедни, сиви, загрижени за дребните неща 
– и в неведение какво съществува в Света, редом с тях. А вече няма кой да им го 
покаже...
 Аз всъщност исках да разкажа смешните епизоди, които помня. Защото 
“на сцената” на живота Ахото беше извор на непрестанни шеги и хумор, които 
дори не измисляше, а буквално разцъфтяваха на езика му от самосебе си. Това 
ставаше толкова спонтанно, че много от историите се разказват като истини за 
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него – както например обяснението му ЗАЩо не е избягал от България: Защото 
съм много късоглед! Няма да мога да видя дали вече съм прескочил граничната 
полоса!

 ***Или във влака, на път за ежемесечното му дежурство като драматург 
в Сливенския театър. Разговаря с човек в работнически дрехи. Казва му, че 
пътува за театъра в Сливен. Спътникът му се интересува кой е – дали не 
е известен артист. Ахото спонтанно отговаря, че е Стефан Данаилов. 
Събеседникът му изразява недоверие – защото е гледал “На всеки километър” 
– и той не изглежда така! Без да му мигне окото, двойно по-възрастният Ахо 
казва, че сега е без грим и затова не могат да го познаят. 
 Вместо да се усъмни, почитателят вади 50 (тогавашни) лева и му 
ги връчва с думите: – Еее, ЕВАЛА! Винаги съм казвал, че ако срещна Никола 
Деянов, ще му дам 100 лева!!! Но имам само 50!
 Тогава вече напълно смутеният Ахо дълго убеждава разпаления си 
спътник, че само се е шегувал, и УВИ!, не е Стефан Данаилов! Човекът остава 
безкрайно разочарован.
  
 ***Друга случка. Ахото ме среща на улицата в компанията на моя 
колежка – красиво младо момиче. Аз шеговито казвам: Миленче, запознай се с 
най-добрия български писател! Ахото подава сериозно ръка и казва: Приятно 
ми е! Николай Хайтов!  :)

 ***Ахото среща приятел, който му демонстрира новата каишка на 
кучето си. – Ето, отпущам – и то се отдалечава, колкото желае, а когато 
искам да се върне, набирам обратно каишката!...
 – Ееее! Ти си като Горбачов, бе! – е реакцията на Ахото.

 ***На яхтата АХАСФЕР има голяма група приятели, между тях – две 
млади чехкини, които през смях молят да ги закара до Чехия! Ахото отговаря 
съвсем сериозно: Ааа, за Чехия ние пътуваме само с танкове!  :)))

 ***Когато пуска яхтата за първи път на вода – задължават го да сложи 
и български флаг, макар че никога не позволиха да излезе извън крайбрежната 
ивица. След кратка обиколка Ахо се връща и страшно развълнуван разказва как 
яхтата се държи на вода, с каква лекота и красота плува, но най-интересното 
било, че знаменцето вместо да се развява назад, се вее напред, ПО вятъра!

 ***Разглеждаме стари селски къщи, защото мечтаехме за такава 
къща. Един собственик ни натрапва силно презираната от нас “механа” в 
мазето, като я нарича “комитетската стая” с пушката на Левски, сабята 
на Ботев и подобни. Аз наивно питам дали НАИСТИНА е комитетска стаята. 
Ахото се обажда: – Не бе, Джина, само е строена с комитетски пари!
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 ***Кръстих първата си дъщеря Априла, беше бебе, когато се случи това. 
Живеем в апартамент до двора на Английското посолство. Веднаж Ахото, 
загледан през прозореца, ме пита: Кажи, обичаш ли дъщеря си? Аз отговарям: 
“Да!” – Ама много ли? “Дааа!” – Е, ако толкова много я обичаш – отиваш и я 
пускаш от другата страна на оградата! Там ще се погрижат за нея!

 ***Ахото беше маниак на капитански шапки, но нямаше оригинална, а 
само някакви подобия. И не щеш ли – един ден среща в Бургас Петьо Пандира, 
познат от детството оригинален чешит и лумпен, с истинска капитанска 
шапка, за каквато Ахото цял живот си е мечтал. Със затаена завист го 
пита да не би да е забогатял. Петьо триумфално казва ДА, защото сега е 
конферансие на Лили Иванова! Ахото пита зачудено: – Че КОЯ е тази Лили 
Иванова? Петьо отговаря: – Как бе, най-добрата българска певица! Ахото: 
– Така ли? Не съм я чувал. Петьо: – КАК да не си я чувал! Всички я знаят! 
Ахото: – Ааа, така ли? А аз да не я знам... – и си тръгва. Петьо от яд сваля 
шапката от главата си и я удря с все сила в земята.

                                                        
       15.12.2011, София

90 години от рождението на Борис Априлов



��9

ГОЛЕМИЯТ РАДОСТЕН ВИК *

Борис Априлов

 Нещо като поглед в бъдещето. Нерадостна картина на морето. цялото е 
задръстено с кораби. Танкери... танкери... Милиони!... И смешно се разминават, 
както колите в навалицата на улиците. Изчакват се, някой ако избърза веднага се 
връща назад и прави път.
 А там два танкера не искат да отстъпят, никой на никого не дава предимство, 
докато се разярят и се изпречват един срещу друг, като козлета. Първи удар. Нищо. 
Корпусите им се разтърсват, отдалечават се, набират скорост и отново се спущат 
един срещу друг. Втори удар! Единият се разцепва на две части. Победителят се 
отърсва гордо и величествено се отдалечава.
 А разцепеният танкер изпуща цялото си съдържание в морето, водата на 
океана и без това е мътилка, но нафтата се разпространява по нея като черен 
облак, бързо се разпростира – напред-назад и в дълбочина. В недрата на морето 
настъпва още по-голям мрак.
 Военни кораби идат срещу нас, настръхнали с оръдията си. Милиони. 
Спират. Главният кораб е между тях. Той се оглежда на всички страни и после 
бързо отваря някакъв капак на борда си. оттам започват да се изсипват огромно 
количество остарели атомни бомби, другите кораби правят същото. Всеки от тях 
сякаш снася яйцата си.
 Към дъното на морето – дъжд от демодирани бомби, вървят си надолу 
в мътилката. Надолу водата става почти черна и, разбира се – безжизнена. 
Бомбите отиват по местата си, върху огромните купища от консервени кутии, 
отпадъци, върху планини от скелети на умрели риби, китове и акули. Тук-там 
съзираме потънали кораби и самолети, забити с предниците си, опашките им 
стърчат нагоре. 
 Мъртвило. 
 Но... 
 отнякъде, от безбройните гънки и лабиринти на дъното, може би от 
купчините на варелите и консервените кутии, или пък измежду контейнерите от 
радиоактивни вещества, измежду потъналите кораби и костите на китовете, или 
пък измежду погребаните снаряди, не знаем точно как и откъде, но сред тъмните 
маслени води се появява една рибка. Тя е светла, почти златна. В чернилката 
блести феерично, и необичайно за мъртвата подводна природа, рибката е много 
жива, бихме казали – весела. Пъргаво плува сред подводния пейзаж, а на моменти 
си тананика някаква песничка.
 Ето я, появява се пред костницата на умрелите си прадеди, пули се пред 
гледката и възкликва: 

* Текстът (вероятно сценарий за анимационен филм) се публикува за първи път. Той бе 
любезно предоставен на Редакцията от г-жа Джина Василева, дъщеря на Б. Априлов.
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 – о!...
 Виждаме я при забучен с опашката нагоре самолет. 
 – А!... 
 Пред скелета на една акула.
 – Аха!
 С изящни движения рибката влиза и излиза в устата на скелета на акулата, 
смее се като дете на забавната игра, радва се. 
 След това тръгва по тъмната вода, плува си, подсвирква си своята 
песничка. 
 Два кораба, натъкнати един във друг, предизвикват нейния смях. 
 А после смехът се засилва. И как да не се смееш – цял самолетоносач с 
подредени върху палубата му самолети е кацнал на дъното, завинаги. Колко пари, 
колко труд и неспокойство, а сега – на дъното. 
 Съвсем развеселена от делата на човека, палавата рибка се понася 
вертикално към повърхността на морето, подскача на вълничките, отново подскача 
и извиква на воля..., и пак..., и пак... 
 – А! – извиква морякът с лулата, който съглежда рибката от палубата на 
кораба. 
 – А! – учудва се друг моряк на друг кораб и килва шапката си назад. 
 – Еее! – изненадва ce трети моряк и лулата пада в морето. Рибката се 
затичва, помирисва лулата и кихва. 
 Палубите на всички кораби са задръстени от хора. Всички се възхищават 
на чудното животинче, шумно реагират на движенията му, дори го аплодират. 
Над морето сякаш преминава радостна тръпка, свеж полъх на отдавна забравено 
нещо. 
 Докато... 
 Точно така... Докато някой бързо изчезва в каютата и се появява с рибарска 
пръчка в ръка. Той изтичва задъхано към борда и oще по-задъхано мята стръвта 
във водата. 
 Леко сепване у останалите хора. Възклицание. Тишина. Изведнъж всички 
хукват нанякъде и след това започват да се появяват един по един с пръчки в 
ръце. 
 Към рибката се появяват хиляди, милиони кораби. И всеки замята въдица. 
Сигнали. Радиосигнали. Всичко живо е призовано тук. Ето ги и траулерите.  Нови 
и нови риболовни кораби. Задават се китоловните кораби, които бързо започват 
да насочват харпуните си. Бойните кораби насочват оръдията си. 
 Траулерите спущат тралите си. Риболовните кораби спущат мрежите си. 
 Все още весела и нищо неподозираща, рибката си плува в морето. 
Безгрижно се провира между едрите карета на мрежите. Тя влиза между тях, 
“бродира” с тялото си орнаменти – просто не знае какво да прави от радост, че 
живее, може би чувствува, че е определена да зачене новия живот на новите живи 
същества сред отдавна мъртвото море. 
 Но горе картината се сгъстява още. Прииждат нови кораби, нови сигнали 
прорязват просторите, наляво и дясно хвърчат светлинни ракети. Атмосферата 

90 години от рождението на Борис Априлов
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е замрежена от блуждаещи радиосигнали. Точките и тиретата на тези сигнали, 
кой знае защо, наподобяват рибки. Пристигат осем милиарда леководолази и още 
толкоз тежководолази. Леководолазите се нахвърлят в морето. Всеки е насочил 
харпуна си напред. И тъй като морето долу е задръстено от леководолази, те 
просто не могат да действуват – всеки от тях неизбежно се намира срещу харпуна 
на колегата си. 
 Затова именно веселата рибка се провира между тях, дори се удря в очилата 
им. По едно време се озовава в една от маските.. Злополучният леководолаз кихва 
и рибката изхвръква на свобода. 
 И пак бяга през водолази и мрежи, през тралове и въдици, през помията 
на морето, сред чорбата от мрежи и водолази. Пее си. 
 Гope, на сушата работите влизат в нова фаза. Започват заседания и 
конференции, дебати в научните институти. Всички заседават и се карат, но 
винаги сочат с пръчките показалци рисунката на рибката, закачена на огромна 
карта по стените. 
 Ето го и плодът на заседанията. 
 Към водата се насочват лазерите и подводните електрически светкавици. 
 Следим рибката отстрани. Виждаме как не всякога успява да се изплъзне 
от попаденията. Ритъмът на песничката и движенията се променя. Нещо като 
забавяне. Нещо започва да прекъсва. Секване. Наоколо трещят и блестят 
светкавици. Морето кипи наелектризирано. Вече е започнало да ври. 
 Песничката секва. 
 Златната рибка бавно се понася към повърхността с коремчето нагоре. 
Ето я!... Бялото й коремче блесва над черната вода. 
 Всички кораби и траулери тръгват към трофея си. Спират около него. 
Тишина. Бялото петънце е сред водата. 
 Хората са зяпнали от учудване и удивление. Най-после всички поемат дъх 
и извикват радостно. Това е радостният вик на задоволената страст.

Борис Априлов - Големият радостен вик
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PRO DOMO SUA

ПЕдаГОГИЧЕСКОТО ОБРаЗОВанИЕ В шУМЕн
(1879-1944)

Росица Ангелова

I. национално-образователен подем в шумен след Освобождението

1. От възрожденска просветна традиция към модерни образователни възрожденска просветна традиция към модерни образователнивъзрожденска просветна традиция към модерни образователни просветна традиция към модерни образователнипросветна традиция към модерни образователни 
структури. Първото педагогическо училище

Търсейки най-очевидната етнопсихологическа основа на идеята 
за педагогическо училище изобщо и в частност в град Шумен, винаги се 
връщаме към традиционния стремеж на българина да придобие повече 
знания да постигне духовно извисяване. Тази жажда за просвета и култура не 
помръква и през вековете на османското владичество. особено забележима 
е нейната възходяща градация в епохата на Възраждането (ХVIII - ХIХ в.).. 
още първите възрожденци, пренесли върху българска почва много идеи от 
западноевропейското Просвещение, съзнават необходимостта от постъпателно 
развитие на образователните идеи и институции в условията на едно 
политическо социално и верско потисничество. Така българската просветна 
пирамида чийто връх се заема от висшите училища, постепенно се изгражда от 
килийните, гръцките, елино-славянските и новобългарските взаимни, класни 
и средни училища. Пак през епохата на Възраждането се утвърждава, осмисля 
се и се развива единният български книжовен език, без който е немислимо по-
сетнешното университетско образование. 

Изконният български пиетет към наука отвежда по това време много 
млади българи в чуждите училища и университети. Придобитите в тях опит и 
знания, както и историческите потребности на непрекъснато развиващата се 
българска образователна система логично водят до създаване и на педагогическо 
училище в Шумен.

Шумен става огнище на педагогически кадри веднага след 
освобождението. Тръгването на България по пътя на свободно капиталистическо Тръгването на България по пътя на свободно капиталистическоТръгването на България по пътя на свободно капиталистическо 
развитие създава нови, по-благоприятни условия за развитие на образователното 
дело, а за новите училища са необходими нови, добре подготвени учителски 
кадри. През различните години от освобождението до днес в Шумен са откривани 
и си закривани няколко педагогически  заведения. Те  удовлетворяват нуждите 
от учителски кадри не само в местен, но и в национален мащаб. от всички 
краища на страната  се стичат младежи, за да се подготвят за благородната 
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учителска професия.�

След освобождението подготовката на начални учители се извършва 
неорганизирано. Затова сред видните шуменски  просветни дейци и първи 
радетели за педагогическо образование се заражда идеята за откриване на 
педагогическо училище, което да подготвя квалифицирани начални учители, 
необходими за нарасналите нужди на страната. Това се обсъжда и от държавните 
органи. В специална дописка от 14 юли 1878 г. до руския имперския императорски 
комисар княз Владимир Черкаски проф. Марин Дринов изтъква голямото 
значение на добрите учители за народното училище и предлага подготовката им 
да се осъществи посредством откриването на временни педагогически курсове. 
още в началото на 1879 г. завеждащият отдела за просвета и духовни дела при 
Временното руско управление проф. М. Дринов издава окръжно до училищните 
инспектори (територията на страната през май същата година е разделена на 

� Петров, К. Педагогическото образование в Шумен. Шн, 2008. [Petrov, K. 
Pedagogicheskoto obrazovanie v Shumen. Shumen, 2008.]; Параскевов, В. Подготовката 
на учителски кадри в Шуменския учителски институт „Д-р П. Берон” (1944-1948). – 
Педагогика, 2004, кн. 4. [Paraskevov, V. Podgotovkata na uchilishtni kadri v Shumenskiya 
uchitelski institut “Dr. P. Beron” (1944-1948) – Pedagogika, 2004/4]; Параскевов, В. 
Факултетът филиал на Софийския университет в Шумен (1964-1971). – Педагогика, 
2005, кн. 2. [Paraskevov, V. Fakultetut filial na Sofiyskiya universitet v Shumen (1964-
1971) – Pedagogika, 2005/2.]; Танев, Ч. Създаване  и развитие на факултета филиал 
към Софийския университет „Св. Кл. охридски” – 1964. – В: Будители народни от 
Шумен и Шуменско. Шумен, 2005. [Tanev, Ch. Suzdavane i razvitie na fakulteta filial 
kum Sofiyskiya universitet “Sveti Kliment okhridski.” In: Buditeli narodni ot Shumen i 
Shumensko. Shumen, 2005.]; Танев, Ст. Висшето педагогическо образование в Шумен – 
обективни предпоставки и субективни фактори за неговото развитие. – Педагогика, 2003, 
кн. 9. [Tanev, S. Vissheto pedagogichesko obrazovanie v Shumen–obektivni predpostavki i 
subektivni faktori za negovoto razvitie. – Pedagogika, 2003/ 9.]; ангелова, Р. Мъжко опитно 
педагогическо училище с пансион и стопанство в Шумен (1924-1935). – Педагогика, 
2003, кн. 10, 101-107. [Angelova, R. Muzhko opitno pedagogichesko uchilishte s pansion 
i stopanstvo v Shumen (1924-1935). – Pedagogika, 2003/10, 101-107.]; От същия автор: 
Девическото педагогическо образование в Шумен (1922-1935). – В: образование и 
изкуство. Шн, 2005, т. І, 224-229. [Devicheskoto pedagogichesko obrazovanie v Shumen 
(1922-1935). – In: obrazovanie i izkustvo. Shumen, 2005, t. І, 224-229.]; Рачко Матев 
Рачев – виден шуменски политик и общественик. – В: Българо-американски куртурни 
и политически връзки през ХІХ и първата половина на ХХ в. С., 2004, 56-63. [Rachko 
Matev Rachev – viden shumenski politik i obshtestvenik. – In: Bulgaro-amerikanski kulturni i 
politicheski vruzki prez 19 vek i purvata polovina na 20 vek. Sofiya, 2004, 56-63.]; Развитие 
и дейност на Шуменския опитен педагогически институт (1935-1943). – образование, 
2005, бр. 3, 70-79. [Razvitie i deynost na Shumenskiya opiten pedagogicheski institut (1935-
1943). – obrazovanie, 2005/ 3, 70-79.]; Просветни институции и образователна система 
в Шумен (1878-1912). Шн, 2007, 223 с. [Prosvetni institutshii i obrazovatelna sistema v 
Shumen (1878-1912). Shumen, 2007, s. 223.]; История на катедра „История и археология”. 
– История на катедрите в ШУ „Еп. К. Преславски” (1971-2011). Шн, 2011, 56-66. [Istoriya 
na katedra “Istoriya i arkheologiya”. –Istoriya na katedrite v Shumenski universitet “Episkop 
Konstantin Preslavski” (1971-2011). Shumen, 2011, 56-66.]
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петнадесет учебни окръга, всеки с по един училищен инспектор), с което им 
възлага да отворят временни педагогически курсове в един от градовете на всеки 
учебен окръг. Изпратени са и правила за тези курсове. Според  Дринов курсовете 
трябва “ да запознаят неопитните и малко опитни учители от началните селски 
училища, а също и тези, които искат да станат учители и да усвоят начините, 
по които се води обучението”.� По това време училищен инспектор в Шумен е 
Т. Икономов, който вижда изпълнението на нареждането като реализиране на 
идеите на местните учители и волята на дарителя Маринчо Бенли. В изработения 
от Икономов план за педагогическо училище той отбелязва: “...за да се изпълни 
по-добре последната воля на завещателя и да послужи за удовлетворяване на 
една от най-съществените и настоятелни нужди, Бенлиевото училище има за цел 
и назначение да спомага за приготовление на учители за народните училища”.3 

Идеята е подкрепена и от Илия Р. Блъсков, училищен инспектор на първоначалните 
училища в Шуменски и Провадийски учебен окръг. Той изпраща Писмо-окръжно 
до учителите, в което предлага те да се съберат в Шумен за участие във временен 
педагогически курс.� Условието, че неявилите се за участие в курса няма да бъдат 
назначавани през следващата учебна година, подсказва целта на организаторите 
– да подготвят подходящи за образователната ни система педагогически кадри, 
каквито до този момент у нас липсват.

Временният педагогически курс се открива на 15 юни 1879 г. и е назован 
“Временно педагогическо училище”. Програмата му включвя: 1) Уставът и 
програмата за първоначалните народни училища.; 2) Дидактика или правила 
върху учението въобще; 3) Методика; 4) Практически упражнения – устни и 
писмени. Първите практически уроци изнася Рачко Матеев Рачев, като мъжете и 
жените се обучават отделно. 

При практическите упражнения Рачев преподава на специално свиканите 
за целта ученици от трите класа на Мъжкото класно училище, които той води, а 
учителите участници в курса, наблюдават. След това учителите преподават под 
негово ръководство. Продължителността на курса е два месеца, а таксата е 5 рубли 
или 100 гроша. За бедните учители, участници в курса, са отпуснати помощи. 
Участие вземат 98 мъже и 18 жени от цяла Североизточна България. На 15 
август с.г. става тържественото закриване на курса и раздаване на свидетелствата 
на успешно завършилите го курсисти. Това е първият педагогически курс в 
Княжество България след освобождението.

Ревностната педагогическа дейност на младия педагог Рачев привлича 
вниманието на МНП. През 1880 г. в Шумен се организира втори „временен“ 
педагогически курс, като за ръководител е поканен Р. Рачев. Той предлага на МНП 

� Наредби и разпореждания по отдела на народното просвещение и духовните дела, С., 
1879, с. 16. [Naredbi i razporezhdaniya po otdela na narodnoto prosveshtenie i dukhovnite 
dela. Sofiya, 1879, s. 16.]
� Обрешков, О. и др. Подготовка на учителски кадри у нас в миналото (от Възраждането 
до днес) С., 1967, с. 94. [obreshkov, o. et al. Podgotovka na uchitelski kadri u nas v minaloto 
(ot Vuzrazhdaneto do dnes). Sofiya, 1967, s. 94.]
� Славянин, бр. 6, 25 май 1879. [Slavyanin, 6/ 25 May 1879.]
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две свои условия за провеждане на курса, които Министерството приема: 1) Да се 
приемат най-благонадеждните учители и учителки; 2) Броят на курсистите да бъде 
40. Тъй като желаещите да участват в курса са повече от предвидената бройка, 
самият Рачев нарушава тези условия – в курса са приети 150 учители. Той започва 
на 10 юли 1880 г., като курсистите са разпределени в две отделения. В първото 
са включени учители, не участвали дотогава в педагогически курс, а във второто 
– завършили курса през 1879 г. Поради големия интерес от страна на учителите Р. 
М. Рачев предлага да бъде организиран едногодишен педагогически курс. Тогава 
шуменският училищен инспектор Блъсков изпраща проект и програма за такъв 
курс до МНП с искане за съдействие. Първоначално министерството отказва, 
обосновавайки се с наличието на училища в Добрич, цариброд и Дупница, но 
после разрешава откриването на такъв курс. още същата година с Известие 
№ 278 от 1 септември 1880 г. на МНП педагогическият курс става постоянен, 
едногодишен с директор Р. М. Рачев. 

Рачко Матев Рачев става първи директор на педагогическото училище в 
града. На него дължим и реализацията на идеята за откриването му. 

Младият Рачев (1853-1897) е роден в непревземаемата турска крепост Шумен. 
Своето отражение за оформянето на личността на юношата дава и присъствието 
на Кошут, Бем, Дембински и техните сподвижници унгарци и поляци, благодарение 
на които робската плахост на шуменци отстъпва на зараждащото се чувство за 
човешко достойнство. Първоначално образование завършва в четирикласното училище 
в града под вещото ръководство на Т. Икономов и Д. Войников. Продължава обучението 
си в Цариград в “Колеж де Фрер” и “Роберт колеж”. През 1871 г. благодетелят на 
шуменските училища Маринчо Бенли изпраща и поддържа в Чехия трима българи. 
Единият е Р. Матев, който завършва Педагогическата семинария в Кенигрец и допринася 
за по-бързото проникване на европейската педагогическа и дидактическа мисъл и 
практика в Шумен.5 Ревностната педагогическа дейност на младия педагог привлича 
вниманието на Министерството на народното просвещение. В споразумение се открива 
държавен едногодишен педагогически курс, в който се  приемат младежи и девойки, 
завършили трикласно училище, и без третокласно образование, но показали на приемен 
изпит необходимите знания или учителствали  с добър успех. Курсът просъществува 
до учебната 1885 г., когато в града се обособяват Мъжко и Девическо педагогическо 
училище, чийто директор в периода 1885-1888 г. е Р. Матев. 

Едногодишните педагогически училища в Шумен и Враца са първите и 
най-стари педагогически училища у нас след освобождението. В тях се приемат 
ученици, завършили трикласно училище. Учебната им програма  е утвърдена с 
“Привременен устав за педагогическите училища в Княжеството” от 25 юли 1881 
г. 6 През същия месец въз основа на изискванията на устава се утвърждава и учебен 
план за педагогическите училища в Шумен и Враца. То включва следните предмети 

5 За него вж: ангелова Р. Рачко Матев - виден шуменски общественик. - В: НТ на 
ВВУАПВо “П. Волов”, Шумен, 1998, 75-80. [Angelova, R. Rachko Matev – viden shumenski 
obshtestvenik. – In: Visshe voenno uchilishte “P. Volov”. Shumen, 1998, 75-80.]
6 Обрешков, О, Т. Цингилев и др. Подготовката на учителски кадри у нас в миналото, 
С., 1967, с. 96. [Obreshkov, O., Tshingilev, T. et al. Podgotovkata na uchitelski kadri u nas v 
minaloto. Sofiya, 1967, s. 96.]
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със седмичен хорариум – Закон божи – 2 ч.; Български език – 3 ч.; Педагогика – 3 
ч.; Методика - 2 ч.; География – 2 ч.; Всеобща история – 2 ч.; отечествена история 
– 1 ч.; Аритметика – 3 ч.; Естествена история – 3 ч.; Физика – 3 ч.; Стопанство 
– 1 ч.; Чертане и рисуване – 2 ч.; Краснопис – 2 ч.; Гимнастика – 2 ч.; Пеене – 2 
ч. В него освен теоретични занятия са предвидени и практически упражнения 
(педагогическа практика). Това дава възможност правилно да се съчетава научната 
и професионалната подготовка на учениците. 

 Съгласно “Инструкцията за управлението на държавните учебни заведения 
в Княжество България” от 3 януари 1881 г., която важи и за педагогическите 
училища, учебната година се разделя на две полугодия (семестъра), които завършват 
с полагане на изпит върху взетия материал през съответното полугодие по всички 
учебни предмети. освен изпитите се поставят и текущи оценки за всеки отделен 
месец по шестобалната система. 

откриването в Шумен на специално педагогическо училище с 
едногодишен курс на обучение става на 10 ноември 1881 г., като са обособени 
две отделения – мъжко и девическо. За редовни ученици в мъжкото отделение са 
приети 29 младежи, завършили трикласни училища, и 4 без трикласно образование, 
но издържали конкурсен изпит. В девическото отделение постъпват 17 девойки, 
от които с конкурс четири, а за слушатели се записват девет. За директор на 
Педагогическото училище е назначен Рачо М. Рачев, а за учители – Тодор Байчев и 
Константин Стателов.

Тодор Байчев е роден през 1837 г. в Шумен. Произхожда 
от бедно занаятчийско семейство. Остава сирак в детските си 
години. Работи като слуга у доктор Вичо Панов. Учи в класното 
училище в града. През 1860 г. става учител в него и взема дейно 
участие в обществения живот на града. Член на читалищното 
ръководство (1870-1871). Участник в учителския събор през 
1873 г. Спомоществовател, разпространява Периодическо 
списание на БКД (1873). Получава чужди периодични издания 
и сам публикува дописки – във в. Право“(1872) и сп. „Училище“ 
(1874). Взема дейно участие в черковната борба и живота 

на възрожденския Шумен. Читалищен деец. През 1876 г. става свещеник, но и 
преподава в шуменските училища. Има 46 години и 2 месеца стаж като учител 
и свещеник. Женен за Маринка и има две дъщери – Дафинка и Слава. Дафинка 
се омъжва за д-р Петър Скорчев, а Слава – за Стоил Димчев. Байчев умира през 
пролетта на 1904 г. Съпругата му Маринка, по баща поп Иван Станева, получава 
вдовишка пенсия в размер на 975 лв, смятано от 20 май 1904 г.

Р. М. Рачев преподава педагогика, български език, рисуване, красноречие 
и пеене, К. Стателов – естествена история, стопанство, физика и българска 
история, а свещеник Т. Байчов – закон божи, аритметика, всеобща история 
и отечествена география. освен това са класни ръководители – К. Стателов на 
девическото, а Т. Байчев на мъжкото. Байчев не издържа на натоварването и в 
края на сеп-тември 1881 г. подава оставка. Мястото му е заето от М. Радославов. 
Всъщност това е една от най-големите трудности – липсата на добре подготвени 
и опитни преподаватели. 

Тодор Байчев

Pro domo sua
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Съгласно “Временната инструкция за годишните изпити в педагогическите 
училища” от 26 май 1882 г. в края на учебната година всички ученици полагат 
пред нарочно определена комисия писмен, устен и практически годишен изпит 
за учителска правоспособност. Писмените изпити се полагат по български език и 
аритметика, устни - по всички предмети освен краснопис, гимнастика и черковно 
пеене и практически - по един от предметите български език, аритметика, история 
и география. Писменият изпит трае три часа, а предметът за практика се определя 
чрез теглене на билет 24 часа преди изпита. 

Завършилите с отличен, много добър и добър успех ученици имат право да 
учителстват в пределите на цялото Княжество. На завършилите с удовлетворителен 
успех се издават свидетелства за учители помощници. След една или две години те 
имат право да се явят на допълнителен изпит в някои от педагогическите училища, 
и ако го положат успешно, получават свидетелство за редовни учители. 

Една от най-важните трудности е липсата на добре подготвени и опитни 
преподаватели. Има случаи в първите години, когато отделни дисциплини поради 
липса на подготвени преподаватели въобще не се изучават от някои випуски. 
Например през учебната 1981/1982 г. в Шуменското педагогическо училище е 
изоставено изучаването на всеобща история, геометрично чертане и гимнастика, 
а по стопанство е предаден  минимум материал. На още по-ниско ниво се провежда 
педагогическата практика. Главната причина за това се крие в липсата на добре 
уредени образцови (базови) училища и добре подготвени базови начални учители. 
Поради липса на добре подготвени начални учители някои от преподавателите 
са едновременно учители на педагогическите и на образцовите начални класове. 
През първото полугодие на учебната 1881/1882 г. педагогическата практика се 
провежда под твърде интересна форма: директорът преподава на учениците 
като на малки деца или определя някой от тях да преподава на своите другари. 
Посещенията на началните класове започват след месец януари. В провеждането 
на педагогическата практика в този период има и положителни страни и правилно 
разбиране на някои въпроси – стремеж за паралелно преподаване на теорията 
и водене на практиката; застъпване практика по всички учебни предмети, във 
всички класове и във връзка с формите на извънкласната работа; даване на 
учениците писмени практически домашни упражнения; практикуване в слети 
паралелки и др. 7 Наред с обективните трудности – липса на учители с висше 
образование, неблагоприятни материални условия, беден сграден фонд, липса 
на учебници и учебни помагала, библиотеки, допълнителни трудности създава и 
липсата на еднаквост в работата на отделните педагогически училища. Различия 
има и в учебните планове на мъжките и девическите училища. 

Педагогическата подготовка на девойките се осъществява в “общинско 
девическо трикласно и педагогическо училище”, като през учебната 1885/86 
г. курсът е двегодишен, а от следващата – тригодишен. Първият учебен план за 
девическите педагогически гимназии се приема в началото на 1888/89 г., изпратен 
с предписание – 5 509 от 29 август 1888 г., когато се реорганизират всички 

7 Ванков, н. Из архивата на Министерството на народното просвещение, С., 1905, с. 294. 
[Vankov, N. Iz arkhiva na Ministerstvoto na narodnoto prosveshtenie. Sofiya, 1905, s. 294.]
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девически гимназии в шестокласни учебни заведения. През 1890 г. с предписание  
6 933 от 6 септември с. г. Министерството утвърждава  нов учебен план, който 
остава в сила цяло десетилетие. 8 При този план ясно е проявена тенденцията за 
изграждането девическите гимназии като пълноценни педагогически училища.
Чувствителни промени са направени в горните класове, с което се девическите 
гимназии получават много по-ясна и по-определена педагогическа целенасоченост. 
В шести клас тежестта пада върху преподаването на педагогическите дисциплини. 
обособяват се като самостоятелни предмети история на педагогиката, дидактика, 
специална методика. обособява се и педагогическа практика – два часа седмично за 
хоспитиране в пети клас и 4 часа за практика и конференция в шести клас. отделени 
са и два часа за педагогическа практика в забавачниците (детските градини), като 
във връзка с това се дава и съответната педагогическа подготовка на учителите чрез 
специален предмет “Фребелова метода”. Всичко за педагогическите дисциплини – 
теория и практика, са предвидени 16 часа в V и VI клас. Други придобивки на този 
план са въвеждането на антропологията като нов учебен предмет и увеличението 
на часовете по български и руски език и по стопанство. 

Най-голямо е текучеството при директорите – за петгодишния период 
се сменят Стоян Заимов, Преслав Доброплодни, Илия Григориев и Георги Д. 
Балкански. 

Постепенно се комплектова учителският персонал. Ако през учебната Ако през учебнатаАко през учебната 
1889/90 броят на учителите е пет, само след две години става девет. Сред тях са:  Илия 
Григориев – учител по педагогика и химия, завършил в Петербург, Ст. Дерибеев 
– учител по български и краснопис; ц. Бонев – учител по аритметика, физика и 
минералогия, завършил Търновското богословско училище; Н. Ганчев – учител по 
история и география, завършил в Прага; М. Савова – учителка по френски и руски 
език, завършила Фундуклиевската женска гимназия в Киев. 9 Трайна диря оставят 
още Вела и Д. Благоеви, М. янчев, Ил. Р. Блъсков, К. Икономов, я. Сакъзов и  др.

Сред дисциплините, които се изучават са: всеобща история, география, 
математика, химия, български език, руски език, френски език, естествена 
история (ботаника, зоология, минералогия) и практически упражнения.10 Броят 
на ученичките в класното и педагогическото училище се движи приблизително 
около сто, всички от християнско население и от следните окръзи – Шуменски, 
Разградски, Ломски, Силистренски и от други страни (вероятно става дума 
за българи от Македония и одринска Тракия). 11 Много бедна е материално-
техническата база на училището – няма нито библиотека, нито дидактически 
средства и пособия, с изключение на няколко физически карти и материали 
по рисуване. Няма собствена сграда и се помещава в три стаи на “Нанчовото” 
училище (южно от окръжната болница). 12 

8 История на образованието и педагогическата мисъл в България С., 1982, с. 142. [Is-
toriya na obrazovanieto i pedagogicheskata misul v Bulgariya. Sofiya, 1982, s. 142.]
9 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 8, л. 2.
10 Пак там, оп. 1, а.е.9, л. 1.
�� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е 11, л. 17-19, 27.
�� Пак там, а.е. 8, л. 3, 28, 69.
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Шуменската община среща големи финансови затруднения и затова 
се обръща към правителството на Стефан Стамболов и председателя на VI-то 
обикновено народно събрание да се закрият педагогическите училища в града 
и да се открие на тяхно място гимназия. Въпреки държавната субсидия от  2000 
лв., от 1890/91 учебна година Девическото класно и педагогическо училище се 
преобразува в Девическа гимназия с шест класа.�� 

Успоредно с девическото, мъжкото отделение при първия педагогически 
курс постепенно преминава в Мъжко педагогическо училище (1881-1912 г.) В 
изпълнение на Закона на правителството на НЛП за народното просвещение 
от 1891 г. с решение на Шуменския окръжен съвет от учебната 1891/92 г.  
педагогическото училище с тригодишен срок на обучение се поставя под прекия 
контрол на МНП. Управлението с трикласното училище отново е единно с директор 
Константин Стателов. Учителите се назначават от създадения окръжен училищен 
съвет, състоящ се от директора и учителите Илия Р. Блъсков и Л. Шишков. 

от 1896 г. Шуменското мъжко педагогическо училище от общинско 
става държавно с директор Р. М. Рачев. С постепенното прилагане на закона 
от 1891 г. и с увеличаването на задължителния курс на началните училища се 
установява, че тригодишният курс на следване  не може да осигури необходимата 
общообразователна и педагогическа подготовка. По тази причина със специален 
правилник от януари 1896 г. курсът в педагогическите училища се увеличава 
на четири години. 14 Това предопределя и по-големия прием на курсисти, но 
същевременно и по-високи изисквания. Според него в педагогическите училища 
се приемат кандидати, български поданици от 14 до 17 г., освидетелствани 
с медицинско свидетелство, че са здрави и пригодни за упражняване на 
учителската професия, и издържали конкурсен изпит: писмен – по български 
език, аритметика и краснопис, и устен – по вероучение, български език, 
аритметика, история – отечествена и обща, и география – отечествена. Темите – отечествена и обща, и география – отечествена. Темите– отечествена и обща, и география – отечествена. Темите 
за писмен изпит се изпращат от Министерството. Състезават се само кандидати, 
които са получили средна оценка от писмен и устен най-малко Добър 3,50 и по 
всеки предмет поотделно не по-малко от Добър 4,00. Тези условия красноречива 
показват повишената взискателност към кандидатите. В Правилника са отразени 
и изисквания за планово приемане на ученици в педагогическите училища. 

Учебният план за четиригодишният курс е въведен през учебната 
1896/97 г. със заповед № 1123 от 10 септември 1896 г. и остава в сила до края на 
учебната 1909/10 г. 

Интересът към Шуменското педагогическо училище непрекъснато расте. 
Този интерес е свързан както с нуждата от дипломирани начални учители, така и от 
улесненията, които ръководството създава  за приемането на децата на поборници и 
опълченци. 15 За това свидетелства  и броят на приетите ученици - ако през учебната 
1898/99 г. техният брой е 65, то през учебната 1903/04 г. той е вече 142. 16 Броят           

�� БИА-НБКМ, ф. 403, а.е.8, л. 3-5.
�� Училищен преглед, 1896 , кн. 4, с. 336. [Uchilishten pregled, 1896/4, s. 336.]
�5 ДА Шумен, ф. 605 К, оп. 1, а.е. 9, л. 4.
�6 Пак там, а.е. 18, л. 21. 
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на паралелките достига 16, а на учениците – 734. 17 Учителският колектив наброява 
29 педагози с добра подготовка. Преобладаващата част от тях са завършили 
образованието си в реномирани западноевропейски и руски университети: Ил. 
Григориев – Санкт-Петербургския университет; В. Гребенаров – Новорусийския 
университет в одеса; Божил Райнов – Киевската духовна семинария; З. Желев 
– изящни изкуства в Италия; И. Сапунджиев – философия в Лайпциг; К. Стателов 
– естествени науки в Женева, В. Дюгмеджиев – Кралската консерватория в 
Дрезден; Ив. Байчев – френска литература в Гренобъл и др. 18 Независимо от 
качествения учебен процес и добрите преподаватели трудност е подготовката 
на педагогическите кадри. Според директора М. Рачев преобладаващата част от 
учещите се са деца на занаятчии, работници, дребни търговци, градската и селска 
беднота. 19 Личи слабата обща култура и ниската грамотност, по-големите трудно 
усвояват учебният материал и на мнозина се налага да повторят учебната година. 
Лоша и нееднаква е подготовката на учениците, постъпващи в I курс от различните 
училища в страната. По тази причина първата година е запълнена единствено с 
работа за уеднаквяване знанията и уменията на учениците, постъпили от различни 
училища. По тази причина учителският колектив многократно прави предложение 
да се увеличи курсът на обучение и да се олекоти учебната програма. 

ярък отпечатък върху просветното и културното развитие в 
България в началото на века слага проф. Ив. Шишманов като министър на 
народното просвещение в правителството на НЛП в периода 1903-1907 г. Като 
университетски преподавател, родолюбец и интелектуалец с широк кръгозор 
той замисля многостранна програма за културно строителство. Важно място в 
нея заема дългосрочната образователна политика, предвиждаща върху основите 
на приемствеността и последователността чуждият опит да се пригоди към 
националните условия.  В кратък срок в този дух той прави много нововъведения. 
Предвид упреците, че училището като институция е единствено виновно за 
нравствения упадък на подрастващите, за арогантността и безхарктерността им, 
той разкрива длъжността заместник-директор по възпитателната част. Назначените 
специалисти ще оказват помощ на класните ръководители и ще осигуряват 
надзора на учениците. 20 За разширяване общата култура се въвеждат нови учебни 
предмети – история на философията, въведение в политическата икономия, 
гражданско учение, естетика, популярна медицина, история на литературата 
и изкуствата. 21 целта е училището да се превърне в “олтар за култивиране на 
наука, благородни характери и човешки добродетели”. В специално окръжно 
№ 15586 от 9 октомври 1903 г. министър Шишманов задължава да се открият 
специални ученически библиотеки и дава подробно упътване за тяхното правилно 
функциониране предвид специфичното им предназначение.�� В Шуменското 

�7 ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1, а.е.27, л.2.
�8 Пак там, а.е. 32, л.1.
�9 ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1, а.е. 27, л. 20, 24.
20 ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1, а.е.1, л. 7.
�� Пак там, л. 10-11.
�� ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1, а.е10, л. 21-24.
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педагогическо училище има две библиотеки – ученическа и учителска, които 
функционират без читалня. 23 Учителската библиотека се помещава в учителската 
стая. Притежава 1524 тома библиотечен фонд и получава през учебната 1903/4 
г. 15 периодични издания – наши и чужди. Сред тях са: “Българска сбирка”, 
“Летописи”, “Учител”, “Мисъл”и др. Ученическата библиотека се помещава в 
канцеларията на училището, има 1081 тома литература  и  годишнини на над 15 
вестници и списания.��

Практическите занятия на педагогическото училище се провеждат в 
началото в неудобните помещения на градските училища, няма и специални 
образцови отделения, каквито съществуват при четирите  педагогически училища 
в страната. Не е уреден и статутът на образцовите (базовите) учители. Поради това 
през учебната 1900 г. образцовите учители отказват да проведат хоспитирането, за 
което със заповед на просветният министър д-р Димитър Вачов са уволнени. 25 По-
късно са обособени образцови (базови) отделения, където хоспитират учениците 
от III и IV курс при базовите учители А. янков, Р. Вълчев, П. Медникаров и Д. 
Тюлев. 26 Учителите от образцовото училище са пряко подчинени на директора 
на Педагогическото училище и се назначават и се уволняват от МНП. целта на 
хоспитирането е придобиване на практически опит за преподавателска дейност 
чрез наблюдаване на уроци, изнесени от базовите учители. Непосредствено 
след провеждането на две наблюдения се провежда конфериране (коментар). 
обсъжданията се ръководят от директора на педагогическото училище, присъстват 
още учителят на класа, учителят по дидактика и този по съответната методика. В 
началото на учебната година при тези конференции се правят по-общи преценки: 
ход на урока, участие на учениците, подготовка и държание на образцовия учител, 
разпределение на времето и др. По-късно, след като се изучи материалът по 
дидактика, на наблюдаваните показни уроци се прави много по-задълбочен и по-
подробен анализ въз основа на писмените рецензии, които учениците изготвят 
вкъщи. Такива рецензии се изискват от всички ученици за всички наблюдавани уроци 
през учебната година. основната цел на обсъждането е проследяване принципите 
осъществяващи единство на дидактически и научни подходи при реализацията на 
методическия замисъл, представен от базовия учител. Преподаватели и студенти 
предлагат вариантни  модели на  коментираните урочни ситуации.

 Курсистите изнасят и т. нар. пробни уроци, когато имат възможност да се 
подготвят за своята практическа дейност в базовите училища под наблюдението 
на базовите учители, методиста и своите колеги. Пробната практика е два вида 
– обща и по групи. При общата практика (провеждана два пъти седмично) 
присъстват всички ученици, директорът, учителят педагог, съответният методик 
и учителят на класа. Практиката по групи се провежда четири пъти седмично. 
За нейното провеждане учениците от паралелките се разделят на четири групи, 

�� Пак там, а.е. 27, л. 9.
�� Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1903/4 г., Шумен, 1904, с. 82. 
[Izlozhenie za sustoyanieto na Shumenskoto okruzhie prez 1903/4. Shumen, 1904, s. 82.]
�5 ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1, а.е. 29, л. 77.
�6 Пак там, а.е. 30, л. 16.
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като всяка от тях работи в едно от отделенията цяла седмица. През следващите 
седмици става смяна, така че да може всяка група да практикува във всяко 
отделение (клас). На тази практика присъства учителят педагог и учителят 
на класа. Директорът посещава уроците по избор. Пробните уроци заедно с 
необходимите указания се съобщават на практикантите една седмица преди 
тяхното изнасяне. На добра основа е поставена и работата по подготовката на 
пробните уроци. Всички ученици (при общата практика) съставят подробни 
писмени урочни планове под ръководството и контрола на съответните учители. 
Пробният урок се преподава от ученика, когото директорът посочи в определения 
за неговото изнасяне ден. Уроците за груповата практика не се разработват така 
подробно. Учениците съставят само план-скици. Конференциите за обсъждане на 
изнесените пробни уроци при общата практика са аналогични на конференциите 
за обсъждане на показните уроци. Преценка на пробния урок прави посочен от 
директора ученик. освен това в разискванията вземат активно  участие останалите 
ученици.  Провеждат се по 15 базови урока – 4 по български език и литература, 
1 по граматически упражнения, 2 по смятане, 3 по аритметика, 1 по геометрия, 
3 по естествознание, 1 по отечествоведение.�7 Преддипломната педагогическаПреддипломната педагогическа 
практика започва от 1 май. Ученичките и учениците от последните класове 
(курсове) се разпределят по началните училища за практика до 10 дни преди 
започване на писмените изпити под ръководството на учителите, които заместват 
и колегите си от педагогическите училища. Тази практика не се утвърждава като 
постоянна форма на работа.

Учениците от педагогическите училища завършват от 1889 г. със 
зрелостен изпит. През годината се провежда два пъти зрелостен изпит – през 
юли и декември. Срокът за вземане на изпита е три години, през които всеки 
курсист има право да се яви най-много три пъти. Писмен изпит се полага по 
педагогика, математика и български език, а устен – по закон божи, български 
език, педагогика, математика, история, география и естествена история. На 
устен изпит се допущат издържалите всички писмени изпити. 

Сериозен проблем, който стои пред училищното ръководство, е липсата 
на собствена сграда, в която училището да функционира нормално. Учебният 
процес се провежда в четири здания – в общинското училище, в Андрейковото 
училище, в училището в новата махала и в къща, превърната в работилница. 28 
Всички помещения са неудобни и нехигиенични и способстват за високата 
заболеваемост сред учениците. Това, както и изучаването на предмета хигиена 
и популярна медицина, налагат назначаването на учител лекар, който наред с 
преподавателската си работа следи за здравословното състояние на учениците и 
за хигиената в сградите на училището. 

Съществуването на единно трикласно и педагогическо училище оказва 
неблагоприятно влияние на организацията на работа на учителския колектив, на 
дисциплината на учениците. Допълнително усложнява обстановката стачката 

�7 ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1 , а.е. 28, л. 30-31.
�8 ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1 , а.е.27, л. 7. През 1888 г. е построена сграда за училището. Тя 
се намира на ул. „Митрополитска” и е построена от камък, кирпич и гредоред. 
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на курсистите. Първоначално педагозите от завършващия IV курс отправят 
своите искания към директора. Те са относно олекотяване на матуритетния 
изпит и учебната програма, както и възможността да продължат образованието 
си в Софийския университет. Последното  искане произтича от закона от 1894 
г., според който завършилите педагогическо училище или духовна семинария се 
приемат за редовни студенти по педагогика и философия, а в другите факултети  
за слушатели. Със закона от 1904 г. се отменя това положение и условията за 
постъпване на всички студенти стават едни и същи. Академическият съвет на СУ 
се обявява против приемането на ученици от педагогическите училища. Според тях 
те не дават необходимото пълно средно образование, необходимо на студентите по 
педагогика с оглед на бъдещата им работа като учители по общообразователните 
предмети. Въпросите, които повдигат, не се решават нито на местно, нито на 
централно ниво. Това  принуждава завършващите  да организират на 21 май 1905 
г. общоучилищна стачка. Сведения за нея се появяват и в периодичния печат. 29 

Независимо от това тези условия се запазват до 1919 г. 30

В резултат на многократно поставяне на мотивирани искания пред МНП 
за разделяне на училищата, те се разделят едва през 1905/1906 г. Самостоятелно 
продължава да съществува Шуменското държавно педагогическо училище с 
четиригодишен курс на обучение. Курсистите от педагогическото училище  
имат особен статут. Те нямат право да свикват събрания, без разрешение на 
училищното ръководство. Това е пряко свързано с желанието да се разграничат 
курсистите както от спекулациите на българския парламентаризъм в края на ХIХ 
и началото на ХХ в., така и от начеващата тогава социалистическа пропаганда 
сред интелигенцията. 

Ала въпреки това учениците от педагогическото училище не остават 
настрани от политическите веяния на времето. Заради подкрепата, която оказва 
на протестиращите ученици през май 1905 г. и социалистическите идеи, които 
разпространява, учителят Ил. янулов 31 е освободен от работа.�� Този акт не 
изолира учениците от  страстите на партийните борби и довежда до ежегодно 
отстраняване на ученици заради партийни пристрастия.�� Тези действия по време 
и характер съвпадат със стачните действия на студентската младеж в подкрепа на 
борбата на пролетариата и студентството в Русия, с ограничаването на правата и 
свободите на българските студенти, с Правилника за дисциплината от януари 1905 г. 
Напрежението допълнително се подсилва обстановката в страната. Правителството 

�9 Пак там, а.е. 50, л. 103-105,111, 114.
30 Тодорова, Св. Създаване и развитие на специалността “Педагогика” в Софийския 
университет “Климент охридски” (1888 - 1944). В: Годишник. История на образованието 
в България, Габрово, 1987, т. 5, с. 66. [Todorova, S. Suzdavane i razvitie na spetshialnostta 
“Pedagogika” v Sofiyskiya universitet “Kliment okhridski” (1888-1944). In: Godishnik. Is-
toriya na obrazovanieto v Bulgariya. Gabrovo, 1987, t. 5, s. 66.]
�� Илия Димитров янулов (26.12.1880 - 27.10.1962 г. ) е български социолог, икономист, 
юрист, член-кореспондент (1937), професор (1940). Директор на първия български 
Институт по социология към БАН. 
�� ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1, а.е. 33, л. 1-6.
�� Пак там, а.е. 52, л. 67.
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на Народнолибералната партия (1903-1908) застанало начело на управлението по 
волята на княз Фердинанд, няма силна социална опора. Това обяснява и широкото 
използване на насилнически методи във вътрешнополитическото управление на 
правителството. Князът, одобрявайки провежданата политика, в много случаи я 
дирижира пряко, в следствие на което настройва срещу себе си широките слоеве от 
народа. Традиционните антимонархически настроения  сред учащите се засилват 
още повече. Кризата в кабинета, крупните злоупотреби, станали достояние на 
обществеността, активната дейност на опозиционните партии допълнително 
наелектризират обстановката. 

В тази напрегната политическа обстановка на 21 декември 1906 г. 
започва железничарската стачка, която по-късно прераства в обща политическа 
стачка. Кулминацията е на 3 януари 1908 г., когато студентите устройват шумна 
демонстрация срещу княз Фердинанд при откриване на новопостроения 
Народен театър и го освиркват. Демонстрацията от 3 януари е резултат както на 
настроенията сред студентството, така и на обществено-политическото движение 
срещу антидемократичната политика на народнолибералното правителство, 
поддържана и одобрявана от Фердинанд. Учениците от Шуменското 
педагогическо училище не остават настрани от събитията. още в края на януари 
1907 г. започва разследване на ученици, които според съобщението на местните 
полицейски власти се обвиняват в подбуждане на учениците в изказване на 
подкрепа и подпомагане на работническото движение и железничарската стачка. 
В училището се разпространяват позиви и се предизвикват нежелателни за реда и 
дисциплината на училището действия. Стига се до изключването за една година 
на Н. Попов и Г. Гужгучов.�� 

През есента на 1880 г. по инициатива на учителите от педагогическото 
училище в града, сред които са Р. Матев, И. Блъсков, Е. Атанасов и Г. Д. Балкански, 
се поставя началото на учителско дружество “основа”. Според устава му то ще 
съдейства за раздвижване на културно-просветния и обществен им живот в града; 
за взаимно опознаване на учителите; за създаване на по-тесни връзки помежду 
им; за издигане личността на учителя, за неговото умствено и нравствено 
развитие и за културно-просветна работа сред населението. За председател 
е избран Р. Матев.�5 Създадената културно-просветна организация скоро се 
налага като фактор в културния живот на града. Дейността си популяризира в 
най-разнообразна форма – сказки с различна тематика, вечеринки, концерти, 
чествания, уреждане на библиотека. Сред интересните заглавия на реферати 
са: Р. Матев – “История на четенето”, “Гражданско обучение”, “За учебните 
методи”; Ст. Заимов – “Сегашното положение на педагогиката”; К. Кърджиев 
– “Писмените упражнения”; Д. Благоев – “Влияние на обществените идеи върху 
училището” и др. Членовете на дружеството уреждат библиотека, в която системно 
подбират ценни трудове от областта на педагогиката, историята и художествената 

�� ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1 , а.е. 51, л. 24, 27.
�5 Милчев, Й. Шуменското учителско дружество “основа” (1880-1898). В: Шумен-
Коларовград. Сборник от статии и материали за миналото на града, Шумен, 1962, кн. II,  
83-92. [Milchev, Y. Shumenskoto uchitelsko druzhestvo “osnova” (1880-1898). In: Shumen-
Kolarovgrad. Sbornik ot statii i materiali za minaloto na grada. Shumen, 1962/ II,  83-92.]

Pro domo sua



��5

литература. Скоро тя наброява 691 тома на стойност 7900 лв., като 60 % от тях са 
на руски език. 36 

Шумен става едно от първите огнища и на педагогическа просвета и 
книжнина. 37

 След освобождението  ускорено развитие получава и извънкласната 
дейност по история, което до голяма степен се обуславя както от общото, възходящо 
развитие на българското просветно дело, така и от един нов, подчертан интерес 
към българското минало и старини.�8 Благодарение на неуморимият труд на много 
учители се създават и първите музейни училищни сбирки в страната. Към тяхната 
организация и развитието им се подхожда с ясната мисъл, че музейните училищни 
сбирки са не само свидетелство на богатата история и култура на нашия народ, 
но заедно с това са средство за обогатяване на учебния процес по история  чрез 
различна интерпретация на експонатите в конкретната урочна ситуация. Инициатор 
за създаването на училищния музей е дело на Рафаил Попов, учител по история. 
Самият той с пословично усърдие изследва миналото на своя роден Шуменски 
край, но увлича и своите ученици, с които прави разкопки в Преслав, Мадара и 
Плиска. През 1900 г. той поставя началото на музейната сбирка. Първите експонати 
са бронзови и сребърни предмети, гривни, обеци, икони и ръкописи.�9

Извънкласната работа по история се засилва и добива целенасочен 
характер в резултат на регламентирането и от Министерството на народното 
просвещение, когато то издава и специално окръжно № 3232 от 26 март 1897 г., 
с което препоръчва устройването на екскурзии до различни исторически обекти 
в страната и края, музеи, библиотеки и т.н. Това оказва съществено влияние 
върху планомерността и развитието на екскурзиите, което твърде бързо ги 
утвърждава като една от най-масовите и желани форми на извънкласна дейност. 
Възпитаниците на училището по няколко пъти в учебната година участват в 
екскурзии, организирани от училищата. Сред най-посещаваните градове са 
София, Пловдив, старите столици Плиска, Преслав, В. Търново и др. През 1905 
г. три учителки и 26 ученици посещават Виена.40 Успоредно с разширяването на 
училищната мрежа и увеличаването на учителския състав на преден план излизат 
и редица дидактико-методически въпроси. Разработват се методики на обучение 
на по-голяма част от учебните дисциплини, преподавани в началното училище. 
Издават се учебници и учебни помагала, методически ръководства. 

�6 ангелова, Р. Миналото на Шумен (1878-1912). ВТ, 2011, 551-556. [Angelova, R. Mi-
naloto na Shumen (1878-1912). Veliko Turnovo, 2011, 551-556.]
�7 Сведенията за педагогическата периодика са по: Български периодичен печат 1844-
1944 г. Анотиран библиографски указател, С., 1966, т. II. [Svedeniyata za pedagogicheskata 
periodika sa po: Bulgarski periodichen pechat 1844-1944. Anotiran bibliografski ukazatel. Sofi-
ya, 1966, t. II.]
�8 дражев, П. Извънкласната дейност по история от освобождението до 1944 г. В: 
История на образованието в България (Годишник), Габрово, 1986, т. IV,  97-112. 
[Drazhev, P. Izvynklasna deynost po istoriya ot osvobozhdenieto do 1944. In: Istoriya na 
obrazovanieto v Bulgariya (godishnik). Gabrovo, 1986, t. IV, 97-112.]
�9 Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1901/1902 г., Шумен, 1902, с. 156.
40 Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1904/1905 г., Шумен, 1905, с. 64.
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 още в първите години след освобождението Р. Матев и Ан. Стоянов съставят 
учебници по музика и музикални пособия, композират и издават училищни песни, 
песни и хора за пиано. Ръководството по гимнастика на Т. Йончев представлява 
първият опит за съставяне на учебник по физическо възпитание в нашата страна.

 През 1885 г. Ил. Р. Блъсков, Р. Матев и Т. Йончев започват издаването на 
“Учителски вестник” (1885). основната задача, която си поставят списващите, е 
“вестникът да подпомогне за умственото развитие на народния учител, да го запознае 
с най-новите стремления на общата педагогика, да му даде сведения за учебното 
дело в нашето отечество и въобще да дава на учителите от нашите народни училища 
някои практически и теоретични упътвания и с това  да улеснят що-годе трудната и 
от голямо значение задача на учителите”. В него се засягат въпроси за правилника 
и програмите на училищата, за нагледността, дават се практически разработки и 
много методически материали по обучението в първоначалните училища, разглежда 
се положението на учителите и се поместват вести от учителския живот. 

За активната педагогическа дейност на шуменските учители говорят 
и множеството списания, които те издават. През 1897-98 г. излиза “Просвета” 
- илюстровано културно-просветно списание за младежите от двата пола под 
редакцията на Иван Моллов, Иван Кравков и Димитър Велков. През 1902-
1903 г. Борис Балкански редактира “Педагогическа конференция” – списание 
за популяризиране опита на учителските педагогически конференции.  Д-р 
Кирил Свраков и д-р Ст. Чакъров уреждат при сътрудничеството на Д. цонков, 
Бурлаков, Ив. Георгиев, Д. Минев, Д. Мавров, детския писател Тр. Симеонов 
издаването на сп. “Учителска практика”, което излиза от 1906 до 1912 г. По думите 
на уредниците то е списание за изясняване и практическа приложба на новите 
веяния в областта на педагогиката и дидактиката. През 1908 г. Б. Балкански издава 
“Родителска грижа”(1908, 1911/1912, 1924) – списание за домашно, училищно и 
обществено възпитание и против “утопичните идеи”. На страниците му излизат 
разкази и стихотворения, педагогически статии (преводни и оригинални), анкети, 
съобщения, педагогическа хроника и библиография. През 1909-1914 г. д-р Н. цонев 
със сътрудничеството на д-р Гиков, Т. Самодумов, Ан. Христов, Д. цонков и Д. 
Кацаров и др. редактира “опитна педагогика”(1909-1914) – списание за подобрение 
на  учебно-възпитателната   практика чрез научни изследвания. През 1914-1915 г. 
д-р К. Свраков, директор на педагогическото училище през 1909-1912 г., редактира 
сп. “Народно училище”. За най-малките – децата, излиза сп. “Теменужка” (1909-
1912) – детско списание с картинки, под редакцията и сътрудничеството на 
д-р П. цонев, Ан. Христов, П. Българанов, Д. Ив. Куюмджиев и Тр. Симеонов. 
Сътрудничи му дори Ив. Вазов. Списанието с полезни и поучителни четива, има за 
цел да “импулсира детското развитие в социален и свободен дух” и дава материали, 
които “рисуват и илюстрират позитивната и реална страна на живота”. 41 

�� Хараланова, Б. Учебно-педагогическа литература, издавана в Шумен от освобождението 
до 1944 г. – Известия на Историческия музей Шумен,, Шумен, 2002, кн. Х, с. 268-279. 
[Haralanova, B. Uchebno-pedagogicheska literatura izdavana v Shumen ot osvobozhdenieto do 
1944. –Izvestiya na Istoricheskiya muzey Shumen. Shumen, 2002/ Х, 268-279.]
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Средоточие на дискусии по педагогически въпроси са и други периодични 
издания. В тях своето мнение излагат и шуменските педагози. Дим. Благоев, 
учителствал в Шумен в периода 1886-1894 г., на страниците на “Вестник на 
учителското дружество” следи всички изменения в българската образователна 
система и излага своето становище и по въпросите на дидактиката. 

В мъжкото педагогическо училище работят много добре подготвени 
преподаватели, които по-късно допринасят за развитието на различни клонове 
на българската наука в началото на века. Иван Моллов е известен общественик и 
читалищен деец, археолог, оставил книги и статии по исторически и просветни 
въпроси. Той урежда първата музейна сбирка. Рафаил Попов (1876-1940) преподава 
по история, по-късно поставя основите на праисторическия отдел към Народния 
археологически музей в София. Известен български праисторик и археолог, със 
своите ученици той прави първите разкопки в Мадара. Стефан Младенов (1880-
1903) е известен езиковед, по-късно професор в Софийския университет по общо, 
сравнително и индоевропейско езикознание, автор на около 1000 труда по езикови 
и литературоведски въпроси. Илия янулов (1880-1962), учител по политическа 
икономия, по-късно става утвърден български социолог, икономист и юрист, 
професор в юридическия факултет на СУ. По физическо възпитание преподава 
унгарецът Колман Ронже, въвел за първи път в България уредна гимнастика, 
един от първите разпространители на научни знания в областта на анатомията, 
физиологията и хигиената на физическото възпитание. 42 По музика преподавател 
е изтъкнатият музикален деец Велико Дюкмеджиев, който поставя началото на 
оперетата с приказната оперета “Червената шапчица” от Фр. Абт. 43 

Директор през периода 1909-1912 г. е д-р Кирил Свраков 44, допринесъл 
за обогатяване на педагогическата книжнина у нас. През 1905 г. в съавторство с 
П. Минев той издава ръководство по дидактика, съставено от две части – логика и 
дидактика. Пособието се отличава с по-добрите си качества, предвид обособеността 
на въпросите на дидактиката и тяхното по-ясно, по-конкретно и по-достъпно 
изясняване. През 1906 г тандемът издава “Всеобща история на педагогиката”. 
Без да претендират за оригиналност, тези ръководства отговарят на нуждата на 
педагогическите училища у нас от специализирана литература и постепенно 
изместват най-използвания у нас учебник в края на ХIХ в. по педагогика – на Ст. 
Басаричек – преподавател в Загребската педагогическа препарандия. Налагането 
му за дълго се дължи на факта, че учебникът представлява един завършен курс  по 
всички педагогически дисциплини. Учител е Анани явашев.

�� За него по подробно вж: Чужденци просветни дейци в България. Съставителство и 
редакция а. Пенев и П. Петров, С., 1988,  380-388. [Chuzhdentshi-prosvetni deytshi v Bul-
gariya. Sustavitelstvo i redaktshiya A. Penev i P. Petrov. Sofiya, 1988,  380-388.]
�� За него по-подробно вж: Виденов, а. Велико Дюкмеджиев - заслужил музикант и 
родоначалник на българската оперета. В: Шумен и Шуменско. Изследвания, съобщения, 
документи и материали, кн. III, Шумен, 1971, 137-154. [Videnov, A. Veliko Dyukmedzhiev 
– zasluzhil muzikant i rodonachalnik na bulgarskata opereta. In: Shumen i Shumensko. Izsled-
vaniya, suobshteniya, dokumenti i materiali. Shumen, 1971, 137-154.]
�� ДА Шумен, ф. 605 К, оп.1 , а.е. 52 л. 78.
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В края на първото десетилетие на ХХ в. броят на учениците бележи 
тенденция към намаляване. Причините са от разнороден характер - класни училища 
се откриват в Нови пазар, Дивдядово, Смядово; много ученици продължават 
образованието си във Военното училище, условията за освобождаване от 
такса стават все по-трудни и голям брой бедни ученици не могат да продължат 
образованието си. Така се стига до преобразуването  на педагогическото училище 
в Мъжка реална гимназия през 1912 г. със закон. 45

Традицията на Шумен като център на педагогически кадри продължава 
откритото през 1912/13 учебна година Турско педагогическо училище за начални 
учители. Решението на българското правителство е осуетено за кратко време 
поради избухването на Балканските войни, а в последствие и от Първата световна 
война. Независимо от тези причини през 1918 г. се реализира замисълът и в 
Шумен е открито турско педагогическо училище за начални учители с двегодишен 
курс на обучение. То просъществува до 1928 г. и подготвя 328 учители, сред 
които 11 девойки, 5 от които са от цариград. През 1922 г. се открива средното 
духовно училище “Нювваб”. Към него има висш отдел с тригодишен курс. Това 
е единственото в България и на Балканския полуостров духовно училище, което 
освен духовни лица, подготвя и учители за турските прогимназии. 

Краят на Първата световна война отмерва синора между две епохи в 
развитието на педагогическото дело в град Шумен. Първата разпростира своите 
граници между първите искри на педагогическа дейност и началните и трудни 
стъпки на средното девическо и мъжко педагогическо образование, а втората 
самостоятелното съществуване на Висш педагогически институт за подготовка 
на прогимназиални учители.

2. Откриване и дейност на педагогическия институт „д-р Петър 
Берон” (1919-1935) 

Финансовите сътресения на следвоенната стопанска разруха естествено 
се отразяват и върху развитието на педагогическото образование. Наред с 
материалните загуби най-големи са човешките и моралните загуби. Въпреки това 
страната бавно се възстановява. Силно се чувства нуждата от прогимназиални 
учители във връзка с промяната на Закона за народната просвета от 1909 г. Според 
него от гимназията се отделят първите три класа – I, II и III клас и  се обособяват 
като самостоятелна степен, наречена прогимназия, а курсът на гимназията се 
увеличава от четири на пет години – от IV до VIII клас. Извършената промяна 
изиграва прогресивна роля. След излизането на закона от 1909 г. на много 
места в страната се откриват гимназии или “малки гимназии”, както ги наричат 
тогава. Създаването на прогимназията като самостоятелно звено в системата на 
българското образование и като горен курс на основното образование с особена 
цел и съдържание налага по необходимост подготовката на нов тип учители 
– прогимназиални. 

Pro domo sua

�5 Закон за изменение и допълнение на някои членове от Закона за народното просвещение 
от 1912 г., ал. 6.



��9

Специалните възрастови особености на учениците от прогимназиалния 
курс изискват от прогимназиалния учител не само да владее добре научните 
основи на предметите, които ще преподава, но и да бъде добър педагог. Средствата 
и методите, които се прилагат в учебно-възпитателната работа в прогимназията, 
се отличават както от средствата и методите, прилагани в първоначалното 
училище, така и в гимназиите. Всичко това налага да се осигури специална 
подготовка на прогимназиални учители. За целта след войните се подготвят 
кадри в Пловдив, Русе и Кюстендил. 

Учителският институт в гр. Шумен е открит през 1919 г. със заповед 
№1953 от 22 август 1919 г. на МНП като клон на Висшия педагогически курс 
в град Русе за подготовка на прогимназиални учители по втора група предмети 
с изучаване на математика, физика, химия, естествена история, френски език, 
хигиена, гимнастика и педагогически блок дисциплини. Тази заповед се прави 
достояние на директора на ВПК – Русе и на директора на Шуменската мъжка 
гимназия с писмо №1738 от 23 август 1919 г. на МНП – отделение за средните 
училища и Университета. За директор временно е определен Марин Шаранков, 
директор и на Шуменската мъжка гимназия.�6 Шуменската общественост 
приветства това решение предвид традициите на града в педагогическото 
образование и нуждата от начални и прогимназиални учители за региона.�7 

През първата учебна година за Института – учебната 1919/1920 г.  са приети 
129 души, разпределени в три паралелки. Профилът е природо-математически, 
но курсистите изучават и френски език. Курсът на следване е двегодишен. 

Първи директор е С. Попов, около когото се сформира и педагогическият 
колектив – д-р Кардам Дечков – химия, Жечо Чавдаров и янко Зехиров 
– математика, Дим. Раданов – естествена история, М. Кушев – педагогика,  я. 
Попов – френски език и Сп. Зелков – гимнастика. 

През 1921 г., със заповед на МНП № 1065 от 14 януари Русенският клон 
на Висшия педагогически курс се превръща в самостоятелно учебно заведение, 
смятано от 1 януари 1921 г., в образцова прогимназия.�8 Земеделският министър 
Стоян омарчевски внася изменение и допълнение на Закона за народната просвета 
от 1909 г., визиращо промяната в наименованието на педагогическите училища – 
от 1921 г. висшите педагогически курсове се преименуват в учителски институти 
с двегодишен курс на обучение над средно образование.�9 от новата 1921/1922 
г. учебна година природо-математически профил се разделя на две групи – с 
основни специалности физика и математика и естествена история и химия. На 
свое заседание от 2 юли 1921 г. Педагогическият съвет излиза с предложение 
към МНП да се допълни курсът с откриване на историко-филологически отдел. 
Това ще спомогне курсистите да имат по-богат избор и ще се покрие нуждата 
от квалифицирани кадри в областта на хуманитаристиката в Шуменски окръг.50 

�6 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 1,  а.е. 4, л. 1- 4, 10.
�7 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 1 , л. 10.
�8 Пак там, л. 26.
�9 ДВ, бр. 67, 21 юли 1921 г.
50 Пак там, л. 36.; ф. 962, оп.1, а.е. 16, л. 98.
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Това предложение е удовлетворено веднага, но за съжаление през учебната 
1922/23 г. няма достатъчно кандидати. Необходимият брой кандидати се набира 
на следващата и през учебната 1923/1924 г. се открива историко-педагогически 
профил, с което Институтът се превръща в пълен институт за прогимназиални 
учители с двегодишен курс на обучение и се оформят три групи: историко-
филологическа, в която се подготвят прогимназиални учители по български 
език, вероучение, отечествена и обща история, отечествена и обща география 
и обществознание; природо-химическа, в която се подготвят прогимназиални 
учители по химия, естествена история, земеделие, рисуване и ръчна работа 
(ръкоделие за жени); физико-математическа – в която се подготвят прогимназиални 
учители по физика, математика, кооперативно дело, музика и гимнастика.

Със Закона за народното просвещение от 1924 г. се въвежда петгодишен 
курс на обучение в педагогическите училища над трети прогимназиален 
клас. През първите три години се изучават общообразователни предмети, а 
в последните – специални предмети.5� През същата година се въвежда и нов 
учебен план, който действа до 1932 г. 52 Просветното министерство оставя  само 
два института за прогимназиални учители – в Шумен и Пловдив. 

Тригрупната система просъществува кратко – от учебната 1925/1926 
г. се въвежда двугрупната система с два профила – историко-филологически и 
природо-математически. В двете групи се изучават общи предмети – педагогика, 
въведение във философията,чужди езици (френски, немски, английски или 
италиански), хигиена с популярна медицина и домакинство. Успоредно с това 
в I група се изучават български език, вероучение, отечествена и обща история, 
отечествена и обща география, обществознание и гимнастика. Във II група 
специалните предмети са следните: математика, естествена история, химия, 
физика и ръчна работа (ръкоделие за жени). Изучава се и български език за обща 
култура. По избор курсистите се задължават да изучават и втори художествено-
технически предмет – пеене или рисуване. 

За курсисти във висшите педагогически курсов, се приемат кандидати 
(мъже и жени), които притежават зрелостно свидетелство от средно училище. 
Изисква се да бъдат здрави и без телесни недостатъци. Приемането им става без 
изпити и не се предвижда ограничение по отношение на възрастта. С правилника 
за учителските институти от 1923 г. се поставят известни ограничения: да са 
завършили гимназия или духовна семинария със зрелостно свидетелство и 
да не са по-възрастни от 25 години. от началото на 1931/32 учебна година се 
въвежда и приемен изпит и по избрания предмет – пеене, рисуване или физическо 
възпитание. 

Както във висшите педагогически курсове е така и в учителските 
институти в края на I курс курсистите полагат годишен изпит по всички 
предмети, изучавани през годината, а в края на II курс – окончателен изпит по 
особена програма, в която се включва програмният материал, изучаван във II 

5� ЗНПр, 1924, гл. VI, чл. 156.
5� История на образованието ...., с. 300.
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курс, и избрани въпроси от изучавания материал от I курс. Завършилите успешно 
окончателния изпит получават свидетелство за редовни прогимназиални 
учители по съответната група. 

Броят на желаещите да се обучават в института е много голям, което 
налага да се приемат по две паралелки в двете групи. Така през 1928/29 
г. са приети 150 души, през 1925/26 г. – 180 души, през 1934/35 те са 114. 
Същевременно броят на завършилите е 119 през 1926 г. и 88 през 1929 г. При 
съпоставка на броя на приетите студенти с броя на завършилите личи ясното 
несъответствие между тях. очевидно това се дължи на установената практика 
да се приема максимален брой студенти, а да завършват тези, които имат 
сили и възможности да усвоят научните знания и педагогическата практика. 
Допълнително се увеличава бройката на приеманите курсисти с прехвърлянето 
в института на възпитаниците на закрития педагогически институт в Бяла 
черква 53 и на сираците от войната. Съгласно министерско предписание № 24277 
от 11 август 1932 г. сираците от войната се записват без подбор.5� Липсата на 
подбор не дава възможност да се направи прием на най-добрите кандидати и 
това ярко се отразява на средния успех в училището. Затова на свое заседание 
педагогическия съвет отправя към НП следните препоръки: всички кандидати 
да полагат приемен изпит на обща тема, под внимание да се взема средният 
успех от зрелостното свидетелство, да има задължителен медицински преглед.55 
Според ръководството друга причина за слабите резултати е, че голяма част от 
кандидатите са от семейства на добруджански и тракийски семейства.56 Тези 
деца растат в недоимък, с болката за родните места, без морална и материална 
подкрепа, без елементарно образование и възпитание. За да помогне както на 
учениците, така и на родителите, учителският колектив търси различни форми за 
общуване между двата фактора – училището и семейството. Провеждат се често 
родителско-учителски срещи, класни родителски срещи, забави, чествания. 
Приканват Шуменския окръжен съвет материално да подпомогне бедните 
ученици. По този начин ще се подобрят условията за работа и възможността 
децата на тия бежански семейства “да израснат по-просветени, по-добри и по-
полезни за Родината ни гражданки и граждани”.57

обучението на курсистите е безплатно. На бедни курсисти, които 
проявяват старание и показват добър успех на изпитите, се отпускат стипендии. 

Ръководството на висшите педагогически курсове се осъществява от 
директорите на гимназиите, към които се откриват тези курсове. 

По-късно след отделянето на висшите педагогически курсове 
като самостоятелни учебни заведения тяхното ръководство се поверява 

5� ДА Шумен, ф. 27 К, а.е 5, л. 3,6.
5� ДА Шумен, ф. 27 К,  оп. 3, а.е. 1, л. 45.
55 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 1, а.е. 7, л. 60, а.е.293, л. 1.
56 Изложение за състоянието на Шуменски окръг, Шумен, 1926, с. 97. [Izlozhenie za sus-
toyanieto na Shumenski okrug. Shumen, 1926, s. 97.]
57 Пак там, с. 98.
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на преподавателския съвет начело с директора. Той се назначава с указ по 
предложени на министъра на народната просвета. За директори се назначават 
редовни гимназиални учители, работили като преподаватели в учителски 
институти, като се предпочитат с педагогическо образование и най-малко 
десетгодишна педагогическа практика. Директорът по право председателства 
преподавателския съвет който се свиква на редовни заседания един път месечно. 
В края на всяка учебна година преподавателския съвет изпраща предложения в 
МНП за подобряване на учебно-възпитателната работа. 

Директорите на учителските институти ръководят и отговарят за работата 
и на образцовите прогимназии към институтите, а преподавателските съвети с 
участието и на образцовите учители вземат решения по учебно-възпитателната 
работа, успеха и поведението на учениците. 

За преподаватели в учителските институти се назначават с указ от 
Министерството на народната просвета редовни гимназиални учители с най-
малко петгодишна служба като учители в средни училища. Те са задължени да 
преподават 22-24 часа седмично, включително конференциите и образцовите 
уроци. При повече часове се назначават външни лектори, които не могат да вземат 
повече от 12 часа седмично. Наказанията и уволненията на преподавателите стават 
от окръжните дисциплинарни комисии, в които участват и избрани представители 
на учителските институти. 

образцовите учители в образцовите прогимназии към учителските 
институти се назначават също от МНП по препоръка на преподавателския съвет. 
Те преподават задължителния брой часове за прогимназиалните учители, като в 
тези часове се включват и 5 часа за конференции и образцови уроци.58 

Учителският институт наследява библиотечния фонд на педагогическите 
училища, съществували до войните. Значително се обогатява обаче библиотечният 
фонд през 1923 г., когато към него се прибавя фондът на Русенския учителски 
институт.59

Възпитаниците на Шуменския учителски институт вземат активно 
участие и в извънкласни дружества и форми. от 1921 г. в училището съществува 
гимнастическа дружина.60 През същата година МНП с окръжно 23205 дава 
разрешение за създаване на дружество “Червен кръст”. Първата инициатива на 
младите червенокръстци е събиране на помощи за гладуващия руски народ.6� 
През 1928 г. се сформира и въздържателно дружество в института.

Успехите в развитието на Шумен като утвърден център за подготовка на 
учителски кадри са свързани и със скромното по обем и съдържание творчество 
на преподавателите. Най-значителна е продукцията на Илия Краев – директор на 
института в периода 1922-1927 г. Той е автор и съавтор на  учебници и помагала: 

58 Обрешков, О. и др. Подготовка на..., с. 194.
59 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 1, а.е. 5, л. 93.
60 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 1, а.е. 4, л. 51.
6� Пак там, ф. 962, оп.1, а.е. 16, л. 99; ф. 27 К, оп.1, а.е. 4, л. 43 - Протокол №3 от заседание 
на Учителския съвет на 7 септември 1921 г.
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“История на педагогиката” (в съавторство с П. Прокопиев, Плевен, 1924, 160 (в съавторство с П. Прокопиев, Плевен, 1924, 160(в съавторство с П. Прокопиев, Плевен, 1924, 160 
с.), “Теми по български език” (1928), “Христоматия за I клас на народните 
прогимназии” (София, 1926, 104 с.), “Христоматия за II клас на народните 
прогимназии” (София, 1926, 114 с.), “Христоматия за III клас на народните 
прогимназии” (София, 1926, 130 с.) Илия Краев урежда и научно-популярна 
библиотека “Лъчи”, в която публикува преведени от него творби. Книга пета 
от поредицата е “Нравственост и възпитание “ от Ф. Тома (Шумен, 1925, 96 с.). 
Учителят по педагогика Кр. ценов също издава много помагала. Своите първи 
стъпки на книжовното поприще правят не само учителите, но и учениците. 
Писател Ст. ц. Даскалов, студент в Учителския институт, споделя, че именно 
тук пише първия си разказ “Самоубийство”, първата си хумористична творба, 
първите стихове, както и започва да се подписва с псевдонима “Бунтарски”.6� 

Макар педагогическото образование да има традиция в Шумен, само 
девическото педагогическо училище има свой патрон – благодетеля Нанчо 
Попович. Едва на свое заседание, проведено на 22 ноември 1934 г., учителите от 
института решават да се избере патрон на училището. Специална комисия отсява 
предварително направените предложения и излиза със становището за патрон да 
бъде определен д-р Петър Берон – “един от най-първите педагози и методици, 
които имат най-големи заслуги към българското дело”.6� Предложението се 
приема единодушно. С писмо  № 6721 от 30 ноември 1934 г. Министерството 
на народната просвета одобрява решението на шуменските педагози.6� Взема се 
решение институтското знаме да се освети на 21 март 1935 г., деня на кончината 
на д-р П. Берон, а за патронен празник да се определи първият неделен ден след 
7 декември, рождената дата на патрона. 

Тържественото освещаване на институтското знаме става на 27 март 
1935 г. Тържеството е уважено лично от просветния министър ген.-майор Тодор 
Радев и главния секретар на министерството С. Казанджиев. На площад “цар 
Борис III” е отслужен молебен от Негово Преосвещенство митрополит Симеон, 
който освещава и знамето. Присъстват кметът на града д-р Добрев, началника 
на Шуменския гарнизон полк. Михайлов, много граждани, учители и ученици. 
По-късно в читалище “Архангел Михаил” се провежда събрание, на което реч 
произнася директорът на института Гр. Пенчев. Учителката Елена Динева чете 
доклад на тема “Доктор Петър Берон като учен и ратник за нашето възраждане”.65 

Въпреки ограниченията курсистите от учителските институти вземат най-активно 
участие в обществено-политическите борби на народа и младежта. Нещо повече, 
учителските институти в Пловдив и Шумен стават центрове на борбите на учещата 
се младеж. Това е логично предвид динамиката на българското историческо 
развитие през 30-те години, кризисните икономически процеси, политическите 
сблъсъци и социалните трусове, които преживява българската нация.  

6� Шуменска заря, бр. 107, 27 май 1969. [Shumenska zarya, 107, 27 May 1969.]
6� ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 3, а.е. 2 л. 4.
6� Пак там, л. 9.
65 Шуменски глас, бр. 639, 27 март 1935 г. [Shuemnski glas, 639/ 27 March 1935.]; Областни 
вести, бр. 126 , 23 март 1935 г. [Oblastni vesti, 126/ 23 March 1935.]
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още с основаването на Работническия младежки съюз (РМС) през 1927 
г. в учителските институти се изграждат ремсови организации, които застават 
начело на борбата на прогресивната учеща се младеж. Макар и да има спонтанен 
характер, се отличава акцията на курсистите от Шуменския учителски институт 
през есента на 1931 г., предприета в знак на солидарност със студентите  от 
Софийския университет срещу появата  на бившия министър-председател проф. 
Ал. цанков  в аудиториите на юридическия факултет.  За един ден те напускат 
учебните зали и организират манифестация в града.66 

След успешното провеждане на тази акция най-будните младежи решават 
да създадат секция на БоНСС (Български общ народен студентски съюз), който 
да поддържа будно политическото съзнание на бъдещите учители и да защитава  
непосредствените интереси на курсистите. По указание на партията бонсова 
секция има за задача да израсне като  ръководител на борбата на цялата учеща 
се младеж в Шумен. В секцията се записват много курсисти. През април 1933 г. 
се основава шуменско институтско дружество, клон на Българския национален 
студентски съюз (БНСС). Тези две студентски организации от началото на 30-те 
години оглавяват политическите изяви на студентите и техните вътрешни борби. 

Студентите от Шуменски учителски институт през 1924 и 1926 г. правят 
опити да проведат събрания, на които да изложат исканията си за разширяване 
на студентските си права 67, на правата и привилегиите си като бъдещи 
прогимназиални учители.68 Училищното ръководство безапелационно отказва 
разрешение, позовавайки се на нарушаване Правилника на института.

Ремсистите от Шуменския учителски институт установяват връзки с 
учащите се от средните училища в града и с войниците ремсисти от военния 
гарнизон. Това става известно на полицията. На 19 март 1933 г. в местността 
“Кьошковете” са заловени студентите Димо Пенчев, Мара Балева и цвята 
Кънчева. Тримата курсисти ремсисти са убити без съд и присъда. За да се заличи 
престъплението е предизвикан съдебен процес, на който тримата курсисти 
са осъдени на смърт заедно с Демир Борачев и Йордан Кънчев, преминали в 
нелегалност.

Училищното ръководство се стреми да парира студентските вълнения 
чрез специални комисии за разследване на техните причини. Понякога се стига 
и до крайности – през април 1925 г. е изключена курсистката Мара Касабова, 
обвинена в противодържавна дейност. Впоследствие наказанието й е отменено, 
тъй като е оправдана от Шуменския окръжен съд.69 Много са изключените 
студенти – в началото на 1935 г. 27 курсисти заради членство в БоНСС; Хр. Колев 
– за присъствие на политическо събрание; Д. Петров и Н. Константинов – за 
притежаване на комунистическа литература и т.н. Студентските вълнения поставят 
на изпитание  политическите убеждения на преподавателския състав.70 Надделява 

66 Ехо, бр. 270, 22 декември 1931 г. [Ekho, 270/ 22 December 1931.]
67 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 1, а.е. 5, л. 81.
68 Пак там, ф. 962, оп. 1, а.е. 16, л. 100.
69 ДА Шумен, ф. 962, оп. 1, а.е. 16, л. 100; ф. 27 К, оп.1, а.е. 5, л. 43.
70 По подробно вж.: ДА Шумен, ф. 962, оп. 1, а.е.4, л. 105-115.
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традиционното разбиране за неангажираността на студентите с политически  
борби и съсредоточаване на амбиции и енергия върху полето на науката. 

Като център с утвърдени традиции в подготовката на педагогически кадри 
Шумен е избран от МНП да експериментира откриване на нов тип училище. През 
1924 г. с Указ №213 на цар Борис III се одобрява Постановление на Министерския 
съвет от 1 септември 1924, протокол № 69, който гласи: “Разрешава се да се 
отстъпи на МНПР досегашното държавно практическо земеделско училище в гр. 
Шумен с всичките му имоти, инвентар и помещения за нуждите на новото мъжко 
опитно педагогическо училище за учебната 1924/25 г.” 71 Така в Шумен се открива 
Мъжко опитно педагогическо училище с пансион и земеделско  стопанство 
по примера на румънско училище в яш “Scola Normala” и по инициатива на 
министър-председателя проф. Ал. цанков.

Според обявеният прием училището ще приема 30 души с завършено 
прогимназиално образование. Курсът е петгодишен, безплатен, като учещите се 
няма да заплащат също престоя и храната си в пансиона. Учебната година започва 
на 15 септември и приключва на 12 юли. от 13 юли до 14 септември учениците 
се пускат във ваканция на две смени по един месец. През останалото време имат 
земеделска практика, която се ръководи от училищния агроном.  Завършилите ще 
се признават за редовни първоначални учители и ще бъдат назначавани в селските 
първоначални училища, които ще бъдат снабдени с малки стопанства съгласно 
Закона за ТПС. За директор е назначен Петър Давидов, директор на Шуменското 
девическо  педагогическо училище.7� 

освен в Държавен вестник обява за приема е пусната и  в местния 
печат.7� Като първо по рода си училище в България привлича много желаещи – за 
обявените 30 места подават молби 132 кандидати. Това позволява да се направи 
качествен подбор на желаещите да учат. Комплектован е и учителският персонал 
– Ив. Владиков, М. Иванов, я. Попов, К. Антонов, К. Танев, Б. Манолов, М. 

Маринов, И. Попов, Т. Попов, Д. Михайлов, К. Игнатов, 
Ан. Зидаров, С. Зелков.7� 

Тържественото откриване става на 12 октомври 
1924 г., неделя, като специален гост е ген. Иван Русев 
– министър на вътрешните работи и народното здраве, 
български известен политик от Демократическия сговор 
и шуменец. В речта си той изтъква, че училището ще 
спомогне за издигането на българското село на висотата, 
на която са издигнати селата в културните страни. Селското 
население в България съставлява 4/5 от населението и за 
него трябват сериозни грижи. С откриването на училището 
се задоволява една от най-насъщните нужди на селското 

7� ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е.2, л. 4.
7� Пак там, л. 5.
7� Шуменски вести, бр. 489, 18 септември 1924. [Shumenski vesti, 489/ 18 September 
1924.]
7� ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 6.

ген. Иван Русев
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население.75 На откриването не може да присъства инициаторът – проф. цанков, но 
той посещава училището на 1 февруари 1926 г.76 Учебният план включва следните 
предмети – математика, ръчна работа, краснопис, вероучение, български език, 
френски език, рисуване (моделиране), руски език, физическо възпитание, физика, 
химия, естествена история, история, география, хигиена, популярна медицина, 
пеене и цигулка, хор, оркестър, музика, земеделие с млекарство и птицевъдство, 
икономика, кооперативно дело и сметководене, лозарство, винарство, градинарство 
(овощарство, зеленичарство, цветарство), земеделско-стопанска практика и от 
педагогическия блок дисциплини - психология, етика, педагогика и практика.77 
Новото в учебния план, сравнено с учебния план на другите педагогически 
училища, е, че наред с общообразователните и педагогически дисциплини 
важно място заемат и дисциплините по агрономство, с които се цели да се даде 
елементарна практическа и теоретическа подготовка по основните отрасли на 
селското стопанство. 

Скоро директорът П. Давидов е освободен по негово желание. от 
21 октомври 1924 г. за директор е назначен Сава Костов 78, дотогава учител в 
Плевенската мъжка гимназия. За управлението на това училище е утвърден 
специален правилник със заповед – 2438 от 5 август 1925 г. Съгласно този 
правилник учениците от опитното мъжко педагогическо  училище полагат при 
завършването на курса държавен изпит по: математика – писмен и устен; два по 
педагогика с раздели: обща педагогика, дидактика и методика – писмен и устен; 
български език – писмен и устен; история - устен; география – устен, агрономия 
с раздели: общо земеделие, скотовъдство, стопанска икономия с кооперативно 
дело; земеделска практика с раздели:скотовъдство, лозарство и овощарство. 
Предвижда се на завършилите училището учители да се отпуща безплатна земя 
при постъпването на работа. организира се “Фонд за поощряване на способни и 
примерни питомци на Държавното мъжко опитно педагогическо училище в гр. 
Шумен”.79

 Постепенно училището подобрява материалната си база. още през 1925 г. 
започва строеж на необходимите помещения и сгради. През ваканцията учениците 
работят по един месец в стопанството на училището на две смени. Има 445, 7 
дка ниви, 40 дка овощна градина, 8 дка лозе, ферма с работен добитък и обори, 
краварник, свинарник птичарник, разсадник, овощна и зеленчукова градина, 
винарска изба, пчелин и бубарник.80 Специален учител агроном се грижи за 
стопанството на училището. За това е назначен Иван Т. Икономов, завършил висше 
земеделско образование в Тулуза, Франция. Доброто поддържане на училищното 

75 ДА Шумен, ф. 962, оп.2, а.е.12, л. 7.
76 Пак там, а.е.12, л. 13.
77 Пак там, л. 53.
78 С. Костов е роден в Габрово. След завършването на Априловската гимназия той следва 
естествена история в СУ. Известно време е бил и директор на Варненската мъжка гимназия.
79 Обрешков, О. и др. Подготовка на учителски...,165-166.
80 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 14.;Училищен преглед, 1925, кн.VII, с. 704. [Uchilish-
ten pregled, 1925/ VII, s. 704.] 
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стопанство дава възможност на учениците да се предлага храна в ученическия 
стол – разнообразна, в достатъчно количество и качествена.8� Добрата подготовка 
и положителните отзиви привличат много желаещи и през следващите учебни 
години – макар приемът да се увеличава на 40 души, кандидатите са  над 100. 
В началото на учебната 1926/1927  година в училището се обучават: в IV клас 
– 40 курсисти, в V клас – 38, в VI клас – 26, или общо 104 души.8� Тъй като 
училището не разполага с достатъчен брой класни стаи и кабинети, през учебната 
1928/29 г. се налага приетите ученици в IV клас да се запишат в гимназии, 
където да го завършат, а в V клас да продължат обучението си в Мъжкото опитно 
педагогическо училище.83 През юни 1929 г. се провежда зрелостен изпит на 
първият випуск завършващи. На него се явяват 23 абитуриенти, които показват 
добра научна и педагогическа подготовка – успехът е Добър 4,49. Тържественият 
акт на връчване на дипломите е на 12 юли 1929 г. освен близки и учители 
тържеството е уважено от шуменската общественост и много гости от столицата. 
Лично пристига просветният министър Никола Найденов, а председателят на 
НС проф. Ал. цанков пожелава на зрелостниците “воля, любов, вяра и труд, за 
да преуспеят и да възобновят живота в българското село.” 84 По инициатива на 
завършващите абсолвентите Петър Стоянов и Павел Йотков издават литературен 
сборник с разкази, стихове и статии на ученици.85 Педагогическата практика се 
води в образцовото народно първоначално училище “Илия Р. Блъсков”.

Училището наследява базата на Шуменското държавно практико-
земеделско училище. Тя е стара, занемарена и се налага училищното ръководство 
непрекъснато да иска кредити за обновяването и поддържането й. През 1927 г. 
е построена сграда, в която се настанява помощният персонал, който обслужва 
стопанството на училището. През 1928 г. тя е електрифицирана, а през 1929 
г. е водоснабдена. С ученически труд по време на организираните ежегодно 
трудови седмици са отремонтирани птичарникът, свинарникът и краварникът. 
Водоснабдяването на училището допринася за подобряване на хигиената в 
училището, тъй като през 1929 г. има много болни от тифус и туберкулоза. 
Шуменската общественост справедливо негодува, че училището се е превърнало 
в разсадник на болести. Въпросът достига до МНП и се налага на 10 юни с.г. 
учениците да бъдат разпуснати за една седмица, а училището основно да бъде 
дезинфекцирано.86 

За да поддържа равнището на училището и за да се запознае по-подробно с 
учебните програми и училищната организация, от 29 октомври до 7 ноември 1928 
г. директорът на училището С. Костов е на посещение в гр. яш, Румъния, където 
посещава училище “Василий Лупу”.87 Своите впечатления и отчет за работата 

8� ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е.12, л. 14.
8� Пак там, л. 16. 
8� ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12,  л. 23.
8� Пак там, л. 24-26.
85 Рецензия за него от П. М. вж: Училищен преглед, 1930, кн. 1, 57-59.
86 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 32.
87 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12 , л. 26. 
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на повереното му училище той представя на конференцията на директорите от 
пълните средни учебни заведения, проведена от 12 до 14 януари 1930.88 

Като първо и единствено по рода си училище в България Мъжкото 
опитно педагогическо училище многократно е посещавано от български и 
чуждестранни гости. На 4 август 1931 г. училището е посетено от М. Реджа, 
учител по история в одринския лицей. Той се среща с училищното ръководство 
и подробно се запознава с устройството на училището – цели, задачи, средства, 
учебен план, програми и учители. целта на посещението му, е запознавайки се 
с българския опит, да се открие подобно училище в съседна Турция.89 В средата 
на месеца  в училището пристигат учители и ученици от одринските средни 
училища. 

На 5, 6 и 7 август гости на училището е унгарският професор Геза 
Фехер. Той води група от четирима учители и петдесет ученици. Съвместно с 
българските си колеги те поставят възпоменателна плоча на къщата, в която е 
живял Л. Кошут. 90 През 1933 г. училището е посетено от проф. Христо НегенцовПрез 1933 г. училището е посетено от проф. Христо Негенцов 
и чешкия професор Вацлав Пшихода. Проф. Пшихода е официален гост на БУС 
и заедно с проф. Негенцов изучават образователното дело в България. В Златната Негенцов изучават образователното дело в България. В ЗлатнатаНегенцов изучават образователното дело в България. В Златната 
книга на училището чешкият учен отбелязва, че най-голямо постижение, е че 
подготовката на народните учители се извършва в естествената им земеделско-
стопанска среда.9� В Чехия проф. Пшихода ръководи експеримента в 22 опитни 
училища. 

На 3 август 1935 г. гост на училището е полският министър на народната 
просвета Пенджеевич заедно с българския му колега генерал-майор Т. Радев. 
Полският гост подробно се запознава с българския опит по отношение на 
училището с идеята да се приложи той и в Полша.9� 

Ежегодно в  училището гостуват българските министри на образованието 
– през 1927 г. Н. Найденов и проф. Александър Балабанов 93, през 1932 Константин 
Муравиев, чиновници от просветното министерство и много депутати 94, през 
1933 г. д-р Атанас Бояджиев, проф. Михаил Арнаудов, проф. Геза Фехер 95. 
Независимо от постиженията на възпитаниците и усилията на ръководството 
през 1933 г. съвсем открито започва да се говори за закриване на Мъжкото 
опитно педагогическо училище. Сред причините главно място заема факта, че 
в училището се разпространяват комунистически идеи. След 1923 г. се създават 
комсомолски ядки, в които се изучава марксическа литература, четат се партийни 
вестници и списания, пишат се антифашистки лозунги. Това обяснява честите 

88 Училищен преглед, 1931, кн. 1, с. 122.
89 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12,  л. 37.
90 Пак там, л. 37.
9� ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 48.
9� Пак там, л. 70.
9� ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 22.
9� Пак там, л. 42.
95 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 50.
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проверки от полицията и МНП. През септември 1930 г. след направен обиск 
в учителите Д. Димов, Ж. Георгиев, М. Каравасилев, Г. Захариев, К. Попов е 
намерена  над 100 тома комунистическа литература.96 Специална анкета провежда 
и просветното министерство. Директорът и  заловените учители са преместени, 
а учениците са изключени. За директор е назначен Илия Кърмаков, дотогавашен 
директор на Варненската девическа гимназия. През 1932 г. отново се стига до 
изключване на петима ученици, които разпространяват комунистически идеи.97 

През март 1935 г. в училището е изпратен главният инспектор П. Иванов, който 
трябва да подготви доклад за проявите на комунистическите групи в училището. 
Проверката завършва с изключването на още осем възпитаници.98 

Шуменската общественост и училищното ръководство се обявяват 
против закриването на училището. Директорът И. Кърмаков е натоварен от 
педагогическия съвет да се яви с изложение пред министъра на народната 
просвета и пред членовете на специалната комисия, разработваща проекто-
реформите в българската образователна система. Директорът Кърмаков на 
26 април 1933 г. представя подготвеното изложение в МНП и го разпраща 
до видни общественици и народни представители. В него се изтъква 
ползата от единственото по рода си училище в страната.99 С изложението се 
разпространява и брошурата на учителя Найден Чакъров “Един незавършен 
педагогически опит у нас”, в която разглежда историята на училището и идеи 
за развитието му. Специално изложение до министър-председателя изпраща и 
народният представител Тодор Бошнаков. В него се изтъкват важните заслуги 
на опитното училище “чрез стопанството се дава сигурна земеделска, главно 
практична култура, като се прилагат принципите на нагледното и активно-
трудово обучение, за да станат възпитаниците опитни възпитатели и учители 
на децата и добри съветници на широките селски маси за рационализиране 
и обновяване на българското селско стопанство”.100 Въпреки оказаната 
подкрепа на 15 септември 1933 г. училището е закрито като държавно и не се 
предвижда прием на  ученици. Последните възпитаници завършват през 1935 
г., а сградният фонд и материалната  база се предават на новооткрития опитен 
педагогически институт с пансион и стопанство за основни учители с директор 
Петър Давидов.101 Пансионът и стопанството се намират в североизточната част 
на града, в местността “Лагера”.

След Първата световна война Шумен става център на педагогическа 
подготовка не само на прогимназиални учители, но и на начални. Тя се извършва 
освен в Мъжкото опитно педагогическо училище с пансион и земеделско 
стопанство и в Девическото педагогическо училище “Нанчо Попович”. 

96 Пак там, л. 35.
97 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12,  л. 43. 
98 Пак там, л. 67.
99 ДА Шумен, ф. 962, оп. 2, а.е. 12, л. 48.
100 ДА Шумен, ф. 27 К, оп. 4, а.е.6, л. 40.
101 Пак там, л. 71.
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Разрушителната сила на двете последователни войни нанася поражения 
върху учебното дело в България и по-специално върху подготовката на 
учителските кадри. Причини от разнороден характер довеждат до остра нужда 
от учители. Затова земеделското правителство пристъпва към реорганизация на 
педагогическите  училища  за  начални учители. Според Закона за народното 
просвещение от 1921 г. обучението в тях е безплатно, те се откриват и се издържат 
от държавата, имат двегодишен курс на обучение (VII и VIII педагогически клас). 
освен в Дупница, Стара Загора, Бургас, Ловеч и Горна оряховица девическо 
педагогическо училище се открива и в Шумен. 

В седми педагогически клас се приемат ученици, отговарящи на следните 
условия: да са здрави и без телесни недостатъци; да не са по-възрастни от 20 
години, да са завършили успешно реално училище. 

При всяко педагогическо училище трябва да има и градина с образцово 
земеделско стопанство и метеорологическа станция. Учителите за образцовите 
учители се избират с конкурс между завършилите средно педагогическо училище. 
При завършване на VIII педагогически клас учениците полагат зрелостен изпит, 
след издържането на който добиват права на редовни първоначални учители. През 
1922 г. е приет и учебен план за педагогическите училища. Той включва следните 
предмети: български език и литература, чужд език (френски, немски, английски, 
руски), педагогика, психология, логика и етика, българска и обща гражданска 
история, отечествена и обща география, гражданско учение, математика, 
естествена история, физика, хигиена и популярна медицина, народно стопанство, 
кооперативно дело, рисуване, моделиране и ръчна работа (ръкоделие за момичета), 
музика и пеене, гимнастика и беседи по физическо възпитание и факултативно  
стенография. Учебният план от 1922 г. експлицира тенденцията да се издигне 
учебно-възпитателната работа на по-високо научно равнище. 

още през 1924 правителството на проф. Ал. цанков пристъпва към 
реорганизация на педагогическото образование. Със Закона за народното просвещение 
от 1924 г. се възстановяват педагогическите училища с петгодишен  курс над III 
прогимназиален клас, като отново в първите три класа са общообразователни, а 
последните два – специални. Във връзка с това и за да се приведе съдържанието на 
учебно-възпитателната работа в духа на закона, се изготвя и се въвежда нов учебен 
план през 1925 г., който е последният за периода до 1944 г. 

С откриването на училището започва активна работа за попълване на 
учителския и ученически персонал. Първият директор е Димитър Раданов, който 
през първата учебна година започва работа с 30 педагози и 557 ученички, от 
които в педагогическия клас – 213, разпределени в 6 паралелки.102 В училището 
освен български девойки се обучават и девойки от арменски, турски и еврейски 
произход.103 

102 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 13, л. 1, 8.
103 Изложение за състоянието на Шуменски окръг. Шумен, 1926, с. 107.
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Учебна година Брой ученички Паралелки
1922 – 1923 557 �7
1923 – 1924 556 �7
1924 – 1925 603 �8
1925 – 1926 6�� �7
1926 – 1927 6�9 �7
1927 – 1928 �78 �5
1928 – 1929 �98 �6
1929 – 1930 5�� �5
1932 – 1933 555 �7

Учители в Шуменското девическо педагогическо училище са: П. Давидов, 
София Коджабанова, Дона Каменарова, Люба Смядовска, Люба Дечева, Васила 
Ташева, Иван Владиков, Веселина Йовева и др.104 За педагогическата практика 
на курсистките полагат грижи Л. Бояджиева, Ст. Савова и Д. Камендиева, като за 
хоспитирането са определени два часа, а за конференции – един час.105

Ежемесечно заседания провежда учителският съвет. На тях се обсъждат 
въпроси, свързани с дисциплината на ученичките, набелязват се средства за 
обогатяване на знанията, развиване на интелекта и повдигане на културата.106 

На годишните съвети освен отчет за учебно-възпитателната работа се правят 
и предложения към МНП за нейното подобряване. На проведения годишен 
учителски съвет през юни 1930 г. шуменските педагози отправят следните 
препоръки: да се увеличи материалното възнаграждение на учителите; да се 
предвидят 2 часа седмична натовареност, които да влизат в натовареността на 
гимназиалните учители за класно ръководство; да се определи централно броят 
на учениците в една паралелка да не надвишава 30; да се открие пансион за 
девойките, който ще спомогне за осигуряване честта и авторитета им; да не се 
освобождават завършващите от изпит по български език и педагогика; последната 
година да бъде предназначена за практико-приложна дейност на ученичките; 
задължително кандидатките да държат приемен изпит по пеене и др.107 Тези 
предложения разкриват творческите идеи на педагозите от педагогическото 
училище. Ежемесечно се провеждат и родителски срещи.108 

Училището наследява богата библиотека. Има две библиотеки – 
ученическа с 2 100 тома литература 109 и учителска с 1 558 тома 110. През 1924 г. 
по инициатива на учителката В. Ташева се уреждат класни библиотеки, които 
са многофункционални и улесняват ученичките.��� Училищното ръководство 

104 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 16, л. 129.
105 Пак там, а.е. 18, л. 10.
106 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е.18, л. 5.
107 Пак там, а. е. 19, л. 5-8.
108 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 21, л. 3.
109 Пак там, а.е. 15, л. 49.
110 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 16, л. 94.
��� Пак там, а.е. 15, л. 27.
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непрекъснато закупува научна, педагогическа и художествена литература и 
обогатява библиотечния фонд. Създава се специален фонд ”Учебни помагала и 
книги”, с който освен книги за библиотеката се закупуват и учебници за бедните 
ученички, чийто брой през учебната 1927/28 г. достига 500.��� Много на брой и 
разнообразни по характер са периодичните издания, получавани в библиотеките: 
“Педагогическа практика”, “Училищен преглед”, “Учителска мисъл”, “Народно 
стопанство”, “Хиперион”, “Златорог”, “Здраве”, “Майка и дете” и м. др.���

от началото на съществуването си девическото училище  се помещава 
в четири сгради – една държавна и три частни къщи.��� Това изключително 
затруднява учебно-възпитателния процес, предвид отдалечеността им една от 
друга. Работи се и в образцовото първоначално училище. Затова на заседанията 
на учителския съвет непрекъснато се апелира да се построи нова сграда за 
училището. Единствено държавната сграда е хубава, хигиенична просторна, 
даваща възможност за въвеждане на кабинетната система. Има обзаведени 
кабинети по география, химия, естествена история, физика, математика, музика, 
рисуване и гимнастика.��5 Частните къщи са стари, нехигиенични и влажни. 
Големият брой сгради не позволява обаче да се поберат всички ученици, което 
налага да се намалява броя на паралелките и в една паралелка броят на ученичките 
да достига 48.��6 Това не само че е нездравословно, но и влошава качеството на 
учебния процес. Многократните молби на учители и ученици, за построяване 
на собствена сграда се реализират чак през 1931 г. Сформираният общоградски 
комитет полага основния камък на Шуменското девическо педагогическо 
училище на празното място до Първоначалното училище “Петър Димов” на 10 
май 1931 г. 117 

Правителството на земеделската партия начело с Ал. Стамболийски, чрез 
Закона за народната просвета (1921 г.) демократизира до известна степен българското 
образование. Под влияние на новата власт Министерството на просветата обръща 
особено внимание на патриотичното и трудовото възпитание на учещата се младеж 
и провежда целенасочена работа, която дава положителни резултати. Разгръщат 
се широко различни извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия, за 
чиято цел в учебните заведения започват да се провеждат планомерно чествания 
на бележити събития, личности и празници от нашата история и от културата 
ни, да се уреждат се планомерно различни ученически излети и екскурзии под 
ръководството на училищните власти с оглед възпитанието на любов и уважение у 
учещата се младеж към родината и родния край и т.н. Това има особено значение за 
възвръщане на националното самочувствие на народа и особено на младежта след 
разгрома на страната ни в Първата световна война, в резултат на която България 
претърпява тежка, втора по ред национална катастрофа. 

��� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 18, л. 21, 25.
��� Пак там, а.е. 13, л. 15.
��� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 14, л. 1, а.е. 16, л. 86.
��5 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1  , а.е. 18, л. 22.
��6 Пак там, а.е. 19, л. 3, 5.
��7 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 122, л. 91.
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Всяко българско училище според нормативните документи след 1922 
г. празнува задължително общобългарския училищен празник “Свети Кирил и 
Методий” и Празника на цветята (1 май) и един свой годишен празник, който се 
свързва по възможност със спомен за важни местни събития и заслужили дейци. 
За девическото педагогическо училище това е 19 декември (Свети Никола) в чест 
на шуменския благодетел Нанчо Попович. Тържествено се отбелязва 1 ноември, 
Деня на народните будители, 20 май, Деня на детето и др.��8 Честванията се 
отбелязват с концерти в читалище “Св. Архангел Михаил” с благотворителна 
цел. Събраните средства са в полза на безплатната ученическа трапезария при 
училището. Девойките вземат участие и в утрата, организирани от Гимнастическо 
общество “Русский соколь” при Руската гимназия в града, във възпоменателните 
тракийски вечери на Тракийската младежка организация “отец Паисий” в града, 
в събора на Археологическо сдружение “Българска старина”.��9

Активна е дейността  на девойките в училищните извънкласни форми.
Тенденцията за сформиране на дружества по отделните дисциплини се засилва 
след идването на власт на Демократическия сговор (1923-1931 г.). Сговористите   
планомерно и законно под формата на приобщаване на българската младеж към 
големите задачи, които стоят за разрешение пред “нацията” и “отечеството”,  
засилват авторитарните тенденции не само в българското общество, но и в 
българското училище. За тази цел учителите ръководители се поощряват с 
признаване на два часа седмично редовни часове.120  Към Шуменското девическо 
педагогическо училище са обособени следните ученически организации и 
дружества: Ученическа юношеска чета с 26 членове, Ученически баскетболен 
тим при шуменския спортен клуб “Левски”, втора секция от клон “Плиска” на 
юношеския туристически съюз, Скаутско дружество “Ахинора”, Ученическо 
неутрално въздържателно дружество “Зидари на обнова”, Младежки червен кръст, 
Ученическа музикална китка, Ученическо стенографско дружество “Крилато 
изкуство” със 70 членове, Ученическо християнско дружество с 67 членове, 
Ученическо художествено дружество с 15 членове и др. ���

Девойките от училището членуват в отряд “Ахинора” на Първа шуменска 
скаутска дружина. Всяка седмица те организират излети и сборове за изучаване 
на ориентиране, морзовата азбука и др. основният им девиз е “По-добре при 
нас, а не на улицата”. целта на дружеството е възпитание в любов към родината, 
братство, нравствено, физическо и обществено възпитание на младежта в дух на 
инициативност, решителност, солидарност и отговорност.���

По предложение на учителския съвет през 1930 г. се основава ученическо 
дружество “Родна реч” с ръководител Люба Дечева. Според устава целта на 
дружеството е да се работи за езиковото развитие на ученичките. Средствата и 
задачите са най-различни – изясняване на основните черти в състава и строежа 

��8 ДА Шумен, ф. 611 К, оп.1, а.е. 121
��9 Пак там, а.е.122.
120 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 15, л. 99-103. 
��� Пак там, а.е. 21, л. 5-6, а.е. 18, л. 17-19.
��� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е.16, л.21-22.
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на българската книжовна реч във връзка с диалектните особености и историята 
на българския език, изнасяне на сказки и реферати върху научни изследвания на 
български филолози над езикови въпроси, разбор и критика на произведенията на 
български писатели. Дружеството се ръководи от тричленно настоятелство и се 
издържа със средства от членски внос в размер на 2 лева месечно. Приетият устав 
е одобрен от МНП с писмо № 594 от 13 януари 1931 г. 123

В периода между войните като необходима форма за разширяване на 
извънкласната дейност се утвърждават екскурзиите. За тях се говори не само 
в методическите бележки към съответните учебни програми по отделните 
предмети, но те придобиват и регламентиран характер в училищните правилници. 
Препоръчва се учителският съвет да урежда ученическите екскурзии, в които да 
участва и респективният преподавател, като отделеното време за тях се отчита 
за учебно. Много са екскурзиите, организирани от учителите: Шумен-Враца-
Белоградчик-Видин-Русе-Шумен; до София, Пловдив, Бургас, Сливен, Стара 
Загора, Велико Търново.��� Екскурзиите имат голямо образователно и възпитателно 
значение и допринасят за комплексното изследване на родния край и родината. 

опознаване на историческото минало на българските селища и 
прилежащите към тях райони е целта и на юношеския туристически съюз. 
Членуващите в него девойки от девическото педагогическо училище вземат 
активно участие в ежегодно организираните агитационни седмици за 
популяризиране идеите на дружеството и ползата от туризма.��5 

Неразделна част от класно-урочната и извънкласната работа са 
многобройните беседи и реферати, подготвяни от учители и ученички на различна 
тематика. Преобладават темите, свързани с българското минало – В. Атанасова 
изнася реферат за Васил Априлов и Априловската гимназия, Л. Дечева – за 
старобългарското изкуство, о. Попович – за Сан-Стефанска България и др.��6 С 
времето се разнообразява тематиката и нараства техният брой. Ако през учебната 
1927/28 г са организирани 43 четения, то през 1929/30 г., техният брой вече е 73.��7

Голям възпитателен ефект имат организираните пролетни и есенни трудови 
седмици. По време на есенните трудови седмици се почистват училищните сгради, 
кабинетите, библиотеката, паркът, училищният музей, подвързват се книги. По 
време на пролетната учебна седмица девойките са заети в зеленчуковата градина 
на училището, в почистване на парка, засаждане на дръвчета и др. Една част от 
девойките помагат за почистване на църквата “Възнесение Христово” и района 
около него.��8

Възпитаничките на Шуменското девическо педагогическо училище 
“Нанчо Попович” редовно посрещат гости от страната и чужбина. Чрез 

��� Пак там, а.е. 611, л. 5-11.; Училищен преглед, 1931, кн. 1, с. 130.
��� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 21, л. 5, а.е 18, л. 14 и др.
��5 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 122, л. 85.
��6 Пак там, а.е. 21, л. 4.
��7 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 19, л. 19.
��8 Пак там, а.е. 119, л. 1-4, 24.
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осъществените контакти те разширяват своя кръгозор и обогатяват общата си 
култура. През 1931 г. в училището пристигат 75 ученички от народната смесена 
Априловска гимназия  и 40 ученички от Трета софийска държавна девическа 
гимназия “Свети Климент”.��9 През юли 1922 г. на посещение в училищетоПрез юли 1922 г. на посещение в училището 
пристигат 16 учители и учителки от одрин.През 1931 г. отново пристига 30-
членна група от основни и гимназиални учителки от одрин.130 Училищното 
ръководство и възпитаничките радушно посрещат своите гости и се грижат за 
тях по време на престоя им в града. За това те получават благодарност и много 
покани за гостувания. 

Големият брой благотворителни акции и промяната, с която всички 
приходи от училищни такси остават на разположение на училището, осигуряват 
финансовата стабилност на училището. Това дава възможност и да се отделят 
средства в няколко фонда. Сред тях са: за подпомагане на бедни ученички, 
училищна градина, за построяване помещение за трапезария, за учебни помагала 
и книги, за екскурзии на ученици и учители.���

Сговористкото правителство предприема преследване на учители 
и ученици, които проявяват или изповядват противодържавни идеи. Сред 
уволнените е и учителката-лекарка от училището д-р Р. Станева.��� През декември 
1925 г. от училището са изключени четири девойки заради членство в младежката 
комунистическа група.��� Фактът, че в училището се обучават само девойки, 
спомага за спокойния и нормален учебен процес и липсата на наказания за 
участие на ученичките в политически прояви. Веднага след атентата в църквата 
“Света Неделя” на 16 април 1925 г. в училището е проведено събрание, на което 
училищното ръководство апелира към родолюбивите чувства на девойките 
и ги призовава да бъдат добри граждани и да пазят родината си, естествено с 
препоръката да стоят надалеч от политическите борби в страната.��� 

В педагогическите училища се приема голям брой желаещи, несъобразен 
в перспектива с действителните нужди от начални учители. Не се преустановяват 
и държавните изпити, чрез които придобиват права на редовни също много 
нередовни учители. В резултат на това се стига до положение голям брой от 
тях да не могат да си намерят учителски места и се принуждават да стоят дълги 
годни без работа или да се посвещават на други професии. Това принуждава 
Министерството на народното просвещение през 1932 г. да закрие всички 
педагогически училища в страната. остава да съществува само опитното мъжко 
педагогическо училище и то до края на учебната 1936/37 г. 

��9 ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1  , а.е. 122, л. 97, 84, 97.
130 Пак там, а.е. 119, л. 42.
��� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1  , а.е. 18, л. 35.
��� Пак там, а.е.15, л. 56.
��� Изложение за състоянието на Шуменски окръг, Шумен, 1926, с. 107.
��� ДА Шумен, ф. 611 К, оп. 1, а.е. 15, л. 93.
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3. Промени в шуменското институтско педагогическо образование в 
навечерието и по време на Втората световна война (1935-1944 г.)

В началото на учебната 1935/1936 г. в Шумен се открива опитен 
педагогически институт за подготовка на учители от първи до седми клас с 
двегодишен курс на обучение над средно образование.��5 Идеята за създаването 
му според Спиро Казанджиев, секретар в МНП, е предварително обсъдена  от 
специална комисия. В нея влизат видни български учени: Д. Кацаров,  М. Герасков,  
Хр. Негенцов,  цанев и Кертева.  обучението в института се води по специален 
учебен план, в който са застъпени следните учебни предмети – общи за всички 
групи – педагогика с обща и детска психология, въведение във философията, 
български език, вероучение, чужд език (френски, немски, английски или 
италиански), хигиена, стопанство със земеделска практика, телесно възпитание, 
газово дело и по избор – пеене с цигулка или рисуване и специални – първа група 
– история и география и втора група – химия и естествена история.��6 

Завършилите опитния учителски институт могат да преподават 
български език, вероучение, телесно възпитание, избрания предмет пеене или 
рисуване  и по групата специални предмети и в началния, и в прогимназиалния 
курс на пълните основни училища. Този институт не успява да се укрепи. В 
него се приемат само два випуска и от 1938 г. се преустройва както другите 
институти за подготовка на прогимназиални учители с двете групи – историко-
филологическа и природо-математическа.

основният замисъл е институтът да подготви  учители с широк  
педагогически профил, които могат да работят в началното училище и в 
прогимназията. С това се цели да се повиши равнището на  учебно-възпитателната 
работа в началното училище. Друг не по-малко интересен замисъл, който 
в по-ограничена степен го има и в предшестващите учебни планове, е на 
възпитаниците да се дава  и агрономическа подготовка, така че те да бъдат 
проводници на по-висока култура в земеделието и сами да дават пример в това 
отношение със своето лично стопанство. 

Трите учителски института за прогимназиални учители – в Пловдив, 
Дупница и Шумен, а от 1943 г. и в Бургас се запазват в този вид до 1951 г. 
Шуменският институт обаче остава опитен. Тук курсистите получават подготовка 
и за селскостопанска дейност, като за това допринася сравнително добре уреденото 
земеделско стопанство и животновъдните ферми. На практика материалната база на 
шуменци е богата – те наследяват цялата учебно-материална база както на Мъжкото 
опитно педагогическо училище, така и на закрития Институт за прогимназиални 
учители. Независимо от това нуждата от нова и просторна учебна сграда е голяма. 
Във връзка с нейното строителство през 1937 г. в града идва просветният министър 
д-р Николай П. Николаев, който говори на общоградско учителско събрание.              

��5 За него вж: Петров, К. Педагогическото образование в Шумен…, 159-175. 
��6 История на образованието и педагогическата мисъл в България, С., 1982, т. II, с. 302. 
[Istoriya na obrazovanieto i pedagogicheskata misul v Bulgariya. Sofiya, 1982, t. II, s. 302.]
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В речта си той засяга проблемите на учебното дело, трудните условия на учебно-
възпитателна работа и материалното положение на учителите. 

Първият директор на опитния педагогически институт е Петър 
Давидов, който едновременно е и директор на довършващите обучението си 
второкурсници на закрития учителски институт. Директори след него са: Добри 
Панайотов (1936-1938), Деню Генчев (1938-1939), Стефан Ангелов (1939-1941) 
и Богдан Радушев (1941-1943). В института работят и утвърдени специалисти и 
общественици: Веселин Хлебаров (естествена история), янко Зехиров (физика), 
Атанас Пенев (вероучение), Иван Икономов (агрономство), Димитър Тюлев 
(пеене и музика) и др. 

Веселин Хлебаров (1895-1987) произхожда от 
стар шуменски род. Родителите му отрано се отдават 
на учителското поприще. След завършване на средно 
образование в Шуменската мъжка гимназия „Васил 
Друмев” през 1914 г. е приет да учи химия в Софийския 
университет. Добрите резултати дават възможност 
да бъде поканен за доброволен асистент на проф. Асен 
Златаров. По семейни причини през 1921 г. се завръща в 
Шумен и се отдава на учителската професия. Активен 
общественик, председател на музикално дружество 
„Родни звуци”, член на туристическото, археологическото 
и др. дружества. 

Важен показател за високата професионална квалификация на 
преподавателите е атестацията на учебното заведение, в което са получили 
висшето си образование. от 24-те преподаватели, 8 са завършили в чужбина, а 
останалите – Софийския университет.��7 Преподавателите са и автори на учебни 
помагала. Учителят Борис Ибришимов издава сборник „Родина”, съдържащ 
около 100 песни, предназначени за часовете по солфеж. Той композира музикални 
произведения и ръководи студентски художествени изяви, подготвя и поставя 
оперетата „Щастливият дървар”. 

Институтът запазва името „Доктор Петър Берон”. През април е 
празникът на патрона, а на 24 май ежегодно се организира тържество, на което 
второкурсниците предават знамето на първокурсниците.��8

Просветното министерство е доволно от резултатите от учебно-
възпитателната работа в Института и оценява по достойно приноса му в 
развитието на българската образователна система. През 1942 г. то провежда в 
Шумен Национална конференция на преподавателите по педагогика и философска 
пропедевтика. Признание за доброто ръководство на института е назначаването 
на неговия директор Добри Панайотов през 1939 г. за главен инспектор по 
педагогика и философия в министерството и награждаването му с орден „Свети 
Александър” – V степен. 

Веселин Хлебаров

��7 Пак там. 
��8 ДА Шумен, ф. 962, оп. 1, а.е. 16.

Росица Ангелова - Педагогическото образование в Шумен (1879-1944)



�68

от началото на 1943/44 г. институтът 
е преименуван в Учителски институт за 
прогимназиални учители с пансион и стопанство и 
е превърнат в девически.   Институтът възстановява 
двугрупната система от 1924 г. и се организира 
според нормативната боза на останалите учителски 
институти в страната. За седемгодишния период той 
подготвя 795 млади учители за работа в начална и 
средна училищни степени.��9

Шумен и след Първата световна война 
продължава да бъде център на книгоиздаването 
и периодиката. Тук излиза значителна като 
количество и качество педагогическа литература. 
Директорът на Учителския институт през 
тридесетте години на ХХ век Илия Краев издава 
научно-педагогическата библиотека „Лъчи”. освен 

това в съавторство с П. Прокопиев издава учебник по история на педагогиката, 
претърпял няколко издания. ценен дидактически принос имат монографиите 
на учителят по педагогика Кръстьо ценов: „Върху педагогическите възгледи 
на Джон Лок (Шумен, 1914 г.), „Върху проблема за възпитанието на характера 
(Шумен, 1926), „Върху нагледността при обучението (Шумен, 1927) и др. Със 
своите краеведчески изследвания следа оставя преподавателят по български 
език и литература в Мъжкото опитно педагогическо училище Г. Попиванов. 
Той публикува „Из далечното минало на Шумен и Шуменско (Шумен, 1931) 
и „Народни песни от Шуменско (София, 1936). Учителят Дамян Ст. Димов е 
главен редактор на сп. „Учител”. 

Своите първи уроци на педагогическото поприще тук получават оперната 
певица Люба Величкова (1916-1996), публицистът и обществе-никът Христо 
Герчев (1883-1966), професорът по сурдопедагогика Дечо Денев (1910-1993), 
почетният гражданин на Шумен Димитър Ив. Василев  (1883-1945), актрисата 
Маня Икономова (1878-1929), професорът по география Жеко           Ж. Радев 
(1875-1934), детският поет  Трайко Симеонов (1886-1965) и читалишният деец и 
писател Стилиян Чилингиров. Своя диря оставят писателят Стоян ц. Даскалов, 
поетесата Людмила Исаева и журналистът Марин Симеонов. 

След 9 септември 1944 г. се правят само известни промени в 
съдържанието на обучението предвид извършената промяна в държавно-
политическата система. Въпреки това в периода 1879-1944 г. в България са 
подготвени общо 7000 учители с полувисше образование, от които 2735 в 
Пловдив, 2641 в Шумен и 1624 в други градове.140 Така че в подготовката на 
педагози след Пловдив в количествено отношение Шумен е на второ място. 
Той държи обаче първенство по видовете средни, полувисши и висши учебни 
заведения.

140 Петров, К. Педагогическото …, с. 173. 

Pro domo sua
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СТУдЕнТСКаТа наУЧна, ХУдОжЕСТВЕнО-ТВОРЧЕСКа 
И СПОРТна дЕЙнОСТ ВъВ ВИСшИЯ ПЕдаГОГИЧЕСКИ       

ИнСТИТУТ - шУМЕн - шУМЕншУМЕн
(1971-1991)

Стоян Танев

С откриването на Висшия педагогически институт в Шумен през 1971 г. 
и приемането на студенти за първата учебна 1971-1972 г. се създава Студентско 
научно дружество. По инициатива на неговото ръководство и на хабилитирани 
и нехабилитирани преподаватели в института са учредени студентски научни 
кръжоци към различни специалности и катедри. Първите кръжоци са по 
езикознание с научен ръководител доц. Борис Симеонов и по съвременен български 
език с научен ръководител доц. Петър Пашов. Те са към специалността Българска 
фиология. Другите два са по химия с научен ръководител доц. Ст. Йорданова и 
по география 1. През втората учебна година след откриването на института са 
учредени нови студентски кръжоци към Катедрата по математика и Катедрата 
по физика. В следващите учебни години по инициатива на преподаватели и 
по желание на студентите са създадени нови кръжоци за студентска научна 
дейност и в други специалности. През 1975 г. във ВПИ – Шумен има 18 научни 
кръжока, в които участват 152 студенти. В тях са включени 10% от редовните 
студенти. Научни ръководители на тези кръжоци са преподавателите доц. Борис 
Симеонов, доц. Р. Хашходжиева, ст. ас. М. Алексиев, ст. ас. Тодорка Живкова, ас. 
Антоанета Петрова, ас. Александър Александров, ас. Магдалена Костадинова, 
ас. Гинка Димкова, ас. Пейо Димитров, к.ф.н. Димитър Трифонов, к.ф.н. Антон 
Антонов, к.х.н. Ст. Минчев, к.т.н. Христо Иванов, к.б.н. Делчо Каменов, к.м.н 
Никола Петров и други 2.

Във всички студентски научни кръжоци се извършва богата на съдържание 
и разнообразна по форми дейност. Членуващите в тях студенти участват в 
организираните на институтско и национално ниво научни прояви. Тъкмо 
затова интересът към студентската научна и художествено-творческа дейност е 
повишен. През учебната 1977-1978 г. в научните кръжоци има 285 студенти, които 

� Държавен архив - Шумен, ф. 1201, оп.1, а.е. 2, л.14; а.е. 81, л. 44, 45. [Durzhaven arkhiv 
– Shumen f. 1201, op.1, а.е. 2, l.14; а.е. 81, l. 44, 45.];  Студентски глас, год. I, бр. 1, 17 юни 
1972. [Studentski glas. I/1, 17 June 1972.]
� ДА-Шумен ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 43, 44 87; а.е. 28, л. 44; а.е. 43, л. 46, 62; а.е. 75, л. 4; 
оп. 2, а.е. 2, л. 41; а.е. 28, л. 5, 6, 23. [DA-Shumen f. 1201, op. 1, а.е. 24, l. 43, 44 87; а.е. 28, l. 
44; а.е. 43, l. 46, 62; а.е. 75, l. 4; op. 2, а.е. 2, l. 41; а.е. 28, l. 5,6,23]; Студентски глас, год I, 
бр.1 и 2, 17 май 1973; бр. 3, 6 юни 1973; год III, бр. 1, 8 април 1975. [Studentski glas, I/1 7 2, 
17 May 1973; 3/ 6 June 1973; III/ 1, 8 April 1975]; Шуменска заря, бр. 141, 6 декември 1973. 
[Shumenska zarya, 141/ 6 December 1973]; Студентска трибуна, бр. 4 (864), 21 октомври 
1975. [Studentska tribuna, 4 (864), 21 october 1975]
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съставляват 19% от общият брой на редовните студенти 3. В началото на 80-те 
години на ХХ век във ВПИ – Шумен, по-конкретно през 1983 г. в Института има 
24 студентски научни кръжока и 2 студентски проблемни научни групи с общо 
299 души. Към традиционните форми на студентската научна дейност – кръжоци 
и спецсеминари, в Филологическия факултет се използва една нова форма за 
студентско научно творчество. Това са създадените проблемни групи. Много 
активно работи проблемната студентска група по текстолингвистика 4.

Анализът на данните от архивните документи и от периодичния печат 
за количествената характеристика на традиционната и основна форма на 
студентското научно творчество във ВПИ – Шумен, каквато са научните кръжоци, 
показва постоянна тенденция на увеличаване на техния брой. Динамиката 
на студентската научна дейност достига своята кулминация в края на 70-те и 
началото на 80-те години на ХХ век във връзка с тържественото всенародно 
честване на 1300-годишнината от създаването на българската държава. През 
тези няколко години и по-конкретно през 1978 г., във всички видове дейности за 
индивидуални и колективни изяви на студентите в кръжоци, олимпиади, научни 
сесии, музикални фестивали, спартакиади и др. участват около 400 студенти, 
т.е. 16,2% от редовните студенти в института, които възлизат на 2 400 души. 
По същото време през 1978 г. в Софийския университет в посочените форми на78 г. в Софийския университет в посочените форми на8 г. в Софийския университет в посочените форми на 
студентската научна и художествено-творческа дейност са обхванати около 30% 
от обучаваните в него над 15 000 редовни студенти. Следователно в сравнителен 
план по показател масово участие на студенти в извънучебните форми на 
дейност ВПИ – Шумен изпреварва в това отношение Софийския университет 
“Климент охридски” 5.

Разбира се, много по-важни са качествените параметри на студентската 
научна и художествено-творческа дейност във ВПИ – Шумен през изследвания 
период. Необходимо е да посочим най-важните обективни и субективни фактори, 
които оказват мотивиращо влияние върху желанието на студентите да участват 
в различните форми и прояви на тази дейност. През периода 1970-1980 г., т.е. през 
тези десет години българската държава изгражда метериалната база за възходящо 
развитие на висшето педагогическо образование и на научноизследователската 
мисъл в Шумен. Тя осигурява модерни общежития за настаняване на студентите 
срещу минимален наем, студентски столове за рационалното им хранене, 
студентски стипендии за нормално жизнено всекидневие, финансови средства 
за провеждане на всички научни, художествено творчески и спортни изяви 
на студентите. Преподавателите в Шуменския висш педагогически институт 
съзнават и признават полезността на всички форми на самостоятелна творческа 

� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 2, а.е. 28, л. 60, 61; Студентски глас, бр. 12 (20), 17 март 1978.
� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 2, а.е. 28, л. 102-104.
5 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 2, а.е. 28, л. 62; а.е. 77, л. 19, 20. [DA]; Статистически годишник 
на Народна република България. С., 1979, с. 548. [Statisticheski godishnik na Narodna Re-
publika Bulgariya. Sofiya, 1979, s. 548]; История на Софийския университет “Климент 
Охридски”. С., 1988, с. 439. [Istoriya na Sofiyskiya Universitet “Kliment Ohridski” Sofiya, 
1988, s. 439.]

Pro domo sua
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дейност на студентите в науката, културата, литературата и изкуството. Затова 
те стимулират и подпомагат тази дейност, чрез която у студентите се формира 
съзнание и чуство за самостоятелна активност, лична отговорност, способност 
за теоретично и критично мислене, за самовзискателност при изследването на 
научни проблеми, за собствен стил на цивилизовано гражданско поведение, за 
придобиване на умение да водят научни диспути и дискусии. Академичният съвет 
и факултетните ръководства от своя страна полагат системни грижи и усилия 
да създадат добра организация за осъществяване на научната, художествено-
творческата и спортната дейност на студентите във ВПИ – Шумен 6.

Спецификата на академичното обучение и научното изследване е в това, 
че те са самостоятелен процес както за преподавателите, така и за студентите. 
В образователния процес водещ и активен субект са преподавателите, а 
студентите са обект в този процес. Самообучението на студентите и като субект в 
научноизследователския процес, и тяхното формиране като творчески личности 
може да се постига и в извънучебните форми, т.е. научните кръжоци. То трябва 
да се основава на вътрешни мотиви за самостоятелно и по-дълбоко навлизане 
в научното познание и в естетическата сфера на изкуството със съдействието 
на методологическата и методическата компетентност на преподавателите. 
Висшето педагогическо образование в Шумен се възприема от студентите и 
техните преподаватели като познавателна и професионална потребност. Затова 
в научните кръжоци и в различните форми на художествено-творческата 
самодейност се включват способни и талантливи студенти, ръководени от още 
по-способни, талантливи и ерудирани преподаватели 7.

С особено големи творчески постижения се характеризира дейността 
на научните кръжоци в специалността Българска фиология. Студентите в 
кръжока по езикознание правят лексикални проучвания, издирват епиграфски 
паметници от Първата българска държава и останки от езика на древните 
българи в топонимията на Шуменски окръг. Тази дейност се извършва в 
землищата, които са заселени най-рано от прабългарите, т.е. в територията 
на двете столици на държавата – Плиска и Преслав. През 1973 г. е създаден 
студентски научноекспедиционен клуб. В него участват 10 студенти, които 
правят проучвания в Плиска, Върбяне, Избул, Памукчи, Златна нива и в други 
села. Клубът е назован “681” във връзка с основаването на българската държава. 
Студентките Милка Станчева и Радка Иванова посещават 10 села и събират 
общо 1 217 родови, фамилни и местни имена. Във връзка с предстоящото 
честване на 1300-годишнината от създаването на българската държава са 
посетени и са проучени общо 70 села в Лудогорския регион. За няколко години 
са събрани нови, интересни и полезни за науката ономастични материали в 

6 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 81, л. 7; оп. 2, а.е. 28, л. 15, 16, 23, 41. Срв. Ратнер, ф. Л. 
Научная деятельность студентов Германии. Казань, 1992, 6-76. [Ratner, F. L. Nauchnaya 
deyatel’nost’studentov Germanii. Kazan’. 1992, 6-76.]
7 Карталов, ас. Академичната свобода. Пловдив, 2002, с. 72-75, 93,94; ДА-Шумен, оп. 1, 
а.е. 4, л. 24; а.е. 25, л. 11; оп. 2, а.е. 28, л. 17, 23, 40, 41, 49. [Kartalov, As. Akademichnata 
svoboda. Plovdiv. 2002, s. 72-75, 93,94]
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района на Плиска, Преслав, Мадара, Хан Крум и други селища в източната, 
северната и южната част на Шуменски окръг. През лятото на 1976 г. студентите 
в този клуб се включват в поредната експедиция, организирана още по-добре 
в научно, техническо и финансово отношение. Те проучват предварително 
публикувани изследвания и материали за посещаваните райони. Събраните 
имена са различни по произход – прабългарски, старославянски и турски. 
В архива по ономастика към Катедрата по български език и литература във 
Филологическия факултет на ВПИ – Шумен постъпват нови 4 000 местни 
имена, кратки истории на селища, два епиграфски паметника, множество 
легенди и предания. Правени са проучвания в Шуменското плато и на скални 
манастири. През втората половина на 70-те години на ХХ век са организирани 
студентски експедиции с цел да се направят изследвания на българските 
говори в Шуменски окръг. Дейността на студентския експедиционен клуб 
се разширява и се обогатява с проучвания в друга научна област, каквото е 
диалектологията. Първата диалектоложка експедиция на студенти от втори 
и трети курс в специалността Българска фиология е предприета през 1974 г. 
Ръководители са доц. Стайко Кабасанов и ас. Добринка Петканова. Проучвания 
са направени в Драгоево и в шест махали на Шуменски окръг. Събраните 
материали се използват за написване на научни доклади и съобщения за 
участие в научни конференции и като теми за студентски дипломни работи.. 
Една от първите научни конференции, проведена с участие на студенти от 
научния експедиционен клуб е на тема: “Какво знаем за езика на Аспаруховите 
българи?” Изнесени са научни доклади, в които се интерпретира всичко 
известно за думи, лични хански имена и титли от езика на Аспаруховите 
българи върху основата на изследвания на наши и чуждестранни съветски, 
немски и унгарски учени 8.

Други успешни творчески изяви на студенти от Филологическия 
факултет на Института се осъществяват чрез дейността на литературния кръжок 
“Боян Пенев”. Той е учреден през 1973 г. към Катедрата по българска фиология с 
ръководител гл. ас. Николай Димков, който е негов основател. Едно от първите 

8 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 28, л. 46; а.е. 81, л. 7, 19-25; оп. 2, а.е. 28, л. 17, 23, 41;
а.е. 77, л. 20; Кооперативно село, бр. 105, 6 май 1973. [Kooperativno selo. 105/ 6 May 1973]; 
Студентски глас, год. II, бр. 5 (9), 11 ноември 1974; Студентски глас, год. III, бр. 1, 8 
април 1975; бр. 3, 23 май 1975; год. IV бр. 4, 15 ноември 1975; Шуменска заря, бр. 15, 6 
февруари 1975; Студентска трибуна, бр. 40 (860), 1 юли 1975; бр. 4 (864), 21 октомври 
1975; Георгиева, Ив. Научни ономастични експедиции в Шуменски окръг. - Български 
език, год. XXVI, 1976, кн. 6, с. 520. [Georgieva, I. Nauchni onomastichni ekspeditshii v 
Shumenski okrug. – Bulgarski ezik. XXVI, 1976/6, s. 520]; Петров, К. Педагогическото 
образование в Шумен. Шумен, 2008, с. 253. [Petrov, K. Pedagogicheskoto obrazovanie v 
Shumen. Shumen, 2008, s. 253.]; Танев, Ч. Из историята на Шуменския университет 
“Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2010, с. 45. [Tanev, Ch. Iz istoriyata na 
Shumenskiya universitet “Episkop Konstantin Preslavki”. Shumen, 2010, s. 45.]; Първата 
студентска фолклорно-етнографска експедиция, организирана от Катедрата по българска 
филология в района на Дряново от 11 септември до 11 октомври 1972 г., е ръководена от 
ас. Николай Димков. Вж. ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 81, л. 2.

Pro domo sua
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начинания на този студентски кръжок е организираната тържествена вечер, 
посветена на Преславската книжовна школа. Прочувствено слово произнася 
преподавателката във факултета Надежда Драгова. Студентките Роза Димитрова, 
Росица Маринова и Ирена Стефанова прочитат свои стихове. Други студенти от 
литературния кръжок участват в Празника на поезията за студенти поети във 
Велико Търново. Наградата на в. “Студентска трибуна” за най-добро публикувано 
стихотворение на патриотична тема през 1973 г. получава студентката от ВПИ 
– Шумен Роза Димитрова за стихотворението “Пред скалите на Мадарския 
конник”. Специална награда на журито и публиката е дадена и на Тодор Чонов 
– също студент в Шуменския висш педагогчески институт. През март 1974 г. е 
организирана национална среща на участници в студентски литературни кръжоци 
в Шумен, наречена “Студентска поезия”. организирани са литературни четения 
пред работнически колективи. Проведено е също литературно четене с конкурс и. Проведено е също литературно четене с конкурс иПроведено е също литературно четене с конкурс и 
с идеята Шумен да се превърне в “поетичен” град. Често са организирани вечери 
и празници на студентската поезия, на които със собствени поетични творби се 
представят студентите Роза Димитрова, Жеко Жеков, Тодор Чонов и др. Техни 
стихотворения са отпечатани във в. “Студентски глас” – издание на Института. 
В кръжока се правят изследвания върху творчеството на талантливи български 
поети. Поради богатата и разнообразна творческа дейност на литературния 
клуб “Боян Пенев” той е удостоен с наградата всяка година да бъде домакин на 
националната среща на студентите литературни творци. На шестия национален 
преглед на студентските литературни клубове в страната, на шуменския 
студентски литературен клуб “Боян Пенев” е присъдена най-високата награда 
– златен медал. На тази национална среща най-много индивидуални награди 
получават студенти от ВПИ – Шумен. Атанас Липчев спечелва втора награда 
за разказ. По-късно негови творби са публикувани в централния литературен 
печат, във в.”Шуменска заря”, във варненски вестници. Студентите Валери 
Станков, Веселин Панайотов и Иван Джабаров са наградени от Градския 
съвет за култура – Шумен. от окръжният съвет за изкуство и култура Шумен 
е наградена Малина Томова за издадената от нея стихосбирка “Душа”. За тези 
творчески успехи на шуменските студенти допринася научното ръководство на 
ас. Христо Трендафилов 9.

През 70-те години на ХХ век студентският литературен клуб “Боян 
Пенев” само за изминалите тогава 10 години се утвърждава като творческа само за изминалите тогава 10 години се утвърждава като творческасамо за изминалите тогава 10 години се утвърждава като творческа 
лаборатория, в която се раждат първите талантливи творби на студентите творци 
от Висшия педагогически институт в Шумен. Участниците в тази творческа 
лаборатория Валери Станков, Димитър Миланов, Роза Боянова издават първите 
си стихосбирки. През следващото десетилетие нови поетични “гласове” вписват 
имената си в българската поезия и проза. Появява се печатното издание на 

9 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 59, л. 26; оп. 2, а.е. 77, л. 19; Студентски глас, год. I, бр. 
3, 6 юни 1973; год. II, бр. 1 (5), 10 януари 1974; бр. 2 (6), 20 март 1974; бр. 7 (16), 25 март 
1977; бр. 5 (26), 28 април 1979; бр. 12 (3), 5 декември 1980; Студентска трибуна, бр. 26, 
18 март 1980; Трендафилов, Хр. Етюди по поетика на историята. Пловдив, 1994, с. 98. 
[Trandafilov, Kh. Etyudi po poetika na istoriyata. Plovdiv. 1994, s. 98.]
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литературния клуб – малка книга със заглавие “Ателие”. В нея са публикувани 
стихове и кратки разкази с илюстрации. Автори са студентите Татяна Карова, 
Димитрина Данаилова, Пламен Шуликов, Иван Иванов, Даниела Йосифова, 
Илиана Стоянова, Владимир Стоянов и Пламен Георгиев. През 1984 г. председатели 
на клуба са поетите Иван овчаров и Веселина Атанасова, а научен ръководител 
е преподавателят в Института Пейо Димитров. В следващата книга “Ателиѐ 84” с`84” с84” с 
по-голям обем (95 страници) са публикувани стихове, кратки разкази и епиграми. 
Авторите с творчески дарования са Васил Стефанов, Веселина Атанасова, Иван 
овчаров, Илиян Илиев, Иван Ненков, Илиана Стоянова, Йордан Мирчев, Нели 
Георгиева и др. Следващата книга “Ателиѐ 85” е с обем 58 страници и е издадена`85” е с обем 58 страници и е издадена85” е с обем 58 страници и е издадена 
в тираж 200 броя. Тя е с по-богато тематично и жанрово съдържание. освен 
стихове и проза в нея има епиграми, разкази-миниатюри и кратък критичен очерк 
за състоянието на поемата като жанр в поезията на млади български автори. В ВВ 
“Ателиѐ 85” печатат свои творби студентите от ВПИ – Шумен Иван Ненков,`85” печатат свои творби студентите от ВПИ – Шумен Иван Ненков, печатат свои творби студентите от ВПИ – Шумен Иван Ненков, 
юлия Димова, Иглика Горанова, Радка Новакова, Илиян Илиев, Иван Петров, 
Йордан Мирчев, Румен Георигев, Пламен Георгиев, Трендафил Трендафилов. 
През втората половина на 80-те години на ХХ век в младото поетическо 
поколение на института се появяват нови имена. освен Иглика Горанова, Румен 
Георгиев и Иван Петров в “Ателиѐ 87” стихове и проза публикуват студентите`87” стихове и проза публикуват студентите 
Лина Борджиева, Жанет Славчева, Валентина Маринова, Марияна Костова, 
Иван Станчев, Григор Алексиев, Стефан Димов, Бисерка Илиева, Владимир 
Паздерски. По-специален интерес буди критичният очерк на Бисерка Илиева 
за младата “женска “ поезия в българския литературен процес и по-конкретно 
поетичните книги на Албена Хранова (“До отвъд”, 1984) и на Веселина Тихолова 
(“Луди везни”, 1986). В края на книгата със свои стихове гостуват студентите 
поети Балчо Балчев от литературния клуб “Димчо Дебелянов” в Софийския 
университет “Климент охридски”, Георги Веснаков, Антон Баев и Александър 
Секулов от литературния клуб “Гео Милев” в Пловдивския университет “Паисиии 
Хилендарски”. В сборника “Ателиѐ 87” е отделено повече място за разкриване. В сборника “Ателиѐ 87” е отделено повече място за разкриване`87” е отделено повече място за разкриване” е отделено повече място за разкриване 
на постоянно пулсиращата творческа дейност на студентския литературен клуб 
“Боян Пенев” във ВПИ – Шумен, защото мнозина негови членове в следващите 
две десетилетия до края на ХХ век и в първото десетилетие на ХХI век се изявяватI век се изявяват век се изявяват 
като талантливи и авторитетни представители на съвременната българска поезия, 
проза и литературна критика 10.

През 80-те години на ХХ век има две особено важни, можем да ги 
наречем знакови събития в творческата дейност на студентския литературен 
клуб “Боян Пенев” във ВПИ – Шумен. На 20-ти и 21-ви март 1981 г. в Шумен– Шумен. На 20-ти и 21-ви март 1981 г. в Шумен Шумен. На 20-ти и 21-ви март 1981 г. в Шумен 
се провежда осмата национална среща на студентите литературни творци в 
България. В нея участват студенти от Шуменския висш педагогически институт. 
Голямата награда за първа книга на студент получава Валери Станков, студент 
от специалност Руска фиология в Института, за книгата му “огън на брега”. Тази 

10 За творческите изяви на шуменските студенти чрез литературния клуб “Боян Пенев” 
по-подробно вж. Ателие, март 1982; Ателие`84, Ателие`85, Aтелие`87; Студентски глас, 
бр. 5, 28 юли 1985.

Pro domo sua



�75Стоян Танев - Студентската научна, художествено-творческа и ... 

негова награда е напълно заслужена. Той печата стихове в списанията “Родна 
реч”, “Простори”, “Пламък”, във вестниците “Литературен фронт”, “Народноестниците “Литературен фронт”, “Народно“Литературен фронт”, “Народно 
дело”(Варна) и в други вестници. Специална награда за белетристика получава 
Веселин Стоянов, също студент във ВПИ - Шумен. Наградите са определени от 
жури, съставено от авторитетни творчески личности – Иван цветков, Екатерина– Иван цветков, Екатерина Иван цветков, Екатерина 
Йосифова, Христо Стефанов, Константин Еленков, Иван Гранитски и Пейо 
Димитров 11.

Няколко години по-късно, на 28 и 29 март 1985 г. в Шумен се провежда 
поредната национална среща на студентите литературни творци. Тя е открита 
с теоретична конференция по проблеми на състоянието на съвременната проза 
и характерните тенденции в развитието на съвременната поезия в българския 
литературен живот. Доклади изнасят литературните критици Михаил 
Неделчев и Александър Йорданов. организирано е литературно четене с 
конкурс. Участват шуменските студенти Иван Ненков, Пламен Георгиев, 
юлия Димитрова, Иван Петров, Иглика Горанова, Трендафил Трендафилов. 
Резултатите от конкурса са обявени от доц. Елка Константинова, председател 
на журито. С награда за цялостно представяне е удостоен Иван Ненков. Награда 
за литературна критика е дадена на Трендафил Трендафилов. Наградата за 
хумор и сатира получават Пламен Георгиев и юлия Димова 12.

още в началото на своето създаване и впоследствие Студентският 
литературен клуб развива многообразна дейност, която предизвиква 
интерес сред студенти и преподаватели от други специалности в Института. 
Ръководството на клуба урежда срещи на студенти с поети, белетристи, 
литературни критици, организира поетични рецитали, тематични вечери (вечер 
на Преславската книжовна школа, вечер на интимната лирика в присъствието 
на поетите Кольо Севов, Атанас Мочуров и Петър Алипиев), среща разговор 
с поета Иван Николов, с литературните творци Камен Калчев, Димитър 
Мантов, Симеон Султанов, Иван Давидков, Антон Антонов-Тонич и други. 
особено голям интерес сред шуменските студенти предизвиква гостуването 
на поетесата Дора Габе, съпруга на патрона на литературния клуб във ВПИ 
– Шумен, Боян Пенев. На срещата разговор със студентите тя прочита свои 
стихове. По инициатива на ръководството на студентския литературен клуб 
през втората половина на 70-те години на ХХ век в Института гостуват и 
други литературни творци. На 12 ноември 1976 г. шуменските студенти имат 
среща-разговор с изтъкнатия български писател и публицист Николай Хайтов. 
Към именития български творец и родолюбец се проявява голям интерес от 
академичната общност в Института с много въпроси към него от студенти 
и преподаватели. След две години, на 13 декември 1978 г. в Шумен гостуват 
писателите Йордан Радичков и Дончо цончев. С кратка характеристика 
асистентката от Шуменския висш педагогически институт Теодора Калинова 
представя литературното им творчество. И на тази среща разговор с писателите 

�� Студентска трибуна, бр. 26 (1086), 24 март 1981.
�� Студентски глас, бр. 1, 2 април 1985; бр. 7, 30 декември 1985.



�76

присъстват много студенти и преподаватели от Института 13.
Студентските кръжоци като организационна форма на студентската 

научна дейност са създадени и в другите два факултета на института – 
Природо-математическият (ПМФ) и Педагогическият (ПФ). До 1976 г. в ПМФ 
функционират 13 научни кръжока, ръководени предимно както от главните 
асистенти и сътрудници от институти на БАН с научни степени, така и от 
асистенти като млади щатни преподаватели. Научното ръководство на 
студентските кръжоци в катедрите по математика, химия, физика и биология се 
осъществява от преподаватели в катедрите по тези специалности. През 1982 г. в 
тези кръжоци участват 89 студенти. В други форми на изследователска дейност 
са включени още 30 студенти от ПМФ. В Педагогическия факултет, открит 
през 1983 г., първоначално има сравнително по-малко кръжоци. След неговото 
цялостно структуриране и кадрово укрепване формите на студентската научна 
и художествено-творческа дейност се увеличават 14.

Научната дейност на българските студенти в системата на висшето ни 
образование, включително и на студентите във ВПИ – Шумен, се осъществява и 
чрез възникналото още през 1967 г. национално движение за техническо и научно 
творчество на младежта (ТНТМ). Неговите окръжни структури и местни клубове, 
станции на младите техници и агробиолози са създадени по административен 
начин от комптетентните държавни органи. Резултатите от дейността на 
студентите в структурите на ТНТМ се виждат най-добре на провежданите 
всяка година прегледи на това движение, които завършват с големи изложби 
на национално равнище. Значението на движението за техническо и научно 
творчество на младите хора в България се състои главно в насочване интереса 
на студентите към различни научни области за повишаване на техническата им 
култура, за съизмерване на техните възможности и постижения с колегите им 
от различни райони от страната и от чужбина. Учебните заведения, научните 
институти и промишлените предприятия отделят средства за творческата 
дейност на студенти и ученици. осигуряването на финансови средства и на 
материално-техническа база за тази дейност е най-важното условие за нейното 
осъществяване и оценка на провежданите национални прегледи с показване на 
най-значимите творчески резултати на студентите. С положителните експертни 
оценки се постига тяхното материално и морално стимулиране за нови научни 
и творчески изяви 15.

Дейността на студентските научни кръжоци в ПМФ със съдействието 
на преподавателите се изразява в опити и усилия за приноси в развитието 
на фундаменталните научно-теоретични изследвания и в предлагането на 
научно-експериментални разработки с практико-приложно предназначение. 

�� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 28, л. 53; а.е. 59, л. 26; Студентски глас, год. I, бр. 1 и 
2, 17 май 1973, бр. 3, 6 юни 1973; год. XI, бр. 11 (58), 1 ноември 1982; год. XII, бр. 1 (61), 
30 януари 1983.
�� ДА-Шумен ф.1201, оп. 1, а.е. 43, л. 46, 47, 62; о.п. 2, а.е. 28, л. 103.
�5 Вълчев, ал. Техниката. - В: България ХХ век. Алманах. С., 1999, с. 607. [Bulchev, A. 
Tehnikata. – In: Bulgaria 20 vek. Almanakh. Sofiya, 1999, s. 607.]
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Самото наименование на движението с приоритет на техническото творчество 
на българските студенти и ученици предопределя по-активното участие на 
студенти от ПМФ в това движение чрез научните кръжоци. Много скоро след 
откриването на института през учебната 1972-1973 г. студентите в кръжока по 
география изследват микрорайона Преслав с експедиционна дейност. През 1974 
г. студентите от ВПИ – Шумен са домакини на републиканската научна сесия 
в рамките на Седмия национален преглед на ТНТМ. Студенти от Института 
показват равностойно ниво на своята научна мисъл с нивото на студентското 
научно мислене в по-старите университети с традиции в научноизследователската 
дейност. Наградени са студенти и асистенти от кръжоци в специалностите 
математика и физика. В движението за ТНТМ в Шуменския висш педагогически 
институт участват 140 студенти. На уредената изложба на ТНТМ на панаира в 
Пловдив кръжокът по неорганична химия в ПМФ на института участва с два 
експоната, чиито автори са наградени заради внедряването на тези експонати като 
учебна апаратура. На проведената републиканска научна сесия по инициатива на 
ръководни органи на движението за ТНТМ студентката от четвърти курс Химия 
Веска Кръстева спечелва втора награда. Тя и нейният научен ръководител гл.ас. 
Христо Иванов получават авторско свидетелство за разработения от тях метод за 
прецизно леене. През 1977 г. на национална изложба в Пловдив студенти от ВПИ 
– Шумен участват с пет научно-приложни разработки. За една от тях, направена 
в кръжока с научен ръководител гл.ас. Витан Консулов, авторите са наградени 
със златна значка 16. 

Успехите на студентите в кръжоците в ПМФ биха били по-големи, но в 
катедрите по физика, химия и биология липсва съвременна апаратура (особено 
в Катедрата по физика). освен това за научноизследователската дейност на 
студентите не се осигурява сътрудничество с млади изследователи от сродни 
научни звена в системата на БАН и други висши училища 17.

В движението за техническо и научно творчество на младежта като 
основна форма за ежегодни прояви на студентската научна дейност участват 
постоянно и кръжоците във Фиологическия факултет на ВПИ – Шумен. На 
осмия национален преглед на това общобългарско движение (22-23 октомври 
1975 г.) творчески успехи регистрират шуменски студенти в секцията “Език и 
литература”. Заслужена награда е дадена на студентката от Филологическия 
факултет на Института Ивелина Каракашева за оригинални приносни моменти в 
научния доклад на тема “особености в говора на преселниците от Беломорието в 
Шуменско”. На 20-21 октомври следващата учебна 1976-1977 година се провежда 
Деветият национален преглед на движението за ТНТМ във Великотърновския 
университет “Кирил и Методий”. На студентската републиканска научна 
сесия участват студенти от Софийския университет “Климент охридски”, 
от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, от Великотърновския 
университет “Кирил и Методий” и от ВПИ – Шумен. Изнесени са 31 научни 

�6 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 87; а.е. 25, л. 11; а.е. 43, л. 47; оп. 2, а.е. 28, л. 6.
�7 Студентски глас, год. IV, бр. 6, 16 дек. 1975; ДА- Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 28, л. 4, 5.
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доклада, 10 от които са на студенти от Шуменския висш педагогически институт. 
от тези данни се вижда, че доминират научните разработки на шуменските 
студенти. На първо място е класиран научният доклад на Ивелина Савова на тема: 
“Прабългарски думи в съвременния български език”. С интерес са изслушани и са 
дискутирани научните доклади на студентките Надка Николова, Лиляна Друмева, 
Галина Любенова, Анка Николова, Румяна Филипова и Иванка Борисова. В 
секцията “Литература” първото място е отредено на Христо Трендафилов, който 
изнася научен доклад на тема: “Най-новите насоки в съвременната поезия”. За 
активно участие в студентската научноизследователска дейност и публикувани 
статии в периодичния печат той става носител на литературната награда “Боян 
Пенев”. Участието на студенти от ВПИ – Шумен в националните прегледи на 
движението за техническо и научно творчество на младежта продължава и през 
следващите години. Студентът яни Милчаков от трети курс Българска фиология 
получава награда за второ място, а за Йордан Нончев от четвърти курс в същата 
специалност е отредена трета награда. През 1983 г. в Пловдив е проведена отново 
републиканска студентска научна сесия. Шуменски студенти участват в нея 
с 15 научни доклада. В секцията “Българска литература” Страшимир цанов 
– студент във ВПИ – Шумен, заема първо място и заслужено получава най-
голямата награда. Втората награда е дадена на Йовка Тишева и Гюнер Енверов, 
които изнасят научни доклади в секцията по “Български език, общо езикознание 
и български фолклор”. В секцията “Теория на литературата” третото място е 
определено за студентката от Шумен Нарин якубова 18.

За принос в развитието на движението на ТНТМ и много добро 
представяне на студентите от ВПИ – Шумен на Дванадесетия национален 
преглед на това младежко движение за творческа дейност е награден  
председателят на институтския съвет за ТНТМ и заместник-ректор на 
Института доц. Димитър Трифонов, преподавател по физика, със значката 
“отличник на Министерството на народната просвета”. от министерството са 
наградени и отличилите се студенти Страшимир цанов и Нина Локмаджиева, 
а също и млади изследователи, които се представят успешно на републикански 
младежки научен симпозиум 19.

организацията на творческата дейност на студентите в диференцирания 
учебно-възпитателен процес се осъществява и чрез тяхното участие в научни 
конференции, сесии и олимпиади. Студентските публични научни прояви се 
осъществяват на три нива – институтско, национално и международно. По 
инициатива на ръководните органи на ВПИ – Шумен в рамките на Института и 
за шуменската общественост се провеждат в повечето случаи юбилейни научни 
конференции. Една от тях е “140 години от рождението на Добри Войников”, а 
друга – “160 години от смъртта на Софроний Врачански”. На 2 март 1978 г. по 

�8 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 28, л. 48; оп 2, а.е. 28, л. 41, 102, 104; Студентски глас, 
год. V, бр. 8 (1), 13 ноември 1976; год. VI, бр. 7, 9 (16,18), 25 март, 7 юни 1977; год. VII, 
бр. 5 (22), 23 май 1978.
�9 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 2, а.е. 28, л. 105.
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случай 100 години от освобождението на България от османско владичество в 
Института е проведена юбилейна научна конференция с основен доклад, изнесен 
от проф. Въло Иванов и съдоклади, прочетени от студентите В. Неделчева – IIII 
курс “Руска фиология”, Петър Петров – III курс “Българска филология” и П. III курс “Българска филология” и П.III курс “Българска филология” и П. курс “Българска филология” и П.курс “Българска филология” и П. 
Димитрова – II курс, специалност “Химия”. През 70-те и 80-те години на ХХ II курс, специалност “Химия”. През 70-те и 80-те години на ХХII курс, специалност “Химия”. През 70-те и 80-те години на ХХ курс, специалност “Химия”. През 70-те и 80-те години на ХХ. През 70-те и 80-те години на ХХПрез 70-те и 80-те години на ХХ 
век са проведени и други вътрешноинститутски научни сесии на студентите 
във всички факултети на ВПИ – Шумен 20.

С по-голямо значение за ВПИ – Шумен, за неговите студенти и 
преподаватели са републиканските студентски научни конференции и олимпиади. 
Участието на шуменските студенти в тях и получаваните награди създават 
регионален и национален престиж на Института. У наградените студенти се 
поражда благородна амбиция за нови творчески прояви в различните области на 
научното познание. В тези конференции участват студенти от научните кръжоци 
в почти всички специалности и катедри към факултетите на института. На 
национална студентска научна сесия с участие на студенти филолози в София 
през 1974 г. научният доклад на студентката Галина Минчева от ВПИ – Шумен 
на тема “Найден Геров в развитието на българската любовна лирика” е оценен 
като един от най-добрите литературни текстове. През 1975 г. във ВПИ – Шумен е 
проведена републиканска научна сесия по математика. Студентите математици 
от Института заемат призови места в класирането. Научните доклади на четирима 
от тях са одобрени за съвместни публикации с техни преподаватели. През същата 
година са разработени 40 теми от шуменски студенти като научни доклади, 18 от 
които са изнесени на републиканска научна конференция. В следващата 1976 г. са 
разработени и прочетени на научна конференция във ВПИ – Шумен 42 теми, а на 
общостудентската национална конференция са представени 20 научни доклада 
от студенти на Института. от тях 8 получават първа, втора и трета награда в 
секцията “Български език и литература” и една награда в секцията “Химия” 21.

В края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век студентите филолози 
от Шуменския висш педагогически институт Ангел Стоянов и Уляна Евгениева 
постигат отлично представяне на състоялата се републиканска научна сесия. 
Студентите в кръжока по съвременен български език под научното ръководство 
на преподавателите Кина Вачкова, Добринка Даскалова и Красимира Колева 
участват в републиканска олимпиада и спечелват отборно първо място и трето 
място като индивидуално представяне. През 1978 г. във ВПИ – Шумен се провежда 
олимпиада по руски език. Студентката Нели Георгиева печели индивидуална 
награда за класирането й на второ място, а отборът на Института се нарежда 
на четвърто място. През 1979 г. този отбор заема трето място на олимпиадата в 
Пловдив, оценен като един от най-добрите. На републиканска научна сесия по 
математика студентката от ВПИ – Шумен Мариела Дашева получава специална 
награда за научна разработка по математика. На подобна сесия по физика 

20 Петров, К. цит. съч., с. 253; Студентска трибуна, бр. 4 (864), 21 октомври 1975; 
Студентски глас, бр. 12 (20), 17 март 1978.
�� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 28, л. 5, 45, 48, 87; оп. 2. а.е. 28, л. 17, 41; Студентски 
глас, год. II, бр. 5 (9), 11 ноември 1974.
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участващите шуменски студенти са класирани на първо и второ място. На сесия 
по химия (1978 г.) студентката от ВПИ – Шумен Ирина Градева е класирана 
на второ място. Научната й разработка е приета за отпечатване в Годишника 
на Висшия химикотехнологичен институт – София. Големи постижения имат 
студенти от ВПИ – Шумен, които участват в републиканска научна сесия през 
1983 г. Студентите от специалност химия в института заемат второ място след 
студентите химици в Софийския университет “Климент охридски”, като се има 
предвид, че в тази научна сесия участват седем представителни студентски групи. 
Индивидуалният първенец в подсекция по органична химия е Томи Хорозов, 
студент в Шуменския висш педагогически институт с научен ръководител доц. 
Ст. Минчев. Добре се представя групата по математика, която заема трето място 
след двете групи на Софийския университет. Трето място завоюва и единственият 
студент участник от института в секцията по биология. През същата 1983 г. гл. ас. 
Ивайло Петров организира съвместна научна проява на студентите в кръжоците 
по съветска литература от филологическите факултети на ВПИ – Шумен и ВТУ 
“Кирил и Методий”. Тази научна сесия е на тема “Проблеми на съвременната 
съветска поезия”. Тя се провежда с активното участие и добро представяне 
на студенти и преподаватели от ВПИ – Шумен. от 16 до 18 ноември 1988 г. в 
София е проведена републиканска студентска научна сесия с участието на девет 
представители на ВПИ – Шумен. Тя е посветена на юбилейната 100-годишнина 
на Софийския университет и затова заседанията на различните секции стават 
в сградата на Университета. В литературната секция се представя много добре 
студентката от Шуменската Алма Матер Елисавета Качулова, която е в пети курс 
от дублетната специалност “Българска и руска филология”. Тя изнася научен 
доклад на тема “Епитетът във философските поеми на Пенчо Славейков като 
белег на смяната на изразителния с изобразителен лирически стил”. Посрещнат 
с голям интерес от присъстващите студенти и преподаватели, докладът на 
студентката е класиран на трето място. Някои от студентите в Института имат 
и международни научни прояви. Студентката Денка Кръстева от специалност 
Руска филология се представя добре на международна конференция в Дебрецен 
– Унгария. Друга студентка – Блага Тетовска, която е в пети курс на същата 
специалност в Института, участва с научен доклад в научна конференция по 
лексикология, проведена в Магдебург – Германия през 1990 г. 22

Научно-творческата и популяризаторска дейност на студентите от ВПИ 
– Шумен макар и в по-малка степен се осъществява и чрез провеждания всяка 
година Национален студентски политически конкурс (НСПК). Научността в 
тази категория студентски реферати е накърнена от задължителното изискване 
за идеологизация на учебно-възпитателния и научноизследователския процес 
и за спазване на марксиско-ленинския методологически принцип за класово-
партиен подход при изясняване на обществените явления, процеси, събития и 

�� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, a.e. 28, l. 45, 48; оп. 2, а.е. 28, л. 5, 6, 62 ,104; а.е. 67, л. 7, 
43, 44; Студентски глас, бр. 7, 30 ноември 1988; Каталог на най-добрите студенти в 
Република България. 1991. С., 1991, с. 142. [Katalog na nay-dobrite student v Republika Bul-
gariya. Sofiya, 1991, s. 142.]
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исторически личности. Този студентски конкурс се организира и се провежда 
от Катедрата по марксизъм-ленинизъм в Института. Тематиката за конкурса се 
определя от идеологическите центрове на управляващата комунистическа партия 
държава с приоритетен акцент върху теорията и историята на българското и 
международното социалдемократическо и комунистическо движение и неговите 
лидери, утвърдени в масовото съзнание като исторически личности. Вниманието 
и интересите на студентите, участващи в този конкурс, са насочени към актуални 
проблеми на развитието на обществото и държавата в условията на държавния 
социализъм. В широкия спектър от теми и проблеми в НСПК за студентите са 
полезни онези теми, които са свързани с юбилейни годишнини на героични и 
славни събития в националната ни история – 100 години от Априлското въстание 
(1976 г.), 1300 години от създаването на българскта държава (1981 г.), 70 години от 
Балканската война (1982 г.), “Националната история- фактор за патриотичното 
и интернационалното възпитание на студентите” (1982 г.). Специално за 
студентите от ВПИ – Шумен са най-полезни онези разработени от тях теми в 
НСПК, които са посветени на изучаването на историята на Шуменския край. 
Всяка календарна година се разработват десетки научни реферати чрез участие 
за НСПК. Например през 1982 г. в Института са разработени 82 научни доклади, 
41 от които са представени от студенти в Филологическия факултет 23.

Изключително важна предпоставка за стимулирането на студентското 
научно творчество във ВПИ – Шумен е публикуването на оригинални студентски 
разработки, които получават високи оценки от научните журита и заслужени 
награди. През 1983 г. са отпечатани 6 книги с доклади от юбилейни научни 
конференции и два сборника с научни доклади и съобщения на шуменски студенти, 
обнародвани в чест на шуменски възрожденски деец Добри Войников 24.

Въпреки безспорните постижения в научноизследователската дейност 
на не малка част от студентите във ВПИ – Шумен, доказателство за които са 
и публикувани техни научни доклади и съобщения, обективният задълбочен 
анализ на тази дейност дава основание да се констатират и допуснати в нея 
слабости. Една от тях е недостатъчно участие на студенти в съвместни научни 
разработки с преподаватели от Института. В някои случаи преподавателите като 
ръководители на научните кръжоци не изискват от студентите да изследват важни 
и значими теми. Поради това обстоятелство известен брой студенти в научните 
кръжоци насочват вниманието си към теми, които са извън съществената научна 
проблематика. Недостатъчна е дейността на студентите в научните кръжоци 
и в катедрите по руски език и литература, биология и педагогика. Няколко 
кръжока във Филологическия факултет и ПМФ водят формален и анемичен 
живот. Малко студенти са включвани в разработването на научни теми и 
проблеми по изследователски план на Института и по планираните задачи на 
научноизследователския сектор (НИС) във ВУЗ-а 25.

�� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 2, а.е. 77, л. 24, 25, 41.
�� Пак там, а.е. 28, л. 97.
�5 Пак там, а.е. 28, л. 3, 18, 102-104; а.е. 77, л. 43.
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Заедно с научноизследователската дейност на студентите във ВПИ- 
Шумен  в Института започва и се разширява творческото участие на студенти 
в различни области на изкуството. Много скоро след откриването на института 
през учебната 1971-1972 г. е създаден художествено-драматичен състав. 
На общостудентското състезание той спечелва първа награда. Началото в 
художествено-творческата самодейност на способни и амбициозни шуменски 
студенти е твърде обнадеждаващо. Тази дейност е поставена на стабилна 
организационна основа с учредяването на Студентския културен клуб, който 
по-късно е трансформиран в  Клуб за естетическо възпитание 26. В следващите 
учебни години творческите начинания и изяви на студентите в него се 
реализират в три основни насоки: чрез художествени състави, лекционна 
пропаганда и културен отдих на студентите. Към формацията художествени 
състави са обособени различни секции: модерни танци, естраден състав, 
фолклорен танцов състав, камерен хор, художествено слово и драматичен 
състав, изобразително изкуство, фотография. Чрез тези секции се оформят 
самостоятелни студентски художествени колективи и групи, които очертават 
действителните измерения на художествената самодейност в Института. Тази 
дейност е основна форма, чрез която даровитите студенти и студентки във ВПИ 
– Шумен откриват и утвърждават себе си като начинаещи млади творци. Чрез 
нея се възпитават и се развиват естетическите чувства у младите хора, усетът 
към прекрасното в литературата и поезията, културата, изкуството и живота. С 
първите прояви на Студентския културен клуб в Института ръководството на 
клуба си поставя за цел да приобщи по-голям брой студенти към литературата 
и изкуството. Тази цел е постигната чрез организиране на вечери на поезията, 
литературата и изкуствата. През 1973 г. е проведена вечер, посветена на 95-
годишнината от рождението на българския поет и революционер Пейо яворов 
с участието на директорката на музея “П. яворов” в София Мария Гургулова. 
организирани са също вечери срещи със студенти от Института, автори на 
публикувани стихотворения и разкази, вечери за студентите първокурсници, 
кинолектории в градското кино с прожекции на филми само за студенти, 
колективни посещения на театрални постановки в Шуменския театър и др. След 
превръщането на студентския културен клуб в Клуб за естетическо възпитание 
(КЕВ) студентските културни и художествени инициативи в Института стават 
по-чести и още по-разнообразни с участието на по-голям брой студенти. През 
1976 г. е организирана студентска екскурзия до Панагюрище и до Бяла, където 
е лобното място на Панайот Волов. В Института е организирано тържествено 
честване на 100-годишнината на Априлското въстание и е уредена среща разговор 
с редакцията на в. “Студентска трибуна”. В следващите години студентите от 
Шуменския висш педагогически институт, които членуват в различните секции 
по художествена самодейност, участват с по-голямо майсторство в градски, 
окръжни и републикански прегледи на художествената самодейност. Учреден е 

�6 Пак там, оп. 1, а.е. 28, л. 5, 48-50; а.е. 59, л. 26; Студентски глас, год. IV, бр. 6, 6 декември 
1975.
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и Клуб на младия учител, в който се записват 300 студенти 27.
През 80-те години на ХХ век студентската художествено-творческа 

самодейност в Института се осъществява на още по-високо качествено равнище.. 
Десет години по-късно, т.е. през 1985 г. във ВПИ – Шумен функционират седем 
художествени състава: студентски хор с главен художествен ръководител 
народния артист Марин Чонев и диригент Елизабет Ганчева, битов хор с 
ръководител Веселин Богданов, експериментален театрален състав с ръководител 
Георги Ангелов, студентско театрално студио “Жироскоп” с ръководители ас. 
Красен Тенев и Васил Василев, танцов състав с ръководител Манол Манолов, 
студентска група за художествено слово с ръководител Живко Жечев и вокално-
инструментален състав с ръководител Станимир Досев. Студентите от тези 
състави участват активно в културния живот на Института, на град Шумен и 
окръга и на България. На Шестия републикански фестивал на художествената 
самодейност през 1985 г. някои от тези състави заемат призови места 28.

Ако заниманията на студентите в Института с художествена     самодейност 
допринасят за формиране на тяхната естетическа култура, то спортните 
прояви укрепват здравето им, а то е най-важната необходима предпоставка за 
пълноценна учебна, научна и художествена дейност. Спортът е предпочитано 
любимо и полезно занимание за мнозина студенти във ВПИ – Шумен. Чрез него 
се повишава тяхната физическа култура. Тази потребност от спорт и туризъм 
за студентите се осъзнава в максимална степен от ръководните органи на 
Института и на студентската организация. Затова още в първите години след 
откриването на Шуменския висш педагогически институт е изграден Съвет 
за физкултура и спорт “Академик” с 11 спортни секции, в които са включени 
200 студенти. По случай 90-годишнината от рождението на Георги Димитров, 
виден български партиен и държавен деец, през 1972 г. е проведена спортна 
спартакиада с участието на около 350 студенти и студентки от Института 
в масови композиции и състезания по различни спортни дисциплини. През 
1973 г. е учредено и Студентско туристическо дружество с ръководител ст. 
преподавател Чавдар Танев. Спортната дейност на студентите се осъществява 
чрез техния физкултурен клуб “Академик” в секциите по лека атлетика, 
волейбол, баскетбол, хандбал, борба, тенис на маса, шахмат, плуване, футбол 
и др. от 1973 г. всяка година в Института има спортен празник с вътрешни 
първенства по различните видове спорт. освен това студенти от ВПИ участват 
в организираните състезания на градско, районно, окръжно и републиканско 
равнище. През 1975 г. ВПИ – Шумен е класиран на първо място сред всички 
университети, висши и полувисши институти в България за масова физкултура 
при студентите. Първото място на Института е отредено и за приноса на 
шуменските студенти спортисти в комплексното изпълнение на единния 
държавен план за развитието на физкултурата, спорта и туризма. За техните 

�7 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 89; а.е. 28, л. 48-50; Студентски глас, год. IV, бр. 6, 
6 декември 1975.
�8 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 5, 89, 91; а.е. 28, л. 48-50; а.е. 59, л. 26; а.е. 81, л. 47; 
оп. 2, а.е. 20, л. 99, 100; Студентски глас, бр. 8 (24), 15 декември 1978; бр. 3, 22 май 1985.
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постижения в различните видове спорт е връчена награда на ректора на ВПИ – 
Шумен доц. Александър Витанов, почетна грамота, възпоменателна купа и 2000 
лева от заместник-председателя на Министерския съвет на Народна република 
България Живко Живков. За тези и други постижения една част от студентите 
спортисти в института са изпращани за тренировки, туризъм и отдих на зимен 
лагер край Смолянските езера в Родопите. През 1976 г. женският хандбален 
отбор на ВПИ – Шумен е отличен с бронзов медал на XXVIII-те общостудентскиXXVIII-те общостудентски-те общостудентски 
игри в България. отборът участва в “А” републиканска група. Голяма заслуга за 
успешното представяне на отбора има и неговият треньор Веселин Терзийски, 
– ръководител на катедрата по физкултура. Успехи имат и волейболните отбори 
– жени и мъже. На XII-я зимен спортно-туристически празник за купата наXII-я зимен спортно-туристически празник за купата на-я зимен спортно-туристически празник за купата на 
в.”Студентска трибуна” отборът на Шуменския висш педагогически институт 
спечелва купата за най-успешно представило се висше училище от провинцията. 
освен колективните призови места и награди студенти от Института получават и 
напълно заслужени индивидуални награди. Студентът Кязим османов спечелва 
златен, сребърен и бронзов медал от проведени състезания по свободна борба на 
общостудентските игри в България. Студентът Стоян Недев получава сребърен 
медал за участие в общостудентските игри в спортна дисциплина бягане на 
3000 метра с препятствия. Успехи постигат и други студенти от Института в 
спортните дисциплни фехтовка, шах, спортна стрелба и плуване 29.

Стимулирането и популяризирането на научната, художествено-
творческата и спортната дейност на студентите във ВПИ – Шумен през 
периода 1971-1991 г. става и чрез в.”Студентски глас”, сп.”Логос” и сп.”Ателие”. 
В.”Студентски глас”, с главен редактор гл. ас. Н. Димков е издаван от юли 1972 г. 
В редколегията участват преподаватели от специалността Българска филология 
– ас. Магдалена Костадинова, ас. Надежда Бонева и студенти филолози. от 1 
януари 1974 г. вестникът има нова редколегия с главен редактор ст. ас. Пейо 
Димитров. В студентския периодичен печат се отразява многообразният 
динамичен живот на студентите и преподавателите в ВПИ – Шумен, а също 
и учебно-възпитателната, научноизследователската, културната и спортната 
дейност на студентите в Института. Във в.”Студентски глас” и в другите 
периодични издания на Института се публикуват литературни и художествени 
творби на студенти поети, сатирици и критици. Създаден е студентски 
кореспондентски състав и е организирана среща разговор на творческия екип 
на вестника с редколегията на в.”Студентска трибуна” 30.

Друг начин успехите на студентите от ВПИ – Шумен в областта на 
науката, литературата, поезията, музикалното изкуство и културата да станат 
публично достояние на обществеността в Шумен и страната е периодичното 

�9 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 2, л. 14; а.е. 24, л. 5, 89, 81; а.е. 28, л. 59-61; а.е. 59, л. 26, 
а.е. 81, л. 47,48; Студентски глас, год. II, бр. 2 (6), 20 март 1974; год. IV, бр. 3, 4, 6, 9, 10 
от 19 февруари, 25 март, 1 юни, 6 и 14 декември 1976; Студентска трибуна, бр. 34 (974), 
16 май 1978; Танев, Ч. цит. съч., с. 46.
30 ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 89; а.е. 28, л. 50, 51; а.е. 59, л. 26.
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уреждане на изложби по повод кръгли годишнини на Института. На тези изложби 
се показват отлично защитени студентски дипломни работи и самостоятелни 
научни разработки, класирани на ежегодните прегледи на движението за 
ТНТМ. Голяма заслуга за всички творчески постижения в споменатите сфери 
на институтската интелектуална дейност имат и мнозина преподаватели във 
ВУЗ-а. Някои от тях получават признание и награди и на национално ниво. 
Лауреати на Шестия републикански фестивал на художествената самодейност 
и носители на златен медал стават преподавателите от ВПИ – Шумен доц. к.ф.н. 
Н.Димков, гл. ас. к.ф.н. Ивайло Петров, гл. ас. Пейо Димитров, ас. к.ф.н. Христо 
Трендафилов и Пламен Георгиев, студент 31.

 

*    *    *
 

През 1991 г. в София е издаден каталог на най-добрите студенти в 
Република България. Той е съставен и е публикуван поради необходимостта 
от откриване, стимулиране и ангажиране на способни млади специалисти с 
висше образование с цел професионалната им реализация в различни сфери 
на икономиката, социалните дейности, образованието, науката, културата 
и изкуството. В раздела за хуманитарни науки са посочени имената на 40 
студенти от Шуменския висш педагогически институт. Те завършват висшето 
си образование с отличен и много добър успех в специалностите Българска 
филология, Руска филология, Български език и руски език, Предучилищна 
педагогика, Начална училищна педагогика, Математика и информатика, 
Физика и математика, Химия и физика 32.

Някои от тези студенти владеят чужди езици – английски, френски, 
немски и руски и имат публикации в печатни издания. Със своите способности 
тези студенти стават и национално достояние за използването им не само от 
окръжните, а и от централните държавни органи, институции и учреждения. 
В литературните и езиковите кръжоци към Филологическия факултет на ВПИ 
– Шумен студентите Христо Трендафилов, Надка Николова, яни Милчаков, 
Веселин Панайотов, Денка Кръстева, Страшимир цанов и други проявяват 
интерес към науката, участват с научни доклади в национални конференции, 
получават награди. По-късно те стават щатни преподаватели в института, 
защитават кандидатски дисертации и се хабилитират като доценти, а някои 
от тях – Христо Трендафилов и яни Милчаков са вече с професорско звание. 
В направена от автора на статията справка в био-библиографския указател на 
Филологическия факултет се вижда, че 25 бивши студенти от завършилите 
различни специалности в този факултет на института на Шуменския 
висш педагогически институт през периода 1971-1991 г. стават редовни 
преподаватели в института. Подобна справка в био-библиографския указател 
за Природоматематическия факултет показва, че през същия период в различни 

�� Пак там, а.е. 28, л. 64; Студентски глас, год. XXII, бр. 3, 22 май 1985.
�� Каталог на най-добрите студенти, с. 139-144, 154, 155, 186-202.
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специалности на този факултет се явяват на асистентски конкурси бивши 
студенти с отличен и много добър успех, от които 33 души са избрани и са 
назначени за редовни преподаватели.

Специално внимание заслужават творческите изяви на бивши студенти 
от ВПИ – Шумен със завършено висше филологическо образование. Те имат 
трайно присъствие в българския национален литературен живот вече няколко 
десетилетия. Като професионални поети се утвърждават с издадени   стихосбирки 
Валери Станков, Светозар Аврамов, Димитър Миланов, Димитрина Данаилова, 
Иван Ненков, Иван овчаров, Иглика Горанова, Константин Делов, Красимир 
Симеонов, Лина Борджиева, орлин Дянков, Роза Боянова, Румен Георгиев, 
Румяна Иванчева, Татяна Карова и Червенко Крумов. Като литературни 
критици са признати Александър Йорданов, Иван Карадочев и Любомир Котев. 
Достойно място в областта на белетристиката заемат Атанас Липчев, Валери 
Станков, Иван Джабаров, Иван Петров, Любомир Котев, Марияна Костова, 
Начо Христосков, Пламен Георгиев и други. Висока оценка на таланта на някои 
от тези поети, които са завършили висшето си образование или когато още са 
студенти във ВПИ – Шумен дава младият преподавател в института Христо 
Трендафилов. По неговите думи всеки един от тези поети “се отличава със 
специфични лирически озарения и нравствени послания” 33.

Най-ерудираните преподаватели и изследователи във ВПИ – Шумен по-
късно през 90-те години на ХХ век и първото десетилетие на ХХI век са гост-I век са гост- век са гост-
лектори в реномирани български и чуждестранни европейски университети. 
Анализът на документалната и друга информация показва и доказва, че научната 
и художествено-творческата интелигенция, чието начално формиране започва 
във ВПИ – Шумен, в следващите десетилетия има голям принос в развитието и 
обогатяването на българския духовнокултурен живот със значими и непреходни 
ценности.

�� ДА-Шумен, ф. 1201, оп. 2, а.е. 77, л. 43; Студентски глас, бр. 7, 30 ноември 1988; Дума, 
бр. 204 (5710), 4-5 септември 2010; бр. 36 (5842), 12-13 февруари 2011. [Duma. 204 (5710), 
4-5 September 2010; 36 (5842), 12-13 February 2011.] Допълнителна писмена информация 
за поетите, литературните критици и белетристите като литературни творци, завършили 
висшето си филологическо образование във ВПИ- Шумен, е дадена на автора от професор 
д.ф.н. Христо Трендафилов на 17 юни 2011 г.

Pro domo sua
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СПОМЕнИ И дОКУМЕнТИ

СПОМЕнИ ВЕСЕЛИ И нЕВЕСЕЛИ 
За ПРОфЕСОР БОРИС СИМЕОнОВ

Николай Димков 

 С Борис Симеонов се срещнах за първи път през есента на 1960 г., когато бях 
студент в първи курс на Софийския университет. Тогава той ни водеше упражнения 
по Езикознание и беше асистент на акад. Владимир Георгиев. Понеже бяхме доста 
голям курс, налагаше се лекциите да слушаме в най-голямата аудитория – 272, 
която се намираше над мензата. Борис Симеонов бе висок човек, ходеше винаги с 
бомбе, облечен в черно пардесю. Не можех да си представя, че мога да се доближа 
до него и да разговаряме. Изглеждаше ми студен и високомерен. Щом Борис 
Симеонов влезеше в семинарната зала за упражнение, изтръпвахме всички и на 
часа слагахме тетрадките с разработките, които правехме за всяко упражнение. 
Ние пишехме като луди. На всекиго тетрадката беше надписана, обвита и на нея 
не можеше да се пише по друго. Да отсъстваш – изключено! На следващия час 
трябва са се явиш с медицинска бележка, с която да докажеш, че си бил болен и 
с разработка по темата. Ако нямаш това – значи упражнението ти е неизвинено и 
ти се пишат два часа отсъствие. Толкова! Направиш ли още два часа неизвинени, 
няма заверка на семестъра. И не само при Борис Симеонов беше така. Спомням 
си как сме гонили асистентите по коридорите за спасителни подписи. Сега е вече 
друго. Виждал съм асистенти, които чакат в залата да дойде някой студент и да 
започне упражнението. още за Борис Симеонов. Често пъти той заставаше на 
вратата след излизането на акад. Георгиев и правеше проверка. Всеки написваше 
името си и факултетния си номер на един лист и на излизане от аудиторията го 
пускаше в един каскет, който Борис Симеонов държеше. Съществуваше пълен ред. 
Туй да пуснеш бележки и по този начин да спасиш колегата си, който отсъства, 
бе немислимо. Чудил съм се откъде Борис Симеонов вземаше различни по цвят 
каскети: ту черни, ту сиви, ту бели или пък карирани. Веднъж бе на вратата с дамска 
шапка с едно пауново перо. Не знам. Може би в тази работа той търсеше ефект и 
го постигаше. В първи курс през лятото организира ескпедиции  по топонимия 
в различните краища на България, които продължиха и в горните курсове. 
Студентите, с които работеше бяха предимно от нашия курс. Не съм участвал в 
тези експедиции, защото увлеченията ми бяха другаде, но от колегите си знам, че 
те са минавали занимателно, особено вечер… Борис Симеонов остана с много от 
тях в приятелски отношения и след завършване на висшето им образование. Той 
често споменаваше за една или друга преживяна случка. Учениците му го канеха 
за доклади в различни градове и той никога не отказваше.
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 След завършване на Университета не се видях повече с Борис Симеонов, 
даже и при откриването на ВПИ в Шумен. Това се случи през март 1974 г., когато 
Борис Симеонов беше привлечен за доцент по общо езикознание от тогавашния 
зам.-ректор Петър Пашов. Тук е мястото да спомена, че ние тогава не изпитвахме 
нужда от преподаватели, понеже доц. Петър Пашов се грижеше за това, канейки 
ги предимно от Софийския университет. Спомням си веднъж, когато бях в 
Народната библиотека, проф. Велчо Велчев сподели, че просто е удивен от това, 
което върши доц. Петър Пашов. Аз не знам, казваше той, как успява да привлече 
толкова и такива преподаватели от Университета.
 Така доц. Борис Симеонов от 12 март 1974 г. беше вече при нас. Ние се 
сближихме, защото той ползваше квартирата на ул. „Дедеагач” 11, където имахме 
служебен апартамент. Аз също живеех на „Дедеагач”. Това, което беше вършил 
като асистент, той продължи да го върши и тук, в Шумен. Често ни събираше в 
квартирата си – цветанка янакиева, Иванка Колева, Александър Александров, 
мене и още някои млади асистенти. Тези импровизирани вечери преминаваха 
топло и задушевно. Доц. Симеонов разказваше весели случки от богатия си 
жизнен опит и не пропускаше да спомене за акад. Дечев, към когото изпитваше 
дълбоко уважение и респект. Той подчертаваше, че акад. Дечев е най-добрият 
български езиковед. обичаше и да се шегува като ние, младите, го гледахме със 
зяпнали уста.
 Борис Симеонов остана на работа до 1 август 1977 г., когато беше 
освободен. Не си спомням причините защо стана така, но предполагам, че е било 

Проф. Борис Симеонов и авторът раздават дипломи на абсолвенти от 
Филологическия факултет на ВПИ - Шумен, 23 май 1985 г.

Спомени и документи
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по негово желание. Междувременно през септември на следващата година заминах 
на лекторат в Белградския университет и не знаех нищо за него. Доколкото си 
спомням, той беше отишъл в Пловдивския университет и там четеше основната 
си дисциплина общо езикознание. Много се изненадах, когато разбрах, че 
повторно се е върнал в Шумен през учебната 1981/1982 г. и е оглавил деканата 
на Филологическия факултет. Бях още в Белград и не предполагах, че ще бъда 
избран за зам.-декан на Факултета и ще работя заедно с него в продължение на три 
години. През цялото време се чувствах спокойно. Борис Симеонов идваше през 
седмица и за цялата работа в деканата се облягаше на мене, тъй като отговарях 
за учебната дейност. Беше весело с него. Той отблъскваше всички атаки срещу 
Факултета. В пряката ми работа  не се бъркаше, а това създаваше още по-голямо 
спокойствие. Щом пристигнеше, ще ме попита как върви работата, има ли 
проблеми, после вземаше няколко листа и отиваше при ректора – да урежда това-
онова и не се занимаваше със зам.-ректорите. Веднъж както бяхме и двамата, при 
нас влезе секретарката на деканата Ганка Стоянова, която се отличаваше с благост 
и пословична точност. Тя застана смирено и каза, че Борис Симеонов го викат в 
прокуратурата и трябва веднага да отиде. Борис Симеонов махна очилата, изгледа 
Ганка Стоянова и каза с треперещ глас: „Стоянова, кажете им, че аз нямам работа с 
прокуратурата. Ако ги интересува нещо, те да дойдат. Аз нямам време за губене.” 
Работата беше следната. Една студентка от Стара Загора, женена в Шумен, ражда 
мъртво дете, доколкото си спомням, а тя подправя документа, че е живо, за да 
използва правата на майка. Аз бях резолирал доклад тя да бъде наказана най-
строго, но понеже е била в близки отношения с окръжния прокурор, той вика най-
напред Борис Симеонов, а после и мене. Разбира се, аз отидох в прокуратурата, 
като взех със себе си и копие от фалшивия документ, на който личаха наивните 
поправки. Влязох и се представих, но прокурорът продължаваше да разгръща 
една папка, без да ми обръща внимание. Така изминаха 4-5 минути, а той все 
така продължаваше да разгръща папката. Аз стоях и мислех да си тръгна, когато 
най-после той се сети, че при него има човек. Значи така, каза прокурорът, кой 
ти разрешава да пишеш такива резолюции на молбата на една майка, а? Тя не е 
майка, казах му аз. Тогава прокурорът стана и с разтреперан глас извика: Каквооо, 
повтори той. Тя не е майка, а лъжкиня, която си служи с фалшиви документи. 
Като казах това, разтворих чантата и сложих документа пред него. Той го грабна 
и го прочете. Виждах как лицето му почервенява, после пребледнява, а устата му 
остана отворена. Аз вътрешно тържествувах и стоях все така мирно пред него. 
Марш навън, изкрещя той, вън! Свободен ли съм? Добре. Пожелах му щастлив ден 
и спокойно си излязох. Повече не ме потърсиха от прокуратурата, а прокурорът, 
доколкото си спомням, замина за Бургас да оправя делата на хорицата.
 Борис Симеонов не късаше студентите, а ги връщаше да понаучат нещо. 
Изпитваше в деканата, независимо дали бях там, или не и задаваше почти един 
и същ въпрос „за спасяване”: Кога маймуната слязла от дървото? В тоя въпрос 
той търсеше философско обяснение и който отговаряше долу-горе, минаваше. 
Понеже Борис Симеонов недочуваше, аз често подсказвах на студентите. Когато 
разбереше, обръщаше се към мен, усмихнат с думите: Николай, ти ще получиш 
единицата. И продължаваше по-нататък.

Николай Димков - Спомени весели и невесели ... 
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 Борис Симеонов беше чешит. Когато бяхме в деканата, се появи в някакъв 
вестник, съобщение, в което се казваше долу-горе следното: „Проф. Борис 
Симеонов от Шуменския Висш педагогически институт търси жена, която да 
бъде стройна, запазена, до 50 години, без ангажименти, за брак”. от тая обява 
Борис Симеонов не се изненада много, но се възмущаваше, че някой от неговите 
колеги се е пошегувал. Злите езици твърдяха обаче, че сам той бил пуснал тази 
обява. Понеже беше посочен телефонът на деканата, всички обаждания идваха 
до него. Когато бях там, той ги отпращаше, но когато останеше сам, говореше 
надълго и нашироко с кандидатките. Спомням си веднъж на една кандидатка от 
добруджанските села обеща да й прати снимка в цял ръст и да се срещнат във 
Варна. от тая телефонна любов нищо не излезе, както обикновено става. Както 
беше се появила, така и отмина. Понякога го майтапех, е, ако бяха дошли тези 
жени, хората щяха да си помислят, че родителите си чакат децата да излязат от 
изпит…Той уж се сърдеше, но усещах как вътрешно му е приятно и забавно. 
Беше незлоблив човек, поне аз така го възприемах. Носеше на шеги и обичаше да 
черпи, особено когато вземеше хонорар от в. „Шуменска заря”. Тогава ме водеше 
в някое заведение, най-вече в Тракийския квартал „При бай Данчо”, където 
имаше постоянно варени свински крака и разни други дреболии. Поръчваше по 
един крак, бутилка бяло вино и започваше да разказва някаква интересна случка, 
когато ходел на ескпедиция със студентите от моя курс. Хвалеше се, че обичал 
много да готви и да прави най-различни гозби, които знаел от баба си. Разбира 
се, можел да прави и дърпана баница, която се надувала като гъба. Разправяше 
още, че когато правел баница, не спазвал популярните рецепти. Карал все по 
свой тертип. Ако са необходими четири яйца, счупвал шест, ако е необходимо 
200-250 г. сирене, слагал 400-500 гр. и то овче, слагал още и едно пакетче и 
половина краве масло и после ела да видиш каква баница става. Не да си оближеш 
пръстите, а да ги изядеш направо.
 През 1983 г. се честваше годишнина от обявяването на Нови пазар за 
град. Тогава се организира и научна сесия, на която бях съорганизатор. Поканих 
и Борис Симеонов да вземе участие и той се съгласи. Впрочем той обичаше 
да участва в подготовката на сборници. В Нови пазар взе участие с доклада 
„ономастиката на Нови пазар”. Той излезе две години по-късно – през 1985 г. 
Направи ми впечатление, че не чете, а в доклада се споменаваха много и най-
различни имена на селища и местности, като се проследяваше техният произход 
и значението им. Когато се връщахме към Шумен, аз го попитах защо не погледна 
нито веднъж в листовете, които бяха поставени пред него? Това е моята слабост 
– отговори той – веднъж написан текст, аз не се връщам към него, а говоря по 
памет. Борис Симеонов работеше изключително бързо. Поръчваш му статия 
и след два-три дни е готова. Така за сборника „Дряново и Дряновският край” 
(кн. 2, 1988) написа статията „Дряново (Произход, структура и значение)”. Той 
обясняваше името на селището като типично българско, оцеляло през вековете и 
накрая, че тази статия е изработена въз основа на данни от топонимичните архиви 
в Софийския университет, Пловдивския и Висшия педагогически институт 
в гр. Шумен. Изброяваше и други важни научни трудове и изследвания на А. 

Спомени и документи
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Селищев, Вл. Георгиев, М. Фасмер, Д. Дечев. Видно е от посочените източници 
за отношението му към това, което пише. Спомням си още за произношението на 
В¥йников или Войн£ков. Естествено Борис Симеонов поддържаше Войн£ков.  
Той беше взел от централната поща телефонните указатели на всички окръжни 
градове и звънил навсякъде,  където има името Войников. Същото беше сторил и 
със съседните страни. Като се върна от София, той ми показа статията „В¥йников 
или Войн£ков”, която беше и отпечатана. 
 През 1986 г. отиваме на научна сесия за Св. Климент в гр. Залцбург, 
Австрия. Налагаше се да преспим във Виена, докато се събере цялата 
българска група. около гарата беше разкопано и ние избрахме хотел в района 
й. Настанихме се, пуснахме телевизора, хапнахме, каквото си носехме, и 
Симеонов реши, че трябва да се обади на рецепцията да ни донесат закуската 
в стаята. Правим се ние на тежкари и се наслаждаваме от прозореца на хотела. 
Симеонов се върна и каза, че всичко е наред със закуската. Не щеш ли, след 
15-20 минути на вратата се чука  и Симеонов стана да отвори. В този момент 
на вратата застана едно момче, което носеше поднос, а на него обилна вечеря. 
Ти какво правиш тук, бе, развика се на български Симеонов, аз нали казах 
утре да донесете закуската, защо ми е вечеря. Тръгвай си обратно. Аз говоря 
едно, те вършат друго. Изглежда, че момчето долу на рецепцията  е от някои 
покрайнини и не разбира немски, оправда се Симеонов. Впрочем той трудно се 
съгласяваше да бъде виновен. Винаги  намираше начин да излезе от ситуацията 
невинен. още по-интересно беше после. В стаята имаше хладилниче и когато 
Симеонов го отвори, ахна! В него, в малки шишенца имаше най-различно 
уиски, безалкохолни напитки, шоколадчета и ядки. Тук ще падне голямо пиене 
и ядене, каза Симеонов и извади от напитките. Възпротивих се, но не можах да 
го спра. Тогава и аз взех шишенце и безалкохолно. Нали знаете, глътката глътка 
отваря и ние повторихме. Щяхме да продължим с шишенцата, ако не видяхме 
на долния край на хладилничето едно листче. Симеонов го взе и започна да се 
взира и да чете. Ха, изненада се той, то всяко нещо се плащало и не влизало в 
сметката за стаята. Ами сега? После се успокои и каза, че трябва да вземем още 
по едно шишенче… На сутринта си платихме дяволъка и работата приключи. 
После дълго се шегувахме с това хладилниче, което дава, но иска накрая и да се 
плаща.
 Ще разкажа за още един случай в Залцбург по време на сесията, която 
се провеждаше в Университета. Имаше учени от югославия, Полша, България, 
Австрия и др. По едно време Симеонов излезе навън и след малко се върна. Хвана 
ме за ръката и ме поведе след себе си. Не казваше нищо. Аз изтръпнах. Бях си 
оставил кожуха на закачалката, където никой не пазеше дрехите. Ами сега? Ако 
е изчезнал, какво ще правя, как ще се прибера у нас посред зима? Нейсе, оказа 
се, че кожухът ми стои непокътнат и аз се успокоих. Камък ми падна от сърцето! 
Минахме с него покрай гардероба, а той продължаваше да ме води. Стигнахме при 
една врата на стълбището и Симеонов я отвори. Вътре бяха наредени разноцветни 
гъби за триене на учебните дъски, тебешири и други неща, необходими за учебната 
работа на студентите. И никой не ги краде, промълви той. Ако е при нас, мамо-
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майчице. Ела да видиш… Гласът му беше унил и разочарован. Двамата стояхме 
като ударени с мокра кърпа през лицата и въздишахме…
 Ще разкажа още две случки, които преживях с Борис Симеонов. Бях 
започнал работа в деканата през пролетта на 1985 г. В едно съседно село имаше 
традиционен сбор на 24 май. Ние бяхме поканени там. Беше хубав слънчев ден, 
миришеше на пролет и на прясна трева. Жужаха пчели и ние се радвахме от сърце. 
В къщата, където отивахме на обяд, личеше, че е празник. По улиците пременени 
хора, тичаха деца и в тая гълчава се вляхме и ние. Посрещнаха ни стопанинът и 
стопанката, засмени и весели. Пристройката, в която влязохме служеше, за механа, 
с която много се гордееше стопанинът. До стените бяха поставени миндерлъци 
и ниски масички. По стените бяха накачени всякакви старинни оръжия, прави 
и криви саби, барабанлия пищови, кремъклии пушки, сахани, вретена и хурки, 
бъклици и разни други дреболии. Домакинът беше милиционер и ги събирал из 
района. Седнахме ние с Борис Симеонов и пред нас тутакси се сложи шише с 
ракия, кана с вино и стопанката започна да нарежда трушии и гозби. Стопанинът 
ни подканяше и се чукаше с нас.  отвреме-навреме дърпаше ту единия, ту другия 
филитотювски мустак и разказваше, че сабята, която висеше над главите ни, била 
на прадядо му. С нея той сякъл главите  на проклетите турци из Делиормана по 
време на Руско-турската война. Бил майстор на тези работи. Щом каза това с 
апломб, скочи, откачи сабята, стъпи на миндерлъка и започна с прегракнал глас 
да декламира:
   Не плачи, майко, не тъжи,
   че станах ази хайдутин,
   хайдутин, майко бунтовник,
   та тебе клета оставих,
   за първо чедо да жалиш!...

 Щом произнесе думите „за първо чедо да жалиш”, завъртя сабята над 
главите ни, тя се удари в стената и издрънча, и по главите ни се посипа мазилка, 
а той продължаваше да върти сабята и да крещи неистово:

   Ах, мале – майко юнашка!
   Прости ме и веч прощавай!..

 По едно време погледнах към Борис Симеонов, а той, горкият, беше се 
сврял под масата и ми държеше ръката, като шепнеше: Николай, кажи му да махне 
тая проклета сабя, защото ще ни изколи. Аз понечих да спра милиционера, но 
хала спира ли се! Той с още по-голяма сила размаха сабята, като продължаваше 
да декламира. Най-после се успокои, седна, постави сабята между краката си и 
каза тържествено:  Ей с тая сабя прадядо сякъл като зелки главите на турчолята 
из Делиормана. Борис Симеонов  се надигна бавно и започна да настоява да 
тръгваме. Милиционерът го чу и изрева: „Каквооо?” Застана на вратата и каза, 
че сега започва сборът. Борис Симеонов млъкна и не продума дума, а ние си 
тръгнахме от тях по вечеря…
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 Втората случка стана пак в същото село в къщата на милиционерът. Един 
ден, тъкмо излизам от лекции, пред залата стои милиционера. Той каза, че е дошъл 
чак от село да ни покани пак с професора да му отидем на гости. Аз възразих и 
без малко да му откажа, когато по коридора се зададе Симеонов. Милиционерът 
тръгна към него, сграбчи му ръцете и с гръмогласния си глас извика: Ей, откога 
те чакам, човече! Довечера с Николай те искам у дома, разбираш ли. Не се 
интересуваше от изпълнения коридор със студенти, а продължаваше да нарежда. 
обясни ни, че убил един кон с пищова си и направил от него кайма за наденици. 
Щели сме да ядем до спукване. После разказа, че когато гръмнал коня, от челото 
му рукнала кръв като от чешма. Борис Симеонов се запротивлява, навярно си 
припомняше случката на сбора, но милиционерът не го оставяше на мира и 
повтаряше, че ще направи кюфтаци големи като танури. Виното му било от най-
хубавия сорт грозде, „чиста заешка кръв”, нямало го и по корекомите. Нямаше 
как, съгласихме се. Когато влязохме в деканата, Симеонов се замисли и сякаш 
на себе си продума: Ние се съгласихме, но тоя човек е малко луд. Помниш ли на 
сбора как въртеше сабята над главите ни. още чувам съскането й… Да вземем 
да не ходим, опасно е. Не може, казах аз. Той се е приготвил и ако не отидем, 
ще дойде у нас и пак ще ни вземе. Тръгнахме към пет часа. Беше началото 
на декември. Времето бе студено и прехвъркваше сняг. Наоколо побеляваше 
всичко. Когато стигнахме пред тях, къщата изглеждаше пуста и навсякъде беше 
тъмно. Сигурно пестят тока, дълбокомислено каза Борис Симеонов и понечи 
да влезе, но вратата се оказа заключена. Ха сега, де! Симеонов започна да 
удря по вратата с все сила. отвътре тогава се появи домакинята и учудено ни 
погледна. Идваме на гости, покани ни милиционерът, днес идва чак  във висшия 
институт. Той къде е, защо не се показва. Ами, започна да мънка тя. Сигурно са 
го задържали на работата, но той сега ще си дойде. Вие влизайте. В кухничката 
беше топло, печката бумтеше и се разливаше приятна топлина. Ние седнахме 
до масата, а Симеонов като по-контактен човек започна да разпитва туй-онуй 
и обясняваше как не сме могли да откажем на мъжа й, който беше дошъл чак в 
Института да ни кани. После заразпитва за реколтата, дали тази година е било 
хубаво гроздето и така нататък. Ние продължавахме да чакаме, а милиционерът 
все не идваше. Виждах, че стопанката все повече започваше да се притеснява и 
аз прошепнах на Симеонов да си тръгваме, но той поклати глава и каза, че още е 
рано и можело още да почакаме. Жената разбра, че си говорим за тръгване, скочи 
и донесе туршия, сложи шише ракия, наля и каза “Наздраве”. Симеонов отпи и 
де на шега, де на истина промълви през смях, че милиционерът може и да не се 
връща. Чашките се изпразваха една след друга, в кухничката ставаше все  по-
горещо и по-задушевно и за милиционера вече не питахме. Жената сложи тиган 
на печката, а в него зацвърчаха големи, сочни кюфтета. Наоколо замириса на 
пържено и на топъл хляб. После стопанката донесе голяма запотена кана, в която 
искреше „заешката кръв”, умряла от студ. Симеонов не приказваше за тръгване 
повече, а започна да разказва една далечна история, която изживял на млади 
години в селото на жена си Добромирка. В една такава зимна вечер с бабалъка 
си пили, докато навън се разсъмнало и не се напили. Така е, дълбокомислено 
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заключи той, когато има добро вино, добро мезе и още по-добра стопанка. Като 
каза това, стана и без малко главата му да опре в гредите над него, почука с 
вилицата по каната и каза: Да пием за стопанката на този дом, която с много 
труд и грижи е изкарала това вино, която, повярвайте ми, го няма даже и по 
корекомите, ще кажа аз! Той искаше да продължи, когато вратата на кухнята 
се отвори и изведнъж застана милиционерът, целият побелял от сняг. Вие тука 
ли сте? Пък аз да не зная. Нали бяхме приказвали за утре вечер. Значи сте 
подранили. Ние останахме като гръмнати. Каква била работата: той забравил, 
че канил гости, отишъл в съседното село и там се запил. Няма грешка, каза 
той, като отръскваше снега от себе си. Свали връхната си дреха и продължи с 
гръмогласния си глас: Сега започваме да пием. Щъ са пий до сабалам. Няма тън-
мън. После донесе два чатала домашен суджук и започна да го реже направо на 
дървената маса с голям цигански нож, който беше затъкнат на кръста му. Борис 
Симеонов се заоглежда, примъкна се до мене, като смутолеви, че е време да си 
ходим, станало вече късно… Каквооо, изкрещя милиционерът и заби ножа на 
масата. Никой да не мръдва, който мръдне, стрелям на месо, хубаво да знаете. 
И без много да му мисли, извади пистолета, насочи го към тавана и гръмна 
три пъти. Ушите ми писнаха, кухничката се изпълни с миризлив дим, а Борис 
Симеонов гледаше към мене ни жив, ни умрял. Пържи кюфтета, какво зяпаш, 
обърна се към жена си, излезе навън и донесе цяло корито с кайма. Докато не я  
изядем, продължи милиционерът, няма ходене, хубаво да знаете, каза и сложи 
пистолета на ножа, сякаш ще се кълнем в някаква завера. Ние ядяхме бавно, но 
хапките трудно преминаваха, а милиционерът не спираше да приказва и често 
подръпваше ту единия си мустак, ту другия. Започна пак да разказва за коня, 
който беше убил. Разправяше, че го взел от един циганин, който го пасял накрая 
на селото. Бре, какво правиш тук, майка ти циганска, ей сега ще те закарам в 
кауша. циганинът се разтреперал и започнал да се моли: Бате, аз… Не ме баткай, 
ами тръгвай пред мене! Бате, вземи коня и си тръгвай по живо – по здраво. Като 
казал това, той му подал повода, милиционерът го хванал и тръгнал. После се 
обърнал  и видял, че циганинът плаче. Тогава извадил десет лева и му ги подал: 
На, вземи да купиш на циганчетата хляб. Той довел коня в тях и му теглил 
куршума. останалото е ясно. Милиционерът се засмя провлачено и посочи 
пистолета. Знаете ли колко животински живота съм взел  с него: коне, магарета, 
прасета, чет нямат.
 Навън вече просветляваше. Утрото беше свежо и чисто от падналия 
сняг. Ние бавно и тихо се надигнахме да си ходим. Милиционерът беше подпрял 
глава на масата и леко похъркваше. Излязохме, като газехме из навалелия сняг и 
пазехме тишина да не събудим милиционера. После седмици наред разправяхме 
за преживяването у милиционера, а проф. Симеонов ме предупреждаваше да не 
го водя повече на опасни места. 
 През 1987 г. беше избрано ново ръководство, а през юни на следващата 
година чествахме 60-годишнината на доц. Чавдар Танев, един от заместник-
деканите. Тогава написах едно стихотворение в хумористичен топ за Чавдар 
Танев и за обстановката в деканата. Ето това стихотворение:
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    Чавдаре!

   Ужасно животът изтече – 
   подобно на някакъв миг.
   Подобно на хубава вечер,
   огряна от лунния лик.

   Изглежда любовната треска
   и тя прецъфтя като цвят.
   И таз констатация днеска
   навярно създава ти яд!...

   Чавдаре, какво да се прави?
   Подире ти всички вървят.
   Де болни, де ужким са здрави – 
   проправят към господа път.

   Уж бяхме способни, уж нещо;
   уж бяхме чудесен синхрон, 
   но бе в Факултета горещо
   и рухна тъй нашият трон.
   
   А имахме вожд целомъдър,
   готов бе дори и на риск.
   Какво оттогава, че мъдър
   и с царското име – Борис;

   Какво от това, че воюва
   да сложи на младото гем?
   Но кой ли бе, брате, те чува
   щом трябва, човек, да ядем!

   Какво, че имахме ний Ана – 
   готова за битки докрай.
   И тя си отиде засмяна,
   подобно на бай Николай…

   След нази послушни три дами,
   вършеят хармана трънлив.
   Ей туй съчини паметта ми – 
   макар и стихът да е сив…

Николай Димков - Спомени весели и невесели ... 



�96

 След като се пенсионира през май 1991 г., проф. Борис Симеонов замина 
и аз не го видях повече. Впрочем, не направихме изпращане, както обикновено 
правехме за други. Може би това се дължеше на обстановката, която беше 
завладяла страната. Не знам, но знам, че трябва по-човешки да се отнасяме към 
хората от „третата възраст”, които бяха отдали много сили за Факултета и за 
Института. Това е грижа на всяко ръководство! После разбрах, че диабетът му 
се беше влошил. Веднъж го потърсих по телефона да го питам за една гръцка 
дума, понеже беше завършил класическа филология. обади се, а гласът му 
бе слаб и немощен. За думата каза, че имало такава в гръцкия език и толкова. 
После с бавен и болезнен глас продължи: Николай, аз съм вече пътник. отивам 
си. Хубави години прекарахме с теб в деканата, знай това. Прощавай и ме 
споменавай с добро…Усетих как слушалката се изплъзна от ръката му и той 
замлъкна…Не го чух повече. Проф. Борис Симеонов почина през 1996 г. на 
71-годишна възраст. Доколкото си спомням, никой не отиде да го изпрати във 
вечния му път, а той можеше още много да даде на науката…

Спомени и документи
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РЕЦЕнЗИИ

нОВО ИЗСЛЕдВанЕ За СВЕТИТЕ МОщИ

Галя Йорданова

  Стефан Стефанов. За светите мощи 
(догматически, богослужебни и духовно-нравствени 
аспекти). София: Издателство Тола ЕООД, 2011.

  Студията „За светите мощи (догматически, 
богослужебни и духовно-нравствени аспекти)” поставя 
акцент върху няколко важни проблема, които се открояват 
в богословието. особен интерес представляват темите, 
свързани с тленността и нетленността на светите мощи, 
както и свързаното с тях обожение на човека.
  Същинската част на студията започва с първи 
параграф със заглавие „Понятие за свети мощи и 
тяхната тленност и нетление”. При разглеждането на 
проблематиката се изхожда от древната християнска 
практика, свързана с благоговейното отношение 
към телата на мъчениците и формирания към тях 
богослужебен култ. След семантично изясняване на 

понятието „мощи” авторът продължава разсъжденията си върху тяхната тленност и 
нетленност. Подчертава се, че човешкият разум не може да разбере тайнствения Божий 
промисъл по отношение на тленността и нетлението на телата на светците. Едновременно 
с това авторът предлага някои свидетелства за тленност или нетленност от практиката на 
атонските монаси и Руската православна църква.
 Във втория параграф, озаглавен „обожение, святост и свети мощи”, се тематизира 
идеята за обожението и връзката му със светостта. В обожението се заличава пропастта 
между Бога и човека, между сетивното и трансцентентното. Според автора учението 
за обожението е основополагащо за светостта, при което за човека е възможно „да се 
прониква от Божествените енергии и да се съединява с Бога. Това е една синергия, 
при която Бог е действащият, а човекът - съдействащият” (с. 18). Важен е изводът, че 
освещаването е невъзможно извън молитвено-евхаристийния живот на църквата. 
Благодатта на обожението запазва непокътнати телата на светците. 
 В третия параграф на студията гл. ас. д-р Ст. Стефанов разглежда светите мощи в 
богослужебен аспект. Подчертано е литургичното им значение, неразривно свързано със 
сакраменталния живот на църквата. Подробно са разгледани в богослужебно-литургичекси 
аспект формите на почитането на светите мощи като благоговейно събиране и съхранение 
на мощи; тържествено откриване, пренасяне и установяване на празнични дни, свързани 
с тяхното откриване; построяване на храмове над свети мощи, както и вграждането им в 
антиминси.
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 Не по-малко интригуващи са страниците, посветени на светите мощи и на 
тяхното духовно-нравствено значение. Тези аспекти се разкриват в творенията на свети 
отци и учители на църквата. Благодатното чудотворство е свързано не само с конкретни 
излекувания, а и с духовно-нравствено преобразяване и обновление на почитащите 
ги с вяра християни. Според св. Йоан Златоуст светите мощи въздействат по-силно от 
поучения и стимулират човека за добродетелен живот. Стефанов разширява разсъжденията 
си върху съвременните предизвикателства, свързани с биоетичните проблеми на 
пластинацията и кремацията. Изхождайки от светоотеческото учение за мощите, авторът 
представя православно-етическата позиция. Пластинацията се възприема като унижение 
на сътворения по образ Божий човек. А кремацията е контрапункт на благоговейното 
отношение към покойниците. Православната църква отхвърля кремацията, защото 
човешкото тяло е храм на Светия Дух. 
 В студията се съдържат още редица отговори на въпросите: Защо телата на 
някои светци изтляват като на обикновени простосмъртни, а на други остават нетленни 
само костите, трети остават целите нетленни, но изсъхнали, а при четвърти - телата са 
неповредени като на жив човек? Защо мощите на някои светци мироточат, а на други - не?
 Тези и редица други актуални, но недостатъчно изяснени проблеми на практи-
ческото богословие намират отговор в новоизлезлия труд на гл. ас. д-р Ст. Стефанов. 
 Студийният характер на изследването не пречи на цялостно разглеждане на 
проблема за светите мощи от догматическа, богослужебна и нравствена гледна точка. 
Изводите, направени в книгата, се основават върху здравите основи на Православието, 
непоклатимите истини на Свещеното Писание и съчиненията на светите отци и учители 
на Христовата църква. Затова студията „За светите мощи (догматически, богослужебни и 
духовно-нравствени аспекти)”, ще бъде добър помощник на всички, които се интересуват 
от свързаните със светите мощи въпроси.

Рецензии

ПРЕдИ анГЛИЧанИТЕ да нИ СТанаТ СъСЕдИ

Росица Ангелова

  Параскевов, В. България и Великобритания 
преди и в началото на Студената война: политика, 
икономика и пропаганда (1944-1953 г.). Шумен, 2011, 
372 с.

  Развитието на отношенията между България 
и Великобритания след Втората световна война 
е тема, която през последните десетилетия често 
привлича вниманието на българските историци. Това 
се дължи както на вътрешната логика на развитие на 
историческата наука, така и на някои конюнктурни  
политически фактори. Независимо от конкретните 
поводи, писането по тази проблематика допринесе за 
изясняване на важни страни от тези отношения, но 
в някои случаи доведе и до нови митове и не дотам 
преосмислени оценки и изводи. Затова разработването 
на темата за двустранните отношения на двете държави 
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продължава да е актуална, а насочването на Васил Параскевов  към тяхното развитие 
в периода 1944-1953 г. е напълно оправдано, тъй като българската историография вече 
има редица постижения при проучването в статии и студии на отделни проблеми, но 
липсва цялостно изследване.
 В този аспект изборът на тема от колегата Параскевов заслужава адмирации. 
В огромното книжно пространство той се опитва да намери своята ниша – българо-
английските отношения преди и по време на Студената война, като в наратива 
той проследява последователно политическите, икономическите и културните 
взаимоотношения в един от най-заплетените периоди на европейския континент след 
Втората световна война. 
 В структурно отношение трудът се състои от увод, три глави, заключение, 
библиография в общ обем от 335 страници. Разработен е на основа на документални 
извори от български и английски архиви, като авторът показва и добра историографска 
осведоменост. В настоящата рецензия постиженията и критичните бележки ще бъдат 
представени в последователност, следваща изложението.
 Уводът е историографски преглед на българско-британските отношения през 
разглеждания период. Прави добро впечатление представеното богатство на мнения 
на български и западни историци по темата. Нещо повече, авторът не само представя 
различните интерпретации, но и дава лична оценка. И заявява своята задача – чрез 
проучване на политическите, икономическите и културните аспекти на двустранните 
отношения да бъдат направени изводи за глобалното развитие на многоаспектния 
конфликт между социалистическите и капиталистическите държави. 
 Първа глава „Българо-британски политически отношения” е гръбнакът на 
изследването. Тук в шест параграфа въз основа на нов, непубликуван изворов материал 
Параскевов търси мястото на България в британската дипломация. Разкриват се 
началото и същността на Студената война. Представени са плахите и неубедителни 
опити на британската дипломация да заеме позиция по ставащото в следвоенна Европа 
в контекста на нейните интереси и възможности. Проследяват се вижданията на 
Великобритания за българската вътрешна и външна политика през първото следвоенно 
десетилетие. Важно място е отделено на съдебните процеси в България – както срещу 
политически лидери, така и срещу евангелските пастори. Сред тях значим е интересът 
към съдебния процес срещу земеделския лидер Никола Петков, ръководителите на 
Върховния съвет на обединените евангелски църкви в България, Трайчо Костов. 
Все тенденции, отдалечаващи българската държава от демокрацията и плурализма.  
Интересен е образът на България и българите във Великобритания. 
 Икономическите връзки между България и Великобритания са предмет на 
втора глава. Анализирани са конкретните инициативи предвид факта, че към 1945 
г. Великобритания все още не е формулирала конкретна стопанска политика към 
балканските държави изобщо и в частност към България. още повече, че в областта на 
икономиката българо-британските отношения са белязани  от сянката на противоречията 
между Великобритания и Съветския съюз. Това предопределя трудния характер на 
разговорите за сключване на търговска спогодба между България и Англия и уреждането 
на финансовите задължения. Към това трябва да се прибавят обективните трудности 
– високите цени на българските стоки, недобрият валутен курс, еднократният данък 
върху имуществото и не на последно място – национализацията. Сред причините за 
неуспеха да се сключи търговска спогодба между двете държави се оказват неуредените 
следвоенни финансови задължения на България към Великобритания и радикалните 
реформи в българската икономика, които увеличават цялата сума, която трябва да 
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се изплати. Същевременно са представени ембарговите ограничения, наложени от 
Великобритания на България през войната поради съюза на България с нацистка 
Германия. Дори премахнати ограничителните мерки в края на 1945 г., английското 
правителство налага ново ембарго на търговията с България заради нейното интегриране 
в съветския блок. 
 Войната на думите е интересното заглавие на трета глава от монографията. Тази 
част от изследването е посветена на българските опити за излизане от международната 
изолация и британската визия за свободата в културната сфера. Нещо повече, 
както сам посочва авторът, въпросът за мястото и ролята на културата в българо-
британските отношения е разгледан като средство за представяне на определен начин 
на живот, ценностна система и поглед към заобикалящия свят. Важността произтича 
и от следвоенния период – като период с ограничени възможности от политическите 
процеси в света и от различните тенденции в общественото развитие. Все пак светлина 
в тунела е възстановяването на дейността на Британския съвет в България през 1947 г. 
Британският съвет успява да развие добра дейност в страната и да представи британски 
книги, музика и филми. А предаванията на Би Би Си са „гласът на свободния свят”.
 Посочени са опитите на българската дипломация за подобряване образа на 
България чрез популяризиране на българската култура. Конкретизирани са вижданията 
на видни интелектуалци, като Петър Увалиев и др. Разкрита  е положителната роля 
за българската културна пропаганда във Великобритания на създадения през 1948 г. 
Комитет за приятелство с България начело с Едгар Йънг, прераснал по-късно в дружество. 
Въпреки тези инициативи следвоенните години в България са време на постепенно, но 
целенасочено проникване на съветското духовно влияние в България и ограничаване на 
западното културно присъствие. Британският съвет, който се ползва с популярност сред 
интелигенцията, е постоянен източник на безпокойство за българските власти поради 
разчупването на информационния и културен вакуум, създаден след утвърждаването 
на еднопартийната политическа система. 
 В своите разсъждения Параскевов стига до следните изводи: периодът 1944-
1953 г. е един от най-трудните след Втората световна война. По същото време с неуспех 
завършват и преговорите за сключване на търговска спогодба между двете страни. В този 
начален етап на Студената война британската дипломация се ръководи в своите едйствия 
преди всичко от своите интереси, а не толкова от неодобрението на тоталитарната 
система в България. целта й е насочена към предизвикване на международен отзвук от 
действията на българското правителство и на международната санкция за репресивната 
вътрешна политика на БКП. Тази тенденция е видна от позицията на Великобритания 
след процеса срещу евангелистките пастори през 1949 г., когато предприетите от нея 
действия имат отрицателно влияние върху международния имидж на България и 
мястото на страната в системата на международните отношения. Същевременно, както 
показва процесът срещу Тр. Костов, британската дипломация избягва преки сблъсъци с 
българските си колеги в случаите, когато интересите на Великобритания не са засегнати 
пряко. Икономическите отношения с България са демонстрация на възприетия от 
Форин офис принцип на реципрочност в търговията със съветския блок. Следователно 
решение на спорните икономически въпроси може да се постигне само по пътя на 
преговорите и правенето на взаимно приемливи компромиси, процес, който  се развива 
паралелно със спадането на конфронтацията в международните отношения.  от тези 
отношения зависят и българо-британските културни връзки. Първите стъпки, макар и 
не особено успешни са положени. Пречките са много – ниския престиж на България 
във Великобритания, установяването на хомогенна социалистическа културна среда. 
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Независимо от това действат Британският съвет, Комитетът за сътрудничество, емисии 
има Би Би Си, организират се изложби и т. н. 
 При написването авторът на интересната и полезна монография използва 
различни източници. основните са български и британски архивни документи. Сред 
тях са документите от министерствата на двете страни, кабинета на премиера на 
Великобритания, Политбюро и цК на БКП, министерствата на търговията, културата. 
Тези извори дават възможност да се надникне в „кухнята”  на двустранните отношения. 
За това спомага и информацията от българските и британските периодични издания. 
Периодичният печат позволява голямата политика да бъде поставена в обществен 
контекст и оттам да добие представа за възгледите и ценностите, които преобладават 
в масовото съзнание през периода 1944-1953 г. Не на последно място сериозно място 
намират историческите изследвания за периода, разгледани успешно от автора през 
призмата на същността и развитието на Студената война. 
 Авторът несъмнено демонстрира умения за работа с документи, за изграждане 
на логични тези и извеждане на акценти. Задълбочените му познания по темата му 
позволяват аргументирано да отстоява собствените си оценки. Не трябва да се пропусне 
и добрият стил, на който е написано изследването. Това ми дава основание да препоръчам 
както на научните среди, така и на широката читателска аудитория монографията, която  
е безспорен принос  за българската историческа наука.

РУСКаТа ЛИТЕРаТУРна ТРаПЕЗа ОТ ГЛЕдна ТОЧКа на 
наЦИОнаЛнаТа ИдЕнТИЧнОСТ И МЕТафОРИЧнИЯ СМИСъЛ

Денка Кръстева

  Дечка Чавдарова. Храната / Трапезата в 
руската литература (средата на ХVІІІ – началото 
на ХХ век). Метафора и изобразена реалност. Шумен, 
ШУ “Епископ Константин Преславски” Факултет по 
хуманитарни науки, 2010

  Темата за храната придоби особена актуалност 
в контекста на съвременната хуманитаристика, свързана 
с постмодерния интерес към равноценността между 
културен център и културна периферия и с анализ на 
явления, по-рано смятани за маргинални. определеността 
на този интерес от историко-функционален анализ на 
променящите се представи за света и човека чрез техните 
отражения не само в събитийния пласт на културата, 
но и в маргиналните явления на бита и всекидневието 
закономерно спря вниманието и върху храната. 
Наред с това  темата се обозначи и в проучванията на 

интеркултурната комуникация и националната идентичност с кода на кухнята, актуални в 
съвременния свят на глобализация.
 Монографичното изследване на Дечка Чавдарова “Храната / трапезата в руската 
литература (средата на ХVІІІ – началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност” 
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отразява тези изследователски тенденции, както и опитите за системно изследване на 
проблема като литературоведски обект, последвали етапа на разкриването му в отделни 
текстове, авторско творчество или обособени социални сфери в руската култура (например 
кухнята в аристократичния бит, кухнята на емигрантите и т.н.). Показателна за нов етап в 
проучванията на темата за храната върху руски литературен материал е монографията на 
В. Похльобкин “Из истории русской кулинарной культуры” (2002), в която е представен 
“кулинарният антураж” в руската литература от ХVІІІ и ХІХ век и знанието за кухнята в 
определена социокултурна ситуация, необходимо за адекватно разбиране на литературната 
творба. Д. Чавдарова продължава диахронното проучване на литературната кулинария, 
разгледана в широки времеви граници. осъществяването му илюстрира изследователския 
стил на авторката, свързан с представяне на определена тема като проекция на развитието 
на литературното мислене, като смяна на литературни / авторски кодове. Книгата е пример 
на воля да се остане на територията на литературоведския анализ, въпреки днешната 
норма на литературоведски бягства и особено въпреки изкушенията за бягство в полето 
на интердисциплинарното изследване, предложени от избраната тема.
 Уводната глава “Храната / трапезата като обект на литературоведска интерпретация 
или литературоведът като гастроном” представя устойчивостта на изследователския 
интерес към темата, анализирана с инструментариума на различни методологии. Като 
основни подходи в осмислянето на трапезата се открояват културната антропология и 
символиката на храната в ритуалните практики, интересът на група “Анали” към яденето 
и пиенето като към “структура на всекидневието”, семиотичното изследване на трапезата 
като текст със своя граматика и сценарий, историко-културното проучване на историята 
на кухнята (на отделни ястия и напитки), психоаналитичният анализ на връзката “храна-
любов”. На този фон в увода се очертава съвременното интерпретиране на темата 
от позициите на теорията за менталността и породената от нея научна дисциплина 
концептология, изясняваща националната специфика на кухнята и на понятието храна.
 Уводът представя храната (трапезата) и като обект на литературоведски анализ 
с резултатите от проучванията на руски литературен материал: гротесковите образи на 
трапезата и семиотиката на храната в творчеството на Гогол, митопоетичното представяне 
на “гастрономическото славянофилство” в руската литература от средата на ХІХ век, 
митологичната символика на храната в утопията, проследяването на темата за пира в 
руската литература от гледна точка на теорията за интертекстуалността, представянето на 
постмодернистичната игра с митологемите на класическата литература, включването на 
литературен материал, свързан с храната в интердисциплинарни изследвания: например, 
представянето на храната като литературна тема във връзка със социокултурен контекст.
 На фона на тази научна традиция в изследването на Дечка Чавдарова се определя 
оригинален подход за диахронно представяне на темата за храната / трапезата с анализ на 
проблеми “от културологичен и литературнотеоретичен характер” (с.13). Те се обосновават 
като изясняване на връзката храна – национална идентичност в руската литература от 
средата на ХVІІІ до края на ХІХ век и като проучване на метафорични употреби на понятието 
‘храна’. Постановката на тези задачи определя профила на изследването, определен 
от балансиране между проблемите на интеркултурната комуникация, концептологията 
и развитието на литературното мислене. Специално следва да се отбележи изборът на 
периода за проучване – ХVІІІ-ХІХ век, отличаващ се с активен културен диалог между 
Русия и Европа, с рефлексия върху националната идентичност в рамките на разнообразни 
идеологически направления тогава.
 Първите глави в изследването проследяват образи на трапезата в изобразения свят 
като аспект на съотношението “своя / руска – чужда култура”. осмислянето на националната 
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идентичност чрез кухнята закономерно спира вниманието върху идеологизацията на 
литературната трапеза. Руската трапеза се осмисля като въплъщение на такива черти на 
националния характер като “естественост”, “простота”, “широта”, “гостоприемство”, 
противопоставени на “чуждата” храна и европейска “изкуственост”. Разкриването на 
националната идентичност чрез кухнята се свързва с анализ на литературните конвенции 
в няколко идеологически линии. 
 Във връзка с идеализацията на руското е разкрит образът на трапезата в идиличния 
модел, утопията и славянофилската идея в творчеството на В. Тредяковски (І глава), Н. 
Гогол, И. Гончаров, Н. Лесков (ІV глава). В конструирането на ореола на националната 
кухня се откроява митологична, фолклорна и евангелска символика.
 Анализът на текстове на Державин (І глава), поезията на Пушкин и “Евгений 
онегин” (ІІ и ІІІ глава) разкрива последователен стремеж към “сдружаване” на руските 
ястия с чуждата кухня като защита на европеизацията на Русия.
 откроява се и ракурсът на дистанциране както от увлечението по чуждото / 
европейското в комедийни текстове на И. Крилов от края на ХVІІІ – началото на ХІХ век 
(І глава), така и от славянофилския мит в пътеписите на Н. Лейкин от края на ХІХ век (V 
глава).
 Представянето на метафоричните употреби на храната е фокусирано върху 
съотношението физиология – духовност и трансформациите на неговата специфична 
концептуализация, обусловени от сменящи се литературни кодове.
Подробно внимание е отделено на интереса към ‘пира’ в конвенциите на късния 
сантиментализъм и на романтизма, разкрит като елемент от характерното за тези стилове 
увлечение от античния идеал за хармония и за съзвучие между душа и тяло. Като корени 
са посочени епикурейската философия и жанра “беседи за любовта на трапезата”, 
утвърден от Платон. от такива позиции във втората глава на изследването са представени 
наблюдения над значението на виното в лириката на Пушкин и на поетите от неговия кръг. 
Шампанското и неговият кипеж се анализират като метафори на епикурейското опиянение 
от живота в любовта, дружбата, свободата – основни тематични линии в романтическото 
конструиране на идеален свят. В тази глава преходът от представите за живота като 
“наслаждение” към “житейска проза” е разкрит с изместването на ‘бордото’ - знак за уюта 
на общуването в интимното аристократично пространство от ‘виното’ като елемент от 
битовата сфера или като знак за страдание в късните текстове. Тази логика е подкрепена 
с образите на чая и блюдата в “Евгений онегин” със значенията “наслаждение”, заменени 
от вписването на трапезата в “прозата на живота” като елемент от реалистичния модел и 
неговата определеност от идеята за ценност на всички неща (ІІІ глава). 
 На този фон се открояват наблюденията върху двойствената интерпретация 
на трапезата в художествения модел на Гогол (ІV глава). Редом с митологизацията на 
трапезата като знак за “наслаждение от съществуването” е представено усещането за 
непостижимост на хармонията чрез представата за храната като знак за напрежение 
между духовност и физиологично начало.
 Шеста глава със заглавие “Метафората любов – храна в руската литература на 
ХІХ век” заема особено място в книгата. Проследена е  устойчивостта на метафората от 
активизирането на античния идеал за хармония между трапеза и любов в романтическия 
пир, през двойствената интерпретация, валидна за Гоголевия модел с акцент върху 
заплахата за духовното, към значенията “разрушение”, представящи любовта като 
канибализъм, плътоядство, дисхармония в текстове на Толстой, Достоевски, Чехов. 
 Седма и осма глава на изследването представят последователно интерпретацията 
на връзката “любов – храна” и образите на руския пир в системата на символизма и 
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авангарда. Разкрито е символистичното аранжиране на евангелски символи на любовта в 
античния пир, подчинено на търсенето на съзвучие между Ерос и Дух и последователно 
представяно като пир, в който витае смъртта.
 Три блестящи анализа на любовния пир в поетически текстове на И. Северянин, М. 
Кузмин, М. цветаева представят образа на пира, определен от предметността и телесното 
като страни от кода на авангарда. Изследването разкрива логиката на авангардното 
вграждане на образи на природния свят с идеята за съзидателно-разрушаваща сила в 
художественото конструиране на “идеала”. Тази логика е представена в повторяемост на 
романтическата символика на шампанското, свързвано с идеята за “кипеж” и “опиянение 
от съществуването”, но обогатена от предметността – шампанско с ананаси, мандарини, 
лилии; във вписването на любовния пир в битова ситуация; в особения облик на 
декадентския пир като сливане на любовно и гастрономично наслаждение. Анализът на  
любовния пир в поезията на авангарда установява единна образност, в чиято основа е 
стремежът към преодоляване на противоречията и примиряване на противоположностите 
(Богът и Дяволът, битът и поезията, сакралното и профанното, полът) за постигане на 
висша духовност. 
 Изводите, които се предлагат в отделните части на изследването и в заключението, 
имат значимост от гледна точка на литературоведското проучване на концептите на 
руската менталност и от гледна точка на проучването на метафоричния език на руската 
литература.
 Литературните образи на трапезата последователно представят осмислянето 
й в опозицията “своя – чужда кухня” и разкриват концептуализирането на храненето и 
националната кухня като въплъщение на руския етнически стереотип за естественост, 
противопоставенo на изкуствеността на чуждата култура. Проучването на концепта 
естественост е предмет и на друго монографично изследване на Дечка Чавдарова – 
“Rus(оист)кият идеал. Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската 
литература на ХІХ век”. Велико Търново, „Фабер”, 2009. Тези изследователски резултати 
допълват наличните речници на идеите в руската култура с неизследвано досега понятие 
(5-томното издание на руско-полско-английския речник  “Идеи в России. Ideas in Russia. 
Idee w Rosji”. Lodz, 1996- 2003, ю. Степанов, “Константы: Словарь русской культуры”, 2 
изд. Москва, 2001).
 Метафоричните употреби на лексеми, свързани с трапезата – пир, любов и 
тяхното аранжиране в конвенциите на късния сантиментализъм, романтизъм, реализъм, 
символизъм и авангард позволяват да се проследи устойчива линия в развитието на 
художественото мислене. Тя разкрива непрекъснатостта на руската литературна рефлексия 
върху съотношението “духовност – физиология” и неговото пречупване през различни 
идеи на културата. очертаната линия като резултат от изследването звучи с особена 
актуалност в настоящата културна ситуация и дискусиите за съдбата на духовността в 
света на консумацията. 
 Представената монография има предистория в прослушаните от студентите-
филолози на Шуменския университет лекции на Дечка Чавдарова на един от предпочитаните 
специализирани курсове “Руският литературен пир” и в публикациите на отделни части 
на изследването в България, Полша, Русия. Не се съмнявам, че книгата ще бъде оценена 
не само като принос на нашата русистика към актуалната изследователска линия на 
разкриване на идеите в руската култура. Тя може да заинтересува всеки хуманитарист 
с интерес към проблемите на интеркултурната комуникация, концептологията и с 
възможностите на литературоведския анализ при тяхното представяне.
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За „ПРЕКРаСнаТа ЯСнОТа”. на ЕЗИКа ИЛИ на БИТИЕТО?

Пламен Шуликов
   

  Ивайло Петров „Съвременна руска 
литература”, Велико Търново. Ивис, 2011.
		
		 отчетливата и семпла логика на „фúлиите” 
и „фобиите” като симптоматичен „верификатор” 
на патриотизма в новата българска история беляза 
със своята ценностна пагубност дори априорната 
безпристрастност на сциентизма. Непосилната 
тежест на З.-Стояновия „фило-фобски” метафоричен 
пласт тегне неотчуждаемо и до днес със своето 
„ергономично” удобство върху избора на печеливши 
авторепрезентации ту чрез предубеден отказ от 
цитиране на меродавни руски източници, ту чрез 
тяхното компромисно поместване от немай-къде в 
маргиналиите, ту най-накрая чрез тотален ленински 
бойкот на руската академическа традиция, дори – на 

щастливо съществуващата някъде край нас, но почти съвсем без нас, руска национална 
култура, към която, както е добре известно, западният свят никога не си е позволявал 
нито разточителното равнодушие, нито снобската преднамерена враждебност, толкова 
характерни за някои днешни български хуманитаристи от първо или най-много от второ 
еклектично поколение.� Казвам това, не за да приложа несъмнените аргументи на проф. 
Н. Георгиев от студията му „Литературознание и морал” върху проблема за очевидните 
ценностни промени, настъпили в обичайния обмен между братските до неотдавна 
култури. Казвам това от чувство за срам, защото дори „руски възпитаник” като пишещия 
тези редове, когото неговите близки приятели понякога шеговито преназовават все в 
стилистичния ключ на З. Стоянов „рубладжия”, прозря с твърде голямо и, страхувам се, 
непреодолимо закъснение отчуждението си от съвременната руска литература. Стресът от 
видяното се оказа задължен на една малка и на пръв поглед „безобидна” книга, съдържаща 
интервюта със съвременни руски писатели, литературоведи и, както може да се очаква от 
национална култура в постмодерна ситуация, писатели литературоведи. 

Първото впечатление от книгата – „Съвременна руска литература” (Изд. 
„Ивис”, Велико Търново, 2011, съставител и интервюиращ в някои от разговорите 
Ивайло Петров), още преди да сме я разгърнали, получаваме от нейното подходящо за 
антология или амбициозна монография заглавие, което някак изненадващо предхожда не 
твърде голям обем от 134 страници. Тук, може би, е уместно да бъде споменат 

� Интересно е, че за такива изповедници на ценностния регионализъм е свойствено и 
яростното противопоставяне между столица и провинция. За жалост този процес е 
двустранен. от центъра радиално се разпръсква предубедено ценностно високомерие, 
основано най-вече на географски обстоятелства. Към обетования център пък, по същите 
причини, напира безчетна маса предумишлено „ме”кащи хуманоиди (лапсус - хуманитари), 
манифестиращи чрез произносителни челобитни верноподаническо почитание към 
столичния диалектен „престиж”. 



206

пропуснатият от съставителя шанс да възвърне читателското усещане за жанрова 
съразмерност чрез малка и логична добавка към заглавието, например „в интервюта”. 
Така освен уточнение на интерпретативния ракурс заглавието би постигнало и по-
перспективната цел да впише изданието към една продуктивна и достатъчно авторитетна 
хуманистична традиция с доказано радушен прием в европейската културна практика. 
Нейните оперативно значими следствия са разположени в твърде широки хронологически 
граници между разговорите на Й. П. Екерман с Гьоте 2 от епохата на западноевропейския 
предромантизъм и интервютата на К. Портвен с ц. Тодоров 3 или на Ж.-Ф. дьо Тонак с У. 
Еко и Ж.-К. Кариер 4 от близките до нас години на европейския постструктурализъм и 
даже – постмодернизъм. Протоколната необходимост от родни прецеденти пък може не 
по-слабо респектиращо да бъде удовлетворена чрез класическите вече анкетьорски 
приноси на професорите Сп. Казанджиев и М. Арнаудов към българската литературна 
история. Независимо обаче от пропуснатите в заглавието „ползи”, съдържанието на 
книгата със своите двадесет и едно интервюта ги компенсира както чрез преимущественото 
внимание на съставителя към автори в творческа активност (с изключение на Й. Бродски, 
Б. Ахмадулина и нелепо загиналия „съвременен Есенин” – Н. Рубцов), така и чрез 
дискутирания широк жанров и тематичен обхват – от лирическа миниатюра до 
метатекстов „епос”, от творчески портрет до историко-феноменологичен „портрет” на 
поетически похват, от художественото произведение като граница на спецификацията 
„литературност” до социологичните опити тази граница да бъде метафорично 
надхвърлена в пространствата на конкурентно творителната медийна реалност. 
Разноликостта на немалкия брой представени автори, някои от които (Бродски, Рейн, 
Рубцов, Ахмадулина) – с почти класически ореол, други (Чхарташвили-Акунин) – с 
образ на неуморно и предизвикателно деконструиращи литературната среда 
експериментатори, трети (Тублин) – нагърбили се с тежестта на меценатската грижа и 
пр., неизбежно оголва видимото за нашата съвременност напрежение между тъй 
наречената „елитна” и масова литература. Ако констатацията на В. Шкловски за 
Пушкиновия флирт с „жълтите журнали” 5 има евристична стойност за литературно-
историческите представи от 20-те, днес тя би изглеждала като почти безсмислено 
тавтологично преназоваване на ценностното статукво. Хипотетичната абревиатура от 
времето на Сенковски жж (желтый журнал) не би претърпяла промени, дори ако 
скритото зад нея съдържание се трансформира исторически, както свидетелства  
забавляващият се днес с „естетиката на блоговете” Б. Акунин (с. 15), в „живой журнал” 
и по този начин масова култура и естествен живот бъдат превърнати в синоними... Така 
дебелите томове на „неописания все още (тогава, в средата на 20-те)  руски класик” 
„Библиотека для чтения” са съпоставени от В. Шкловски с първите не по-тънки съветски 
аналози, към които обаче изостреният нюх на пролетарската цензура съхранява известна 
търпимост заради вярното предубеждение, че „дебелото списание” (толстый журнал) е 
пропагандно по-неефективен в сравнение с малките и оперативни типографски форми. 
Предполагаме – и заради усещането за скука, априорно излъчвано от големия типографски 
обем. Н. Анико, тълкуваща романа на Н. Климонтович „Спич”, категорично потвърждава 
догадките на Шкловски, но вече по повод на днешния рецептивен стереотип: „обикновено 

� Й. П. Екерман. Разговори с Гьоте през последните години от неговия живот (1823-1832), 
С., 1966.
� Дълг и наслада. Един живот на посредник. Разговори с Катрин Портвен, С., 2003
� У. Еко и ж.-К. Кариер. Това не е краят на книгите. Разговор с Ж.-Ф. дьо Тонак, С., 2011
5 В. Б. шкловский. Журнал как литературная форма, В: Журналист, 1924, №11
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дебелите списания ни предлагат да поскучаем заедно с писателите интелектуалци” (с. 
48). Не по-различно в съвременна употреба изглежда и един доктринален проблем, 
изнесъл цялата затискаща с авторитета си класична тежест на романтизма, за да преведе 
руската литература от Пушкиново време в либералните мирогледни пространства на 
физиолога и за да приложи в крайна сметка своето хуманистично усилие към последващата 
отмяна на унижаващото руската култура от XIX в. крепостно право. Става дума заXIX в. крепостно право. Става дума зав. крепостно право. Става дума за 
писателското вглеждане в незначителния детайл или, казано с думите на Гоголевия 
повествовател от „Старосветски помешчици”, за „малките причини с големи 
последствия”. Тази парадоксална асиметрия е игрово открита от Пушкин „на гърба” на 
достатъчно слабата според него Шекспирова „Лукреция”. „Новият Тарквиний” се оказва 
своеобразен „Шинел”, изпод който излизат и Гоголевите старосветски помешчици, и 
интересът на барон Делвиг към анекдота, и новата представа за значимостта на 
микроисторията, критически постигната за пръв път в пародиите на Сенковски, както иСенковски, както и, както и 
в последващите разсъждения на Н. я. Берковски, ю. Н. Тинянов и Б. М. Ейхенбаум. 
Традицията на неотстранимото Пушкиново-Гоголево влияние обаче, както разбираме от 
интервюто с ю. Буйда, продължава и днес, когато физиологическият интерес към 
детайла е преценяван не само като „канал за демокрация” (ю. Хабермас), но и като не само като „канал за демокрация” (ю. Хабермас), но и катоне само като „канал за демокрация” (ю. Хабермас), но и като 
главно нормативно-поетическо условие за успех на разказа (с. 24). Изобщо мощната 
инерция на руската антологична класика сковава днешните опити за авангардистка 
автономия спрямо нейния непосилен диктат. от „случайни” знакови пресичания, през 
ядрото на христоматийния проблематичен кръг на руската литература, та чак до 
жанровата картина и стилистиката на нейния поетически език струи все същият 
невъзможен засега суверенитет на многолюдната и многокнижна съвременна литература, 
чийто „кипящ живот поразява със своята безжизненост” (ю. Буйда, с. 26).  Така например, 
дори да се абстрахираме от нарочната алюзия с отдавна фразеологизираното лермонтовско 
клише, романът на В. Маканин „ъндърграунд или героят на нашето време” реминисцентно 
се оглежда и в емблематичната за Достоевски тема „de profundis”, и в нейната производнаde profundis”, и в нейната производна”, и в нейната производна 
пролетарска проекция у Зощенко. особената руска чувствителност към тази тема поне 
частично обяснява взривната самиздатска популярност на поемата в проза „Москва – 
Петушки” на В. Ерофеев. С опасения от предубедена категоричност, бихме си позволили 
да кажем, обяснява из основи биографични легенди като нелепата смърт на Н. Рубцов 
след домашен пиянски скандал, както, разбира се, и все още нестихващия интерес към 
гласа на другия участник в скандала – Л. Дербина, въздействуващ именно като глас от– Л. Дербина, въздействуващ именно като глас от Л. Дербина, въздействуващ именно като глас от 
преизподнята, като глас, чийто нравствен стоицизъм е издържал такава безспорна 
проверка за автентичност, каквато за руския човек е мирогледният филтър на подземието 
(„Записки…”-те на Достоевски, „отец Сергий” на Толстой)… Дори се страхуваме да 
допуснем, че именно във формулирания от Е. о. Главацких социален феномен „коридорно-
квартирна реалност” (с. 67) е скрит един от най-продуктивните и до днес изобразителни 
стимули в руската култура. Такава хипотеза впрочем подсказва и метафоричната 
представа на ю. Буйда за руския език, чийто дух е видян именно в неговите „малки 
бесове” – „суфиксите, приставките и окончанията” (с. 28), бихме казали – в целия 
флексивен словообразувателен инструментариум на езика. основание за метонимичната 
подмяна „народ / език” намираме в патетичния пиетет на Буйда към родния език, който 
той, подобно на княз Вяземски, нарича „изповедта на народа” (с. 27), не кой знае колко 
по-различно от М. Хайдегер, предпочел формулировката „дом на битието”. Що се отнася 
пък до убеждението на Буйда, че „руският език е приспособен повече за въпроси, 
отколкото за отговори” (с. 28), достатъчно е да напомним, че един от най-известните 
въпроси, твърде отдавна зададени на руски – „Что делать?”, и до днес не е получил 
утешителен отговор на същия език… Вероятно именно заради традиционно 
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съществуващата (не без посредничеството на академическата филология) дълбока „руска 
връзка” между историческата съдба на народа и езиковата история, заради свръхусиленото 
и отчаяно възприемане на езика като последно убежище и заместител на свободата 
усещането за битийна (все едно бит или битие ще имаме предвид) болезненост, подобно 
на шарка, „избива” в почти физиологична морбидност и в речевата презентация. Каква е 
връзката между трансфузионна хематология и литература бихме могли да разберем от 
представата на М. Шишкин, по силата на която „четенето е преливане на кръв”, а 
рецептивният процес се оказва в пряка зависимост от съвпадането на „кръвните групи” 
(с. 38). Стигналият два пъти до финала на „Нацбест” (национален бестселър) И. Бояшов, 
без да е свързан професионално с „Бърза помощ”, вижда литературните премии като 
„спасители на литературата в сложно време” (с. 36). Макар и от обетованата територия 
на Германия, ю. Кисина продължава вечно безпокойния руски размисъл върху етиката 
и, съсредоточавайки се върху отклоненията от нормата, назовава своите „10 заповеди” 
аморален кодекс на твореца (с. 57). Като генерална равносметка пък изобщо на 
тенденцията образът на руското общество да бъде представян чрез фигури на болестното 
изглежда особено популярният (дали затова?) роман на З. Прилепин „Патологии” (2004), 
прицелен, подобно на своите герои, „разстрелващи” указателна табела с надпис „Чечня”, 
в обозначената от нея размирна автономна област. В същия употребителен контекст се 
вписва и метафоричният пренос на идеята за всепроникващата обществото тотална 
конспиративност и нейните най-присъщи оперативни техники върху областта на 
литературната „прекрасна яснота”. Напрежението между таланти и бездарници, което 
може да бъде преценено като съвременна модификация на дихотомичната си протоформа 
от 60-те, известна под названието „физици и лирици”, е представено от М. Замшев чрез 
не по-малко болестната фигура „кланов терор”, упражняван от съвременните литературни 
групировки. Верността на писателите към клановите идеи според писателя се постига 
посредством… вербовка, противно на наивните очаквания, че зловещите остатъци от 
паметта за Лубянка биха могли и днес да останат хармонично въдворени в полето на 
литературата или пък че демонтираният през 1991 г. паметник на Железния Феликс 
механично „демонтира” и съответния идиоматичен езиков пласт (с. 44). Паралелно с 
„архипелага” от фразеологични клишета, помнещи близкото минало, очевидно е 
съхранил жизнеността си и патерналистичният сантимент по центростремителното 
обществено устройство. Анахроничната илюзия за социална сигурност, излъчвана от 
монументалните форми на Третия Рим, има обаче своите модерни и често трудно 
разпознаваеми техно-превъплъщения. Клановата олигархия на литературната държава 
отдавна е напуснала защитените с дебели и високи стени властови бункери. центровете 
на управление са невидимо дифузирани из медийния ефир. Клановото управление на 
литературния живот вече се осъществява чрез PR-специалисти. Така разчитаме изводитеPR-специалисти. Така разчитаме изводите-специалисти. Така разчитаме изводите 
на С. Беляков защитаващ тезата си „писателят – топ модел”. Според Беляков, медийният 
гламур променя литературната йерархия така, че „успехът на писателя все повече зависи 
от умението на фотографа” (с. 47). Ние сме напълно съгласни с това – най-малко заради– най-малко заради най-малко заради 
проницателната Ленинова оценка за силата на пропагандата, повече – заради 
познавателните натрупвания на медиазнанието още от 20-те години на ХХ в. в Германия 
и… самата Русия. Трудно можем да приемем обаче евристичното самочувствие на 
Беляков, с което той констатира, че „умните хора [в Русия]” са разбрали това едва „преди 
няколко години” (с. 47)… о, блажена наивност от времето на човеколюбивата Тютчева 
цензура, която така и не прибягва до последващото управление на колективната памет 
чрез варварския радикализъм на damnatio memoriae! о, неизтощимо-великодушна рускаdamnatio memoriae! о, неизтощимо-великодушна руска! о, неизтощимо-великодушна руска о, неизтощимо-великодушна рускао, неизтощимо-великодушна руска 
вяра в палача, изповядвана дори от „сюблимните, велики и непостижими” висоти на 
бесилката! 
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Религиозното руско благоговение към поетическия език, съпроводено от 
дълголетно академическо взиране в този най-достоен за познание хуманистичен феномен, 
приема облика на безутешна тъга по загубената „прекрасна ясност” на Маршаковия 
хипопотам. Но най-вече – на екзистенциална тъга по загубената „прекрасна ясност” и 
хармония на битието, отказващо покой дори в мистичните пространства на отвъдното. 
Поне така твърди в ясновидското предчувствие за своята собствена смърт Н. Рубцов:

я умру в крещенские морозы,
я умру, когда трещат березы,
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое…
я не верю вечности покоя!  

 Такава литература, която е обречена да се идентифицира с вечно изплъзващия 
се предмет на изображение, не е утопична. Етично погледнато, това е единствено 
възможната литература. И за да не бъде тя за българския читател несъществуваща или 
„знак за отсъствие” (знак пробела – М. Епщейн), принос имат такива малки и толкова 
малко на брой книжки, каквато е книгата на И. Петров „Съвременна руска литература”.   

За ОРХан ПаМУК – С ЛЮБОВ

Дечка Чавдарова        

  Евдокия Борисова. На ръба на Изтока и Запада. 
Романите на Орхан Памук. Шумен, „Словесност”, 
2011.

  Интересът към творчеството на турския 
писател орхан Памук безспорно е провокиран в голяма 
степен от присъдената му Нобелова награда. Можем да 
направим извод за ролята на тази награда за активиране 
на преводаческото дело – свидетелство за това е 
лавината от преводи на романите на орхан Памук на 
български език. Както забелязваме, наградата стимулира 
и литературоведския интерес към творчеството  на 
лауреата, пример за което е и книгата на Евдокия 
Борисова. Интересът на тази изследователка към орхан 
Памук обаче е особен – в последните години прочитът 
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на романите на турския нобелист заемат доминиращо място в нейната научна работа, а 
резултат от тези систематични занимания е публикуваната от издателство „Словесност” 
монография.
 Интересът към орхан Памук можем да си обясним и с мястото на неговите романи 
(и въобще на съвременната турска култура) между Изтока и Запада (ориента и Европа), 
тъй като подобна културна междинност е присъща и на нашата култура. Сближаването на 
българската и турската култура на тази основа е знак за промяна в българския стереотип 
на турската култура като вписана изцяло в ориента – стереотип, наложен в текстовете от 
периода на Възраждането. 
 Текстът на Евдокия Борисова не само не съдържа представата за чуждост на 
турската култура, но нещо повече, той непрекъснато внушава чувството за близост до 
нея, за сливане на собствената гледна точка с гледната точка на турския писател. В езика 
на авторката (казано с модерната терминология – в нейния дискурс) научният анализ се 
съчетава с философското есе. Е. Борисова не само изследва романите на орхан Памук – 
тя влиза в диалог с автора, продължава след него да разсъждава над основните проблеми в 
неговите романи, като го прави емоционално, с любов, без критична дистанция (чуждите 
критики обикновено не се приемат от нея).
 На авторката е близка гледната точка за европейския дух на романите на орхан 
Памук (който не е в противоречие с тяхната национална самобитност) – гледна точка, 
която самият писател утвърждава в свои паралитературни текстове. Затова романите на 
нобелиста се прочитат съвсем закономерно през най-значимите текстове на европейската 
култура от ХХ век, формирали съвременния хуманитарист: Фуко, Бодрияр, Бурдийо, Барт, 
Борхес. Като се имат предвид самоидентификациите на орхан Памук както със западни 
(и руски) писатели и мислители, бих казала, че „библиотеката” на изследователката се 
оказва по-богата от „библиотеката” на имплицитния автор в неговите романи. 
 В романите на орхан Памук се откриват всички същностни проблеми на 
модерната европейска култура: „Вавилонската библиотека”, отношението към вещите, 
музея, каталога, четящият човек, идентификацията с литературни герои и исторически 
личности. Творчеството на автора се свързва и с постмодерната интерпретация на тези 
проблеми, макар че постмодерното в тях е и поставено под въпрос. Текстът на Е. Борисова 
непрекъснато ни въвлича в диалог върху споменатите проблеми, който може да бъде 
просто по повод на орхан Памук, но да надхвърля неговото творчество.
 основният патос на интерпретацията на авторката е просвещенската същност 
на творчеството на орхан Памук – проблем, специално анализиран в първата глава на 
книгата, изследваща концепти на Просвещението като познанието, утопията, представата 
за времето, а също така отношението към модата, вещите, бита. В своята интерпретация 
на концепта вещ у орхан Памук Е. Борисова съчетава западната ценностна позиция с 
източната, като открива различията в двете ценностни системи. В подтекста можем 
да уловим желанието за хармония между Изтока и Запада – желание, много близко на 
българина и въобще на човека от Балканите. В контекста на идеите на Просвещението 
се вписва диалогът (полемиката) на турския писател с европейската гледна точка за 
ориента. Както подчертават семиотиците, без дистанцията от родната култура нейното 
осмисляне е невъзможно. Във връзка с това е много важна съпоставката с Монтескьо, 
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който в „Персийски писма” чрез похвата на остранението разкрива същността на 
западната цивилизация през погледа на източния човек. За мен, в случая е интересен 
въпросът за способността на турския писател, макар и носещ западния поглед, да види 
своята култура като „странна”. Полемиката на орхан Памук с европейската гледна точка 
за ориента като че ли подсказва невъзможността на похвата на остранението в текста на 
турския писател – което се обяснява може би с необходимостта от отбранителна позиция 
спрямо западните стереотипи за ориента. 
 С особен интерес прочетох главата за „руските светове на орхан Памук”, поради 
свързаността й с руската литература. Да си призная, бях изненадана от наличието в 
творчеството на орхан Памук на толкова интертекстуални връзки, отпращащи към руската 
литература (явно наистина всеки от нас носи някакъв стереотип за Другия). Знанието на 
сегашния турски интелектуалец за руската литература ни се разкрива в особена светлина 
от ракурса на представата за образования турчин, наложена от нашите възрожденски 
интелигенти в техни мемоари (имам предвид М. Греков и Ст. Заимов): използването от 
тях на знанието за руската литература като своеобразен тест за образованост може да се 
приеме за манипулативно, но ето, че за орхан Памук това знание наистина е елемент от 
европеизацията на Турция. 
 Прави впечатление, че орхан Памук възприема Русия изцяло през руската 
литература – към наблюденията на Е. Борисова бих добавила, че този феномен 
характеризира в някаква степен и българското отношение към Русия. Авторката на книгата 
обръща внимание на много важния за мен въпрос за мястото, което турският писател 
отделя на руската литература в европейското културно пространство – в неговото съзнание 
книгите на руските писатели са значима част от европейската Библиотека (това място на 
руската литература е безспорно, но имам предвид проблематизацията на европейската 
същност на Русия в някои западни, полски, български и отчасти руски текстове). Във 
връзка с това е симптоматичен фактът, че героите на Памук четат Достоевски на френски. 
Същевременно самоидентификацията на Памук с Достоевски въз основа на неговата 
антизападна позиция придава на образа на Европа у двамата писатели сходна семантика 
– Европа е „своя”, но и „чужда” (което впрочем е обяснимо с насилствената европеизация 
в двете страни). Е. Борисова открива в романите на Памук „руски” дилеми, преди всичко 
дилемата леност – труд, обръща внимание на социалната обусловеност на явлението, 
назовано „обломовщина” – презрението към труда у руските дворяни и турската висша 
класа – но извън това сходство ще остане цяла една богата културна традиция, върху която 
се гради концептът „леност” в руската култура. Това не означава, че изследователката 
отъждествява турската култура с руската въз основа на споменатия концепт – тя посочва 
разликата в осмислянето на „обломовщината” у Гончаров и Памук, непрекъснато 
подчертава спецификата на турската (източната) менталност. Интересни въпроси поставя 
четенето на Пушкин, Тургенев, Толстой, Чернишевски в романите на Памук. Може да се 
говори за различен тип идентификация на героите с литературни персонажи – текстът на 
Евдокия Борисова насочва към определени изводи, но интерпретацията на този проблем 
би могла да се доразвие. Значимо е възприятието на Изтока през творчеството и личността 
на Пушкин от страна на героите на Памук (а и на самия автор). Изследователката разкрива 
особената митологизация на културното пространство, назовано от топонимите Тифлис, 
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Грузия, Кавказ: „Сакралните руски – Пушкински, Лермонтовски – литературни 
топоними ориентири” (с. 115 – подчертано от авторката). Ще добавя, че подобно 
възприятие на своето пространство през чуждата литература е характерно не само за орхан 
Памук (не е случайно, че „Пътешествието в Арзрум” на Пушкин привлече вниманието 
на много изследователи от Изтока) – такова възприятие е мотивирано от желанието да 
видиш себе си в чуждото огледало. Коментарът на четенето на Тургенев от своя страна 
подсказва за няколко негови функции: налагане на романтичния Тургеневски модел на 
любовта върху собствения любовен роман; осмисляне на конфликта между бащи и деца 
в турското общество през известния роман на руския автор. особено място е отделено 
и на четенето на Чернишевски в романите на орхан Памук – четене, което подсказва 
интересни съпоставки с рецепцията на този руски писател в други култури – например в 
българската (по-късният турски прочит, потърсеността на определени идеи). Подчертано 
е турското отношение към социалистическата утопия чрез привеждане на оценки 
на орхан Памук, при което остава некоментирано изказването му, че „Чернишевски е 
реплика на Достоевски” (всъщност е обратното), анализиран е „загадъчният прочит” 
на Чернишевски от страна на героинята в „Черна книга”, явно ироничното поставяне 
на книгата на революционера демократ в един ред с криминалните романи на Чандлър. 
Прави впечатление, че Евдокия Борисова не само интерпретира отпратките към руската 
литература в романите на орхан Памук (паратекста, героя като „четящ човек” и „цитиращ 
човек”, метатекстовите изказвания на автора), но и сама прочита творчеството на турския 
писател през руската литература, което говори за мястото на тази литература в собствената 
й „библиотека” – за това говорят оценки, като „гигантския антропологичен проект, наречен 
руска литература” (131), или „А в драматичното любовно докосване между Изтока и 
Запада има една нирвана и тя се нарича Русия” (140) . Струва ми се, че чрез откриването 
на реминисценции с произведения на руските писатели или типологична близост с тях 
се придава по-висок статус на романите на орхан Памук (съзнателно или не) – в тях се 
открива „чеховска тъга”, убийството в един от романите получава смисъла на убийството 
у Достоевски, любовните драми се съпоставят с драмата в „Анна Каренина”, загубата 
в снежната виелица е „по Пушкински”, Карс е като „призрачния Петербург на Гогол”, 
деградацията на един от героите е уподобена на тази у Чеховия Йонич, в изображението 
на бита се открива театрализацията му, присъща на Толстой (макар че у Памук явно липсва 
антицивилизационната позиция на Толстой), идеята на герой на Памук за развитието на 
турското село се свързва с руското народничество, с четене на Тургенев и Толстой (които 
впрочем не са народници). Ако някои от тези съпоставки могат да изглеждат пресилени 
или необосновани, то интерпретацията на женското четене през четенето на Пушкиновата 
Татяна ми се струва плодотворно – значима е спецификата на избора на текст от страна 
на героините на Пушкин и Памук. Интересен е въпросът за образа на трапезата у турския 
автор, към който насочва съпоставката с трапезатата в „Старовремски помешчици” на 
Гогол – Е. Борисова открива сходство на турската и руската (балканската, славянската) 
менталност в тази сфера. Може би именно поради тази близост в съзнанието на самия 
писател трапезата не се проблематизира чрез реминисценции с руската литература 
(доколкото формулата „като А, Б,...” съдържа оразличаване). Друг е въпросът дали А, Б,...” съдържа оразличаване). Друг е въпросът далиА, Б,...” съдържа оразличаване). Друг е въпросът дали 
концептуализацията на трапезата у Гогол и Памук е сходна, или  дали всички славянски 
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култури могат да се сближат с турската въз основа на трапезата (за нашата това е сигурно). 
Много любопитни са наблюденията над мотива за железницата през руската литература. У 
читателя литературовед може да се роди идея за изследване „Железницата у Лев Толстой и 
орхан Памук”, „Руската и турската концептуализация на железницата” (или „българската 
и турската”). Тъй като наблюденията над този мотив са включени в главата за „руските 
светове”, за читателя остава неясно дали самият писател интерпретира железницата през 
руската литература, или това е прочит на изследователката – в нейния текст подобна 
връзка не е тематизирана, остава скрита. Интензивните отпратки към руската литература 
в романите на орхан Памук извикват и други съществени проблеми: доколко подобна 
интертекстуалност е смислотворяща, съдържа ли тя литературна полемика, дали не става 
дума за подражание, за имитация (Е. Борисова привежда мненията за подражателност и ги 
оспорва). По повод на „Чеховските реплики” в един от романите на писателя, съпътствани 
от самоироничен коментар, авторката стига до извода: „Героите се самовъобразяват и 
самоизмислят. По руски” (с. 94). Бихме могли да допуснем, че писателят поставя като 
много руски (и други европейски) автори проблема за „литературността” на поведението, 
но и че им подражава в това изображение на литературността (заставам на позицията 
на читателя, който още не е чел романите на орхан Памук, но във всеки случай такъв 
читател ще бъде стимулиран да го направи и да потърси свой отговор на поставените 
въпроси). В книгата не е поставен проблемът за литературната полемика като функция на 
интертекстуалността. Към проблематичността на подобна полемика с чуждите текстове 
насочва едно метатекстово изказване на турския писател, цитирано в текста: „Никога не 
се научих да се присмивам на книгите, написани от друг” („Моята турска библиотека”). 
Иронията на автора явно е насочена по-скоро към турчина като „четящ човек”, макар че 
четенето и литературността в неговите романи са с висока ценност.
 Проблемът за интертекстуалността в романите на орхан Памук се анализира и 
в трета глава на книгата, но вече на структурно ниво: палинодии, лайтмотиви и цитати. 
Е. Борисова проявява в тази глава ерудицията си и уменията си на изследовател на 
структурата на литературния текст и на повествованието: тя открива различни типове 
отпратки към чуждия текст, елементи на автоинтертекстуалност, синтез на лиризъм 
с драматургизъм, остранение и сказ, постмодерни наративни техники, заиграване с 
мелодраматизма на сериалите (впрочем, репликите на героите на Памук към героите на 
сериалите ми напомнят за „Многострадална Геновева”). Във връзка с постмодерното у 
орхан Памук у мене все пак възниква въпросът доколко авторитетността на текстовете, 
с които писателят влиза в диалог, а също така утвърждаването на определени ценности, 
не е в противоречие със същността на постмодерното мислене? Изказването „древните 
авторитети намират постмодерна подкрепа” крие представата, че „постмодерен” е знак 
за качество. На интересни размисли навежда заключителният извод: „Ще се окаже, 
че романите на орхан Памук, освен всичко друго, успешно изпълняват мисията си на 
философски съчинения, историографски прецизни атласи, каталози на масовата култура, 
а защо не и на теоретични трактати по сравнително литературознание?” (с. 210). Дали 
някой не би перифразирал израза „освен всичко друго” на „преди всичко”? Улавям се, че 
ми е по-интересно да чета есетата и интервютата на писателя.
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 Четвъртата глава поставя като централен проблем образите на вещите, музея, 
куфара в романите на орхан Памук. Доколкото мотивът за вещта се интерпретира в цялата 
книга, някои наблюдения неизбежно се повтарят. Както беше споменато, за осмисляне на 
семантиката на вещта, куфара, музея е активирано цялото знание на европейската култура 
и по такъв начин в романите на турския писател се откриват отговори за мястото на вещта 
в битието на човека, за нейната ценност / антиценност. Проблемът за вещта е свързан с 
феномена каталог (коментиран и в паралитературни текстове на Памук). Във връзка с 
това ми се иска да получа отговор на въпроса доколко художествената интерпретация на 
каталога у Памук е сходна с тази в текстовете на постмодернизма. 
 Диалогът между Изтока и Запада продължава да се интерпретира в последната 
глава на книгата от гледна точка на интертекстуалността: „източните диалози на орхан 
Памук”, „западните диалози на орхан Памук”. Патосът на интерпретацията се крие в 
идеята за сближаването на Изтока и Запада – не е случайно, че се посочва връзката между 
орхан Памук и Руми Мевляна. Наред с това в творчеството на Памук и други турски 
писатели се открива идеята за „лошото подражание” на Запада (което подсказва сходство с 
нашата култура – с феномена „криворазбрана цивилизация”). В някои случаи анализът на 
творби на турската литература създава впечатлението за свръхинтерпретация – например 
прозирането на „Платоновско отрицание” в роман на Тюркер. Частта за „източните 
диалози” съдържа и съпоставка с българската литература, поставяща проблем, който 
може да породи интересна дискусия – възоснова на сравнението на образа на източния 
човек у Алеко Константинов и орхан Памук (а също Иво Андрич) се предлага рецепта за 
бъдещето на българската литература – „преодоляването на Алеко” (с. 304). С начина, по 
който се изобразява Изтокът, се свързва и печелившият модел литература за получаването 
на Нобелова награда: „Може би затова (Памук и Андрич) са Нобелови лауреати?”. В 
подобен извод се крие презумпцията, че творчеството може да следва някаква универсална 
рецепта и спазването й гарантира наградата (не че това не е възможно, само че дали ще 
е истинско творчество?). Високата оценка на романите на орхан Памук като модел за 
подражание е изразена особено категорично в извода: „тепърва писането Орхан Памук ще 
моделира традиция” (с. 308). 
 Интерпретацията на „западните диалози” утвърждава безконфликтното вписване 
на орхан Памук в западната културна традиция: влиянията върху турския писател, 
тематичната близост с Флобер, Еко, Борхес, Пол остър, Итало Калвино. Самото понятие 
„влияние” подсказва, че не става дума за смислопораждащ диалог (наличието на сюжетни 
елементи от „Името на розата” в един от романите на турския писател говори по-скоро 
за подражание). откриването на сходни теми у Памук и западни автори на някои места 
създава впечатлението за безграничността на подобни паралели.
 В заключение ще кажа, че книгата на Евдокия Борисова със сигурност ще събуди 
у читателя интерес към творчеството на орхан Памук. Като се има предвид, че в текста 
се чувства силното присъствие на самата изследователка, на нейното светоусещане 
и емоционалността й, читателят литературовед би пожелал да сравни този поглед с 
художественото мислене на турския писател. 

                                                                                                                                  

Рецензии
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За СТаРаТа ЛЮБОВ – В ЛИТЕРаТУРаТа 
И В ЛИТЕРаТУРОЗнанИЕТО

Младен Енчев
 

  Николай Димков. Рачо Стоянов “Майстори”. 
Наблюдения върху авторовия и сценичния текст. 
Шумен, 2011, 241 с.

  В младостта си сме чували много неща за 
старата любов, които едва собствената ни, засилена към 
залез, възраст може да потвърди или опровергае. Не 
винаги обаче е нужно да се чака толкова дълго, личният 
опит далеч не е единственият веритативен механизъм 
в човешкия живот. Понякога е достатъчно просто да се 
взреш в подобните си.
  Новата книга на Николай Димков (доцент, 
доктор по филология, дългогодишен преподавател в 
Шуменския университет) е пример за стоящата извън 
времето притегателна сила на първата любов, на 

спонтанното увлечение, превърнало се в осъзнато и дълбоко чувство. Тя е последната 
(засега) глава от един дълголетен “роман” между литературен изследовател и неговия 
обект. Започнал в началото на 70-те години на миналия век и кулминирал в следващото 
десетилетие, той отстоява своята жизненост и днес, нюансирайки иманентния си сюжет с 
мотива за професионалната отдаденост и вярност към пристрастията от младостта.
 Раждането на книгата е провокирано от възможността за литературен дебют на 
новооткрития оригинален вариант на драмата “Майстори”, предхождащ утвърдилата 
се впоследствие като нормативна негова редакция при първата сценична реализация 
на пиесата. Запознаването на широк кръг читатели с автентичния текст на автора само 
по себе си е достатъчно сериозна и важна задача, но книгата не се ограничава до нея. 
Тя завихря около публикувания оригинал широки контексти, засягащи, от една страна, 
написването на текста, от друга, неговото театрално битие. 
 Поставяйки в центъра на работата си двата варианта на пиесата, Н. Димков се 
стреми да се възползва от богатите възможности, които подобна успоредица предлага. 
Този стремеж обуславя и композицията на книгата. Тя въвежда в същностната си 
проблематика с посредничествотно на кратък увод, фокусиран около творческото 
дело и естетическите предпочитания на Рачо Стоянов, преминава през коментар върху 
драматургичното съдържание на “Майстори”, съсредоточава се върху стилно – езиковите 
и смислови паралели между първоначалния авторов текст и неговия сценичен двойник, 
за да завърши с изказвания на режисьора и актьорите, сътворили първата постановка 
на пиесата, с отзиви за “Майстори” като спектакъл и като литература, с библиография 
на изследванията, отнасящи се до нея. Така, от една страна, книгата на Николай 
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Димков успява да припомни на съвременната читателска публика позабравената слава 
на една от най-добре посрещаните български драми (както и на споделящия съдбата (както и на споделящия съдбата(както и на споделящия съдбата 
на произведението си неин автор), от друга да разкрие спецификата (и историята) на от друга да разкрие спецификата (и историята) наот друга да разкрие спецификата (и историята) на 
творческия процес, създал творбата, от трета – (не?)съзнавано и дискретно да се включи 
в един актуален за постмодерната култура, но все още неотшумял спор за театралните 
права над литературния текст на драмата. 
 Филологическото образование и професионалните занимания на автора на 
изследването не оставят съмнения в позициите, които то защитава (или би защитавало) 
в подобна неафиширана полемика. В същностната, дисциплинарно текстологична, част 
от работата си той събира и класифицира аргументи, привежда примери за негативното 
отражение на направените в сценичния вариант на пиесата промени върху  потенциала 
на художественото й въздействие. Толерантен към причините, предположили подобни 
промени – присъщия за театъра стремеж към осъвременяване на речта и предпочитание 
на книжовните пред диалектните форми, Димков не остава безразличен към рефлексиите 
на този стремеж върху литературния стил на Рачо Стоянов, ориентиран към “простотата 
на народната реч, своеобразния словоред и ритмиката на слога”, върху речевата 
характеристика на героите или пък върху генетичната “народно-песенната атмосфера” на 
творбата. 
 Поместените в книгата един след друг пълен “авторов” и “сценичен” вариант 
на “Майстори”, наред с чисто познавателната си прагматика, оставят впечатлението и за 
скромна проява на научна добросъвестност, защото дават възможност на читателя сам да 
прецени доколко убедителни и точни са наблюденията на автора на изследването върху 
неговия обект.
 Всъщност подобно впечатление се оказва органичен елемент от  цялостното 
усещане, което внушава книгата, усещане за детайлно познаване на творчеството на Рачо 
Стоянов, за дълбоко навлизане в атмосферата на драмата “Майстори”, в сложния свят 
на нейните персони, в същността на техните конфликти, а не по-малко и за познаване 
на българския фолклор, както и за солидна компетентност по темата за националното ни 
Възраждане. И за обич към едно литературно произведение... 
 Дали книгата на Н. Димков ще успее да приобщи читателите си към своя патос 
е въпрос, свързан с нагласите и предпочитанията на самите читатели. онова, което 
може би  не се влияе от условия, е вече споменатата й стойност на екзамплум. Защото, 
занимавайки се с драма, конфликтно провокирана от една стара любов, тя самата става 
пример за такава. За неподдаващата се на патина любов на автора си към “Майстори” и 
към текстологията.

Рецензии
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„ИЗКУСТВО И РЕКЛаМа” ПО БъЛГаРСКИ… 

ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСКУРСИ КъМ МЕТафОРИКаТа на МОдЕРнОСТТа 

Евдокия Борисова

  Пламен Шуликов. Изкуство и реклама. 
Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на 
родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век. 
Варна: Словесност, 2011.

Над книгата на Пламен Шуликов „Изкуство 
и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. 
Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години 
на ХХ век” (Шумен, Словесност, 2011) витае най-
същественият въпрос, който тревожи сънищата на 
филолога, попаднал в териториите на суховатата научна 
област на социалните, икономическите и обществено-
правните науки, сред които се подвизава и медиазнанието. 
ясно е, че в началото на хуманитаристиката е Човекът. 
Хуманитаристика ли е обаче медиазнанието? Защото 
пък неговите научни сънища тревожат такива фикшън-
конструкции, като обществено мнение, социална 

отговорност, гражданска позиция, историческа обремененост, обективна информация, 
условна власт,  коректив на институциите и т.н. И въпреки че журналистиката разказва 
конкретни човешки истории, тяхната цел е да конструират всъщност фамозното платно 
на онази невидимост, наречена общество, безстрастно назовавана ту ние, ту другите, 
ту нации, ту общности или класи, електорат,… таргет групи… Медиазнанието се 
занимава с обществото, обсебено от абстрактните проблеми не на човека, а всъщност на 
икономическата ситуация, на политическото статукво, на социалните сътресения. И без 
да се вглежда в човека, обича цялото човечество. А в тази обич има нещо подозрително.

Литературоведът, страдащ от класическите Аристотелеви предразсъдъци, би 
възкликнал, че изкуството е всичко онова, което социалните науки не са. Концепцията на 
тази книга щурмува рицарския замък на литературата с меките оръдия на пародията, шаржа 
и усмивката, но и с решителността на безпощадната историческа фактология. Влиза без 
бой в балната зала, за да констатира, че там, на трапезата, отдавна е поканена рекламата. 
Заедно с низвергнатите от елитаризма, но твърде обичани от красивата епоха медийни 
жанрове шарж, бурлеска, карикатура, пародия, стилизация, мелодрама, тя – рекламата 
– „безотговорно” вдига наздравици, седнала сред „равните” им: белетристика, епос, 
драма и театър, изобразително изкуство, опера, мюзикъл… Какво да се прави – модерни 
времена. Та нали става въпрос именно за техния разгар – 20-30-те години на ХХ век… Не 
че в старата възрожденска епоха култура, наука и „търговщина” не представляват онази 
просветена констелация, която движи прогреса и вдига революции…

„Изкуство и реклама” на Пламен Шуликов смирява противоречията, изтрива 
предубежденията, лекува безпокойствата филологически пред рубикона на медиазнанието 
… Измива срама (естетски) от разходките из низините на словесността… “И на клеветата 
строшава зъбът…” 

оказва се, че индустрията и информацията раждат текстове, които дефинират 
основните подстъпи към метафориката на модерността - в литературата и извън нея. За 
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да се появят такива творби, плод на инженерния анимизъм на индустриалната епоха, 
като  Чавдар-Мутафовият „Дилетант” и „Технически разкази”; Светослав-Минковата 
„Маймунска младост” или „Дамата с рентгеновите очи” – провокирани от директни 
рекламно-социологически промоции на естетическата хирургия (случаят д-р Воронов) 
или клинично екстравагантните хранителни режими („Захарта подмладява човека!”), 
чиято мода вече се е задала. И от нея се ражда индустрия. Литературата ни намира 
своите сюжети и герои вече не в епиката на героическото страдание, не и в сигурните 
социални конструкции на селото и града, на диалога между поколенията, а в булевардния 
„универсум” на всекидневието – модата, лайфстайла, потреблението – с една дума в 
щастливото уеднаквяване на стиловете, интересите и желанията на човека от зората на 
информационната ера.

Могат ли да се намерят и аргументирано да се възпроизведат в едно изследване 
допирните точки между реклама, живописно платно и литература; между изкуството и 
пазара? Стилът на тази книга смело стъпва в ритъма на виенския валс, аржентинското танго, 
модния фокстрот и ... понякога – в неравноделните ритми. Авторът й търси отговорите 
и в своите десет етюда разказва истории, и едновременно с това конструира лирически 
парадигми, изкушен от естетиката на звуково-визуалните внушения. Затова и в тази книга 
ще откриете рекламни комикси, графики рисунки, автографи, изобразителни платна, дори 
партитури. (В този смисъл от книгата можеше да се очаква повече като ниво на техническо 
оформление, т.е. като качество на печата, но не само. още и като възможна мултимедийна 
проекция на изворовия и аргументативния материал, съчетала комикси, фотоизображения, 
рекламни картини, платна, автентична музика и звуци на епохата в компактдиск, който 
да бъде приложен към книгата. Но това между другото и затова в скоби. По-скоро като 
пожелание към издателя и бъдещото второ издание на това, вече изчерпало се. 

Историята за раждането на родния индустриално-рекламен релеф и стил на 
естетско-промишлена комуникация, (назован с непреводимата заемка nobrow – буквалноnobrow – буквално – буквално 
‘безвеждие’), т. е. размиване и уеднаквяване на стиловите парадигми между естетическо-
промишлено-хабитуално, е разигран в десетте глави на книгата. Така става възможно 
танцувалните сюжети на валса (в етюда „Авангардните галоши”, където последният 
писък в обувната мода на 20-те - галошите „Корона” - се рекламират с Вердиевата мелодия 
от „Ла донна е мобиле”) се включват в родните неравноделни ритми (в етюда, посветен 
на идеологията „Родно изкуство” в рекламата….). Лек ритъм и безшумен ход с гумени 
подметки – само за валс. Е, за степ или пък фокстрот не става, но… Гротесковите стъпки 
са изключени, а в съприкосновението между красивото и полезното се раждат нови  
арт-продукти и нови литературно-медийни жанрове. Това са провокативни жанрове-
сфиксове или кентаври - странни, но мъдри като тях: рекламният комикс (епоса за 
Госпойца Миче, чудодейно разкрасена с продуктите – сапун и пудра „Идеал”), шаржът 
(рекламата за бои „на Керемиджиян патента”), рекламната ария („Ла донна е мобиле… 
с галоши „Корона”…”), рекламната апология („Хвала на Слип спасителя”, „Соландин 
озонатор”), стихотворението стилизация по повод („Пуздравителну писмо ут дяду Йоргу 
ду цара”, „Приветствие от веселите Щурци до царя” – по повод рождението на малкия 
престолонаследник Симеон), лирически иронични стилизации в духа на старата градска 
песен („Дете, дете, не ме поглеждай / сърце разбито не мори, / с очи под скубаните вежди, 
/ в които цял пожар гори.”) или по фолклорни мотиви („я те сакам, ка що сака / поле 
дъжд у суша - / ти се криеш като сврака / у трънлива круша.”), репортажната мелодрама 
(„Двата любовни романа” на Херман Гьоринг), репортажната пародия („Репортерска 
жалба”), рекламният афиш („Кой не познава Шопен? Кой не е слушал неговите валсове, 
мазурки…?”), технократично рекламното есе фийчър („Първата любов на Хенри Форд”), 
пародийната политическа реклама („Изборна резигнация”)... 

Рецензии
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И се продават стоки. И се лансират политически принципи. И се прави 
литература… За феномена на т.нар. интегративна стилистика, която смирява апломба на 
високото литературно-естетическо и ниското, но патетично-комерсиално слово ще става 
дума специално в етюдите „Наративни изкушения на рекламния комикс”, „Тоталният 
ироничен код на шаржа и рекламата”, „Родно изкуство, родно производство, родна 
реклама” и на практика – в цялата книга.

Авторът Шуликов смело надниква зад кулисите на литературното и открива там… 
отново литература. В компроматното шегаджийско четиристишие, посветено на младата 
Багряна, например: „Лиза във шушони, / който я съзре, / тръгва да я гони, / докато се спре…” 
не друг, а точно „най-префиненият ни лирик, който уж не се докосвал до материалното” 
(по думите на Бл. Димитрова и Й. Василев), Лилиев всъщност се оказва симптоматично 
подвластен на формиращия се nobrow. Защото зад уж безобидната ухажорска закачка наnobrow. Защото зад уж безобидната ухажорска закачка на. Защото зад уж безобидната ухажорска закачка на 
родения поет, който мисли в стихове, прозира едновременно и пушкинското вдъхновение 
от прелестта на женските крачка, но и онази впечатлителност, магнетично привлечена от 
функционалността на модния предмет, от бранда, налагащ общо наречие, общ стил, носещ 
отпечатъка на духа на времето. И се получава така, че Лилиевото четиристишие и текстът 
на „арията” „Ах, колко леко / ние хвърчиме / като снежинки / с галоши “Корона”, / ….”, 
а паралелно с това и метризираният рекламен слоган „царски са галошите „Корона” / 
световните владетели на трона /…” стъпват в общ информационен и ценностен ритъм, 
успоредявайки и еманципирайки функциите на поезията и рекламата. Не на последно място 
– рекламирайки една полезна и модна стока за времето, каквато са шушоните, галошите.

Езикът на поезията прави възможно иначе невъзможното докосване между 
предметното и метафоричното, странното съчетание на паремийно-метризираното слово 
с пазарната реторика и абсурдния дидактически ракурс на подобни заклинания, между 
другото лансиращи полезното и здравословно спазване както на основни хигиенични 
принципи („Щом искаш зъбна паста файна / пенлива, свежа, с дъх и трайна, / щом искаш 
светнали зъби / Жибол в кутийка си купи”), така и на прагматични домакински стратегии 
( „Сапун Петел пере най-добре” или пък „Във тая криза, що ни стега / перачка ти не 
требва, сестро, / Вземи Байджо, пери със него / и ще спестиш и труд , и средства.”), но 
и на вредни бохемски навици като тютюнопушенето („Няма нужда от въпроси / туй от 
всеки вече знае се / най-добрите папироси / са във номер четирнаесе! – „№14””). Не е без 
значение, че автори на тези послания са поети, художници и сатирици от вестник „Щурец” 
– като Райко Алексиев и Змей Горянин. Заслужават внимание поетологическите акценти, 
които авторът на тази книга прави над и особено под черта – например относно още по-
ранни (от второто десетилетие на века у младия Чудомир, при Подвързачов и „Звено”) 
аналогични употреби на лирическото слово за каузата на прагматизма. Понякога важните 
изводи, „скромно” оставени под черта, предизвикват у читателя съпротива, съмнение и 
изследователско усърдие, подлагайки на драматично изпитание артистизма, въображението 
и съсредоточеността му. Заслугата е на стила на автора, следващ извивките на мисълта му 
– бароково пищна, задъхана, с изящно изработени детайли и нюанси в духа на бел епок. 
След винетки и форшлази звучат доминантните акорди, прецизно поставени акценти и 
значими изводи. Такова е например твърдението, че „репортажната изобразителност” в 
езика на лириката ни от второто и третото десетилетие на ХХ век „бива изпреварващо 
апробирана в контекста на алтернативния канон на парономазийната художествена реч, 
на анти-„l`art poetique”. След хубавата епоха светът се оказва голям и предизвикателстваl`art poetique”. След хубавата епоха светът се оказва голям и предизвикателства”. След хубавата епоха светът се оказва голям и предизвикателства. След хубавата епоха светът се оказва голям и предизвикателства След хубавата епоха светът се оказва голям и предизвикателства 
към вкуса дебнат отвсякъде…  Това се опитва да ни каже книгата на Пламен Шуликов. В 
българската изследователска практика досега това е вторият след „Поезия и медия” на Георги 
Господинов (2005) цялостен литературоведски историко-културологичен монографичен 
труд, който разчита на подобни интеркултурни и интертекстуални стратегии, за да даде 
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обяснение на трудния за дефиниране феномен модерна епоха.
още в края на 20-те фигурата на рекламиста се мисли като равноценна спрямо 

личността на поета, художника, писателя, журналиста, финансиста, индустриалеца. А 
самата реклама се превръща в стока, самодостатъчно ценна, и самата тя нуждаеща се 
от реклама. Всичко е стока, всичко е образ и слово. С красивата епоха идва времето на 
прагматизма и тоталния естетизъм. Едното не изключва, а подхранва другото, за да роди 
времето на своеобразен естетически екстремизъм, който не руши, а сътворява културни 
практики и завидно високи стилове и равнища на живот. Естетизиране на битието, 
прагматизиране на словесността. Излишно е да припомняме, че кулите от слонова кост 
на илюзиите за чисто изкуство отдавна са рухнали. Без впрочем техните литературни 
флагове и ветропоказатели въобще някога да са обърквали посоката на продуктивния 
прагматизъм на мислене на пресата и новозараждащите се медии – грамофона, радиото,  
по-късно и телевизията.

Книгата на Пламен Шуликов “се влюбва” в свободомислещото време на 20-те 
и 30-те, чиято артистична, искряща в цветовете и с вкуса на шампанското, с уханията 
на крем „Nivea” и пудра „Jakki”, с повея на бензин и гумите „Dunlop” мисъл храброNivea” и пудра „Jakki”, с повея на бензин и гумите „Dunlop” мисъл храбро” и пудра „Jakki”, с повея на бензин и гумите „Dunlop” мисъл храброJakki”, с повея на бензин и гумите „Dunlop” мисъл храбро”, с повея на бензин и гумите „Dunlop” мисъл храброDunlop” мисъл храбро” мисъл храбро 
преодолява дискредитиращата изкуството социална обвързаност между него, политиката 
и икономиката. Между профанните практики и хабитуса на всекидневието на българина, 
който отдавна вече сверява часовника си по средно и западноевропейското време. Между 
представите за изящна словесност, висока поезия, ангелически символистичен напев 
и... рекламен слоган. Така от контаминацията между два Багрянини мотива се ражда 
хипотетичният рекламен слоган: „Вечната и свята пудра Идеал”. Зад него стои автографът 
на Багряна, но откритието на равноценната контаминация е на автора на книгата, който 
типографски си позволява амбициозно да я  озаглави (понеже сам е автор и на корицата 
си). Не за друго, а защото този прелестен паратекстуален кентавър се оказва истинската 
физиономия на родните културни стратегии и практики от 20-те и 30-те години. С повече 
смелост бихме добавили – и на литературата ни. Без маската и без грима на канона, 
който държи на категоричната граница между изкуство и търговия, между селенията на 
духа и отявлената грижа за плътта. Само че с повечко пудра ...Идеал. Тя скрива както 
болезнената буржоазна бледност, така и плебейската жизнена червенина по бузите еднакво 
сполучливо. (Това поне гласят двете призирани реклами на пудра „Идеал”: Багрянината 
– „За красотата на света е Бог жената дал / за красотата на жената – пудра „Идеал”.” И 
двустишието на Калина Малина – „Българско девойче със пудра „Идеал” / сякаш е в 
градинка трендафил разцъфтял.”). Действа разкрасяващо. И отрезвяващо – поне що се 
отнася до опиумните апории на женскостта, до илюзиите на феминния дискурс (на 
„Вечната и святата”), в който Багряна сама отказва да повярва. Затова пък автентичните 
знаци на прелъстителното женско (и въобще човешко, твърде човешко) присъствие са 
модните вещи, стоките, продуктите за потребление. И това е само видимата повърхност на 
онзи, определен от Маршал Маклуън като епохален мирогледен преход от метафизично и 
акустично към визуално мислене и възприемане на света. Той става в средата на първото 
десетилетие на ХХ век. Рационалистично-дистанцираният съзерцателен модел отстъпва 
през интуитивното проникновение на синтезното, бързо, съкратено, абревиатурно, 
всеядно опознаване и възприятие. Рефлексивният стереотип на т.нар. масов човек рисува 
собствената си (а тя е неиндивидуална, общностна) картина за света „в крачка”. През 20-те 
и 30-те години на 20. век оборотите, децибелите и нюансите се забързват и се сгъстяват. 
окрупнява се (за разлика от изтънелия дамски силует и побледнял от кремове и пудри 
фейс) промишлено-икономическият размах, динамизират се комуникациите, радикално се 
променят представите за време и пространство (за което „вина” имат както Айнщайн, така 
и Пикард, Маркони,… и „Титаник”)…

Рецензии
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Човекът от този период е делови и артистичен в равни дози. И особено речовит. 
Затова впечатлява способността на изследването „Изкуство и реклама”, завладяно от 
магията на това време (вторият бел епок между големите войни), да намира смели аналогии 
в рекламните стратегии и дискурсивните способи за въздействие върху публиката на 
такива образи на гребена на времето, като Хитлер, Сталин и Мусолини в творби, жанрово 
принадлежащи към политическата (анти)реклама, карикатура, пародия, шарж. Става 
дума за церемониалните поздрави на „българските фашисти” към симптоматичните 
герои на вестник „Щурец” - Мусолини, Хитлерчо Кратунчев и Сашо Сталинскини. В 
медийните територии на българските вестници тогава, облъхнати – не, заразени с 
литература, се сбъдва невъзможният проект на една, бихме я нарекли деконструктивистка 
или постмодернистка, но е твърде рано за това, среща между родни и чужди, реални 
исторически и медиатизирани фикционални образи. Без авторитет и господар. Свободни. 
Участници в мащабния епически сюжет (приличащ повече на комикс или сериал) на 
новото време. Ще ги наречем агенти на рекламните послания и епохата: грозноватата 
госпойца Миче и плешивецът Пенчо Атанасов, преживели пълната козметична промяна 
на звезди на красотата; вълшебниците производители Керемиджиян и Чилов; мис Свят 
Кериман Халис, напудрена с „правилната” помада; технократът Хенри Форд и Мутафовият 
Дилетант; романтичният рицар на любовта Херман Гьоринг (историята ще го постави в 
коренно различна портретна рамка) и наивно-добродушният отявлен монархист „щурец” 
Дядо Йоргу…

Съизмерен е апломбът на речевите възторзи от духа на новото време,  сравнимо 
е качеството на вносната и родната пудра, които ползват и госпойца Миче (легендарната 
героиня на рекламните комикси в „Слово” и „Мир”), Кериман Халис (призьорката на 
„Мис Свят” през 30-те) и Лора яворова например. Дали ще е „Идеал” или „Жаки” 
няма особено значение… И все пак: „Изберете българското”! Популярни и усвоени от 
българския пазар и от публиката, от родните вкусове и културните представи са и гумите 
„Dunlop”, и аспиринът „Bayer”; не е за пренебрегване обаче родният „Родопирин”... 
Пред шведските шушони „Трапец” и руските „Треугольник” изобщо не бледнеят нашите 
„Корона”. Шевните машини “Dürkopp” са точно толкова значими за пазара, колкото и“Dürkopp” са точно толкова значими за пазара, колкото и са точно толкова значими за пазара, колкото и 
българските гюмове за мляко на Българско земледелско дружество… Това е стайлингът 
на 20-те и 30-те. Полезното е важно, красивото – значимо. Ние сме равноценни с другите. 
Медийният дискурс гостоприемно приютява и лансира всичко качествено, пазарът е 
щедър и пъстър, любопитството към усвояването на света – невъобразимо, покупателната 
способност – завидна. 

оказва се, че масовокултурните стереотипи (виж Едгар Морен), като: физическа 
красота, просперитет, щастие, активен живот съвсем не са изобретение на нашето време, 
на постмодерната информационна епоха на телевизията. Тогава, в 20-те и 30-те години 
конкурсите за красота, козметичната индустрия и грижите за външността задвижват 
на пълни обороти на три работни смени фабриката за мечти, която ще натрупа 
първоначалния капитал на наследника си – постмодерния индустриално-информационен 
тръст, наречен масова култура. Противостоенето между високата и масовата култура 
отстъпва пред колаборацията между тях... И пред култа към визията в движение. 
Витрините напомнят на марионетен театър, театралната сцена – на рекламно пано или 
киноплатно, изобразителното платно – на комикс. Тиражирането на образи се превръща в 
ценен естетически похват (интересни са наблюденията върху илюстрациите на „Майка”, 
а всъщност „Майки” на Сирак Скитник към „Български балади” на Т. Траянов в главата 
„Наративни ембриони на рекламния комикс”), но и в градивен пазарен принцип. Да 
произвеждаш и да продаваш – това също е изкуство. А и в комерсиализирането на 
изкуството няма нищо лошо. Рекламата се превръща в спорт за надмощия, в емблема на 
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променения модус вивенди на човека, в огледало на завидния лайфстайл на българина 
европеец. Надмощието на образа не убива, а предизвиква словото към живот.

Изкуство и реклама, политика и социум, литература и хабитус – в книгата се 
търсят общите места и според законите на класическата реторика. Но не в скучноватия 
стил на наукообразното слово, което принципно академичният дискурс твърде много 
обича. Затова езикът на тази книга, нелечимо заразена от стила на „Българан”, „Щурец” 
и „Утро”, ще посегне свободно към каламбура и апофтегмата, паремията и слогана; 
парономасиите, метафорите, дори евфемизма. Към мелодраматичния сюжет, авантюрния 
етюд, естетската скица, медийната инсталация. Без страх, без жал, без предразсъдъци 
и без комплекси. Защото езикът очертава границите на социалния и персоналния свят 
– хоризонтите на 20-те и 30-те в този смисъл се оказват необозрими. Ключови в дадения 
план ще се окажат етюдите подглави: „Тоталният ироничен код на шаржа и рекламата” и 
„Иронии на медийния контекст”.

Текстът на Пламен Шуликов разсъждава - и това е лично изстрадан индустриален 
предприемачески опит – върху самоценността на търговския бранд, мислен като културна 
ценност и важността на неговия не само комерсиален и социален, но и естетически ефект. 
Твърде тънка ще се окаже границата – поне това нашепва историкът и литературоведът 
в медиа-изследователско съзнание на автора – между мултипликационната техника 
на рекламното (въз)производство на образи и сюжети и високото изкуство, между 
декоративната проза и комикса, между маслената картина на художника, графиката 
и... индустриалната реклама, киноафиша, приятелската гротеска и вестникарската 
карикатура.

И понеже святая святих на хуманитарните територии на познанието е Творецът 
–обгрижван, обследван, оплакван и погребван (но в 30-те години е още рано за траурни 
церемонии а ла Барт), изследвания като това върху историята и поетиката на рекламата-
родно производство са обречени да се фиксират върху тайната на креативния акт. Културата 
на експромпта – моменталността и шеметната вариативност, на която залага рекламата в 
30-те, кореспондира с похватите на лекото писане и шеметно се надпрепусква с неговата 
бързина, съобразявайки се естествено  (ако можем да си позволим подобна шега, към 
която литературните историци са особено чувствителни – постмодерно-в-модерността ) 
с почти задължителния му пародиен дух и хедонистичния му апломб. И това е солиден 
извод, дори и само на базата на етюда за хореичните епистоларни парнасистки „грехове” 
на ангелогласния Лилиев.

Как се автоматизират литературните пози? И колко артистична свобода предлагат 
вариациите на индустриалните автомати? Ако не вярваме – нека да се допитаме 
(поне това прави този текст) до Е. Т. А. Хофман и Ч. Мутафов. Колко различни лица 
разпознаваме в „рекламистите” поети копирайтъри: Багряна, Сирак Скитник, Калина 
Малина, Подвързачов, Змей Горянин, Райко Алексиев, дори Лилиев и Далчев... Да не 
забравяме и продуктивния дискурс Маяковски спрямо родната поетико-медийна традиция. 
(„Резинотрест – защитник в дождь и слякоть. / Без галош Европе – сидеть  и плакать.”) 
Настоящата книга цитира обилно техните рекламни изкушения поетически шедьоври. 
И те ще преминават през разнообразни рецептивни фази,  заслужили последователно 
нашето естетско снизхождение, уважението ни и ще преминават във възхищение. 

Аутистичните полета на приватното общуване фамилиарно се разтварят 
в карнавалния радостен хаос на публичността – в рекламата, шаржа, анекдота. В 
тържеството на радостните „Скитнически брожения между новата предметност и 
рекламата” (по заглавието на едноименния ІІ етюд на книгата). Модерната ни литература 
смело и „безотговорно” е повярвала в славата и успеха и му се наслаждава посредством 
изкуството на рекламата. И съвсем в духа на одичната реклама за бонбони Ментин ще 
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възкликнем: „Ангелите в небесата / са съгласни до един: / „Грях ще има на душата, / 
който не яде Ментин” – и който не повярва в естетическата доктрина на съюза между 
изкуство и реклама. Изкушаваме се да потърсим аналогичен културно-идеологически 
бранд на този съюз нерушимый в зловещите политически емблеми на „сърпа и чука”, на 
„прекършения кръст” или в смеха през сълзи на веселите Щурци и техните арлекини на 
времето - Хитлерчо Кратунчев и Сашо Сталинскини... Не след дълго те ще определят 
драматично съдбата на Европа и света. Засега, в „щастливото” трето десетилетие на 
20. век, те са на сцената на площадния театър (редом до техния „знаменит” събрат по 
имидж „Сава Съветски – производител на коркови изделия”), а крачката от смешното към 
трагичното е само една.

Някога - разказва книгата „Изкуство и реклама...” – рекламата е била „конкурсен 
жанр”, чието жури задължително е включвало писател, художник и журналист. о, 
времена, о, нрави! Литературата не се гнуси от търговията, пазарът уважава изкуството. 
Книжовникът не се жалва на държавата, че не е финансиран, художникът не протестира. 
Издаването на вестник е печеливше предприятие. Пораждат се „Невъзможните” жанрови 
хибриди документална приказка, репортажна мелодрама, дружеска беседа в стихове, 
лирическа реклама, репортажна лирика, съобщение (новина) в стихове... правят 
своеобразна журналистика и аритметика в мерена реч. Маркетинг в строфи.

Любопитният, нещо повече - продуктивен процес на взаимопроникване между 
стопанство и художество в 30-те години размива границите и срутва стените между 
поколенчески нагласи, поетически наречия, официозни и всекидневни идиостилове. 
Такъв е случаят със сюжетите за покъртителната екзотична история на остров Бора-Бора, 
митологичното сказание за пудра „Идеал” (сама Венера се намесва в драмата на госпойца 
Миче, подхвърляйки й вместо златна ябълка калъп сапун „Идеал”) или фентъзи утопията 
„Мозък от стомана”, постигната в концепцията на сметачни машини „Brunsviga”...Brunsviga”...”... 
Интегративната стилистика на тези творби описва духа на времето, публичните и приватни 
форми на живот (а нали стилът, това е човекът?) – не живот, а dolce vita, живот с ясни 
правила и сигурни йерархични представи, едновременно законен и свободен. (Укротена от 
закона е дори рекламата; виж в приложението на книгата: Закон за рекламата с правилник 
за прилагането му – 1921 година).

Възниква въпросът дали сегашната (впрочем доста дълго проточила се) родна 
икономическа и духовна криза не се дължи (и) на разкъсаните връзки между тези две 
сфери – стопанство и художество? Прагматизъм и (или) идеализъм. И въобще – дали пък 
стоково-паричните отношения, ако не се управляват, то поне не се влияят и регулират 
именно от артистичния ресурс (а той е креативният потенциал) на една нация?

Рекламите усвояват идиолекти. Журналистическите (а те са органично същите 
поетически и сатирични) рекламистки кръгове се превръщат „по неволя” в литературни 
салони. През 30-те рекламата победно шества и храбро опровергава предразсъдъци, 
митове и стереотипи. В състояние е, без да разколебава, да оперира дори със сакралната 
иконична сила на лъва и трикольора (вменявайки им мисията на санитари и шнурове 
за опаковане) и флиртува с тенденциите в плакатния пиктографизъм (платното 
„Майките” на Сирак Скитник предчувства именно модуса на комикса). Стиловите 
норми на киното, индустрията, политиката, литературата и рекламата говорят на един 
език, ползват едни и същи бои, звучат в една и съща тоналност, превръщат се във 
взаимозаменяеми, в разпознаваема марка на времето. Това са декоративният, пластичният, 
но и кубофутуристичният рисунък; неравноделните размери, но и шеметните ритми на 
румбата и фокстрота; отчетливата проза на пропагандата, лозунга и афиша, но и бясното 
римуване-ритмуване на всичко и на всички. Тотален естетизъм – в брандове, сюжети и 
избор на мотиви, в комуникативни кодове, жестове, пози.
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Рекламата се превръща във високотехнологичен интелектуален инструмент с 
богати естетически и интертекстуални потенции - одични, лирико-субективни, шаржово-
иронични, дидактични, документално-дневникови, публицистични (реклама от френски 
- publicité). Тя, рекламата, се превръща в алегория на свободния дух. В алегория на 
очертаващото се масовоинформационно битие на човечеството.

Авторът на книгата „Изкуство и реклама” волно и леко, но не лековато-повърхностно 
мигрира от чужди към родни рекламно-поетически пространства и контексти, визиращи 
в етюди и сюжети – спокойно можем да ги назовем екзамплуми, тъй като са нелишени 
от дидактичен ресурс – действителния пропаганден синтез между промишленост и 
изкуство. Рекламното слово е уж преимуществено комерсиално – а впрочем понякога 
в повече политически ангажирано и естетически обременено да бъде и литература. Да 
въздейства авторефлексивно. Да мисли в духа на времето. Книгата на Пламен Шуликов се 
докосва до топлата нежна прегръдка между модерно и класическо в музиката и живописта 
– с литературата, като не се свени да положи в обятията им и... промишления бранд, и 
социалните релефи, и идеологията, и пропагандата. Всичко хубаво на този свят е реклама. 
Хубавата реклама мисли с хуманитарни категории, в духа на литературния метафоризъм.

Рецензии

МЕдИИТЕ И ЕжЕднЕВИЕТО – ЕжЕднЕВИЕТО на МЕдИИТЕ

Доц. д-р Ивайло Петров

  Изследване на медиите. Студии. Статии. 
Есета. Шумен, 2011.

  Сборникът от студии, статии и есета, озаглавен 
непретенциозно „Изследване на медиите” и амбициозно 
позициониран като том І на серия „обществени 
комуникации”, представлява сериозен опит за анализ 
на медиите „от вчера, днес и за утре”. Всъщност 
става дума за проект на Катедрата по журналистика 
и масови комуникации на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”, който обозначава 
една от най-сложните и актуални теми в развитието 
на журналистика – синтезиране на най-добрите 
постижения в съществуващите медии и критика на 
основните им недостатъци.
  Като цяло темата не е нова, достатъчно е да 

се споменат изследванията на Асоциацията на европейските журналисти в България, 
сайтът на Съюза на българските журналисти, сайтът www.newmedia21.eu, конференцията 
„Медиите и техните познавачи – изследване на медиите в Хамбург”  и други. Дори в този 
контекст анализираният сборник има своето място и се оказва един от малкото сполучливи 
опити в България за задълбочен подход към визираната проблематика.
 Ако перифразираме една от оценките на конференцията в Хамбург, Шумен “не 
е медийна спирка в лютата надпревара на метрополиите”. Може би това е наложило 
включване в сборника на изследвания от различен характер, на автори с различни 
подходи, но благодарение на редакторския колектив „ситуацията на риска” по отношение 
на логичния дескриптивен подход на научното изследване е напълно изключена.



��5

 За внимателния читател няма да е трудно още в първите страници, озаглавени 
„Вместо предговор”, да открие основните тезиси на предлаганото изследване. Несъмнено 
сред неравностойните по обем статии се открояват наблюденията на Людмила Стоянова и 
Пламен Шуликов, които формират стабилен хронологичен фундамент, свързан с историята 
на българските медии и журналистиката от средата на миналия век. И двамата автори са 
добре познати на четящата публика. „Иронии на медийния контекст. „Тотален ироничен 
код” на 30-те?” се превърна в съставна част от книгата на Пл. Шуликов „Изкуство и 
реклама”, получила вече своите оценки в периодичния печат и в Интернет.
 Лично за мене значителен интерес представляват изводите на журналистите  
практици, като Любен Дилов-син, Бойко Василев и Димитрина Пандурова. Като гости на 
студентите от Шуменския университет те направиха впечатление с размислите си върху 
развитието на съвременната българска журналистика. В предлаганите статии откриваме 
продължение на техните констатации, свързани предимно с бъдещето на медиите. Макар 
и само част от темата „Дзен и журналистика”, статията на Любен Дилов-син въздейства 
с иронично-провокативния си подход и изкушава потенциалния читател с опита си да 
достигне до несрещани до този момент формулировки от рода на: „от Ботев до Маргарита 
Михнева пътят е стремително къс, обратният обаче е невъзможен”(с. 20). И може би за да 
смекчи строгия критичен поглед към написаното, авторът скромно го определя като „една 
възможна, практическа нагласа към журналистическия труд”.
 Написаното от Бойко Василев маркира света на комуникациите от Блеър до обама. 
Вече е несъмнена ролята на електронните медии  за победата на действащия американски 
президент. Какво обаче ще стане утре в същата сфера, трудно може да се прогнозира. Както 
и да се получи регистър на собствениците на медии в България и налагането на някакви 
принципи, различни от споровете по проблемите на АКТА. Войната за зрители продължава 
и колкото и да обяснява Георги Лозанов проблемите на регулирането и саморегулирането, 
тя ще продължава да съпътства развитието на съвременните български медии.
 Познавачите на медии все по-често се занимават с футурологически прогнози 
кога ще изчезне печатния вестник, като предложените виждания варират около средата на 
ХХІ век. Статията на юрий Проданов внася относително спокойствие с констатацията, 
че „неминуемото предстои”, но съобщенията за смъртта на добрия стар вестник са „силно 
преувеличени”.
 В рамките на един подчертано научен подход, характерен за публикуваните в 
сборника наблюдения не се вписва статията на Калин Руменов. Разбирам опита му да 
изненада с един парадоксален подход към българската история. След скандално известния 
филм за Батак трудно се възприема определянето на Бенковски като „професионалист  
на  Прoфесионалистите” и изразът „креативен мошеник” по отношение на една от 
значителните фигури на българското революционно движение. Изразявам личното си 
мнение, за да се присъединя към онези, за които манипулирането на българската история, 
независимо с каква цел, си остава кощунство.
 „Изследване на медиите” обаче съдържа образци на задълбочен научен подход при 
анализа на емпиричен материал от съвременния български периодичен печат. Крайностите 
като масмедийното демонизиране  и инвазията на квазититлите са внимателно проследени 
в статиите на Елка Добрева и Ивелина Савова. Ако наблюденията на проф. Савова  засягат 
проблеми, свързани с развитието на езика, проф.Добрева показва, че демонизирането „е 
един от вредоносните начини за конструиране на медийната „реалност” и би трябвало да 
не се използва в периодичния печат.
 В преобладаващата си част останалите статии са посветени на съвременните 
медии. Затова в контекста на сборника логично намира своето място погледът към 
един от несъмнените феномени на съвременната масова култура – турските сериали. 
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Статията на Евдокия Борисова и Фатме Палова проследява естественото продължение 
на мелодрамата в телевизионния сериал, за да достигнат нейните автори до извода, че 
„бъдещето на литературата, на белетристиката, на киното са метонимични сюжети”. 
Похвални думи заслужава анализа на карикатурата и българското политическо 
ежедневие, и обособяването на трите преобладаващи тенденции в последните години: 
сюжетна политическа карикатура, еротично хумористично изкуство и прост битов шарж. 
особено ценни са приложените илюстрации, предназначени за днешните и бъдещите 
изследователи на този период от историята на българското общество. Подобна висока 
оценка заслужава и статията на Десислава Иванова, дръзнала да надникне в практиката на 
интернет книжарниците, правещи всичко възможно, за да оправдаят максимата: „Всеки 
глупак може да напише книга, но само геният може да я продаде”.
 В сборника са включени и три разработки на студенти и докторанти на Катедрата 
по журналистика и масови комуникации. Те не просто формално допълват текста, но и 
загатват за едно от направленията в бъдещата работа на преподавателите и студентите 
– съвместни изследвания, така необходими на навлизащите в сложната проблематика  
млади изследователи.
 Като цяло първият том от бъдещата серия „обществени комуникации” е добре 
балансиран, умело композиран и професионално редактиран. Това налага високи 
изисквания към бъдещите публикации от подобен род. Редакторският колектив точно 
е формулирал темата, която несъмнено е повече от актуална. Прави впечатление 
анонсираната магистърска програма във Философския факултет на Софийския 
университет „Изследване на медии”, заявеният в интернет проект „Изследване на 
пренебрегнати теми в медиите”. Могат да бъдат посочени и други примери, но това 
не омаловажава постигнатото от колектива, подготвил издадения от Университетското 
издателство „Епископ Константин Преславски” том „Изследване на медиите”.
 На добър час на новата серия!

Рецензии

Една ЗаКъСнЯЛа РЕЦЕнЗИЯ

Велка Попова

  Юлияна Стоянова. Психолингвистични 
изследвания. София: „Веда Словена” – ЖГ, 2006.

Никога не е късно да се напише рецензия за една 
хубава и полезна книга. особено когато се тематизират 
интересни и сериозни проблеми, поднесени увлекателно 
и завладяващо. Такъв е и случаят „Психолингвистични 
изследвания” – една книга на юлияна Стоянова, излязла 
през 2006 г., в която във фокус попада овладяването 
на езика в ранна детска възраст. Веднага трябва да 
се отбележи, че тя е плод на дългогодишни сериозни 
проучвания, публикувани във времето като отделни 
статии в авторитетни научни издания и апробирани 
на редица научни форуми в България и зад граница. 
Безспорни достойнства на книгата са изключителната 
информативност, балансирана от стройната композиция 
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и добрата четивност на текста; високият професионализъм, намиращ израз както 
в дискусионното, отворено представяне на информацията, така и в прецизността и 
надеждността на презентираната емпирична работа, впечатляваща с обема и високото 
си качество. Методологичният характер на книгата се определя от нейните теоретични и 
практическите приноси за един извънредно широк кръг от области на знанието, а именно: 
общата и приложната лингвистика, логопедията, детската психология, българската 
филология и педагогиката. Всичко това я превръща в едно изключително полезно 
четиво както за опитните учени, така и за студентите и докторантите, за родителите и 
практикуващите учители, а и за всички останали хора, за които проблемите на езиковото 
усвояване съвсем не са чужди.

Книгата започва с увод, в който са представени стегнато и методично отделните 
части, като при това е очертан основният кръг от разискваните проблеми, маркирани са 
основните методи и подходи на изследователската работа, както и приносите, като по този 
начин се откроява нейното място в световната и в българската психолингвистична традиция. 
Изложението на информацията е организирано в четири части с различна дължина и 
обем, в които отделните изследвания са представени като глави, обединени тематично. 
Заключителният акорд, реализиран в рубриката „цитирана литература”, включващ 160 
заглавия на български, английски, немски, руски, сръбски, полски, италиански и френски, 
допълва естествено представата за един солиден труд, не просто подплътен теоретично, но 
и разширяващ максимално изследователската перспектива в сравнителен план. И разбира 
се, не на последно място говори за ерудицията и добросъвестността на авторката.

В ПъРВаТа ЧаСТ, с която се поставя „наЧаЛОТО”, се разглеждат 
общотеоретични проблеми от областта на овладяването на езика. Във фокуса попадат 
началните стадии в онтогенезата, както и индивидуалните стилове, които се проявяват 
при усвояването на първия език в детска възраст. Тази част се състои от три глави.

Глава първа („овладяването на езика – уравнение с три неизвестни”) въвежда 
в основната проблематика на психолингвистиката на развитието с поставянето на три 
основни въпроса: кога, по какъв начин и защо точно така започва и протича овладяването 
на езика. Представени са различни гледища по въпросите за началото на езика при 
децата, за ролята на вродените знания спрямо влиянието на околната среда в процеса на 
овладяването, за развитието на езиковите структури, съотнесени с езиковите функции, 
за мястото на втория език и следващите езици при билингвизма и мултилингвизма – 
гледища, застъпвани от алтернативни направления в психолингвистиката: формализъм, 
конструктивизъм, функционализъм и т.н.

Глава втора („Ранните детски изказвания между прагматика, семантика и 
граматика”) е посветена на най-ранния стадий в езиковото развитие, а именно - стадия 
на т.нар. еднословни изказвания, или холофрази. Чрез естествен експеримент се 
проверява дали в този стадий децата са чувствителни към спецификата на българския 
език, който ги обкръжава, или те следват единствено универсалните тенденции на 
овладяването. Съпоставката на резултатите с данни от английски и немски довежда до 
извода, че българските деца още в зората на езиковата онтогенеза чрез своите еднословни 
изказвания кодират ситуациите по начин, специфичен за „логиката” на българския език. 
Представените и анализирани различия недвусмислено говорят в полза на хипотезата, 
че децата са чувствителни към спецификата на езика на обкръжението си още преди да 
овладеят морфо-синтактичната му структура.

Трета глава („Индивидуални вариации във вербалното развитие”) е посветена 
проблематиката на индивидуалните вариации в онтогенеза. Представени са съответните 
приноси в световната лингвистика и психолингвистика. обсъдени са и са дефинирани 
характеристиките на т.нар. индивидуални стилове на овладяване на езика: референциален 
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и експресивен. Първият се характеризира с аналитичен подход към преработката, 
съхранението и използването на езиковата информация, а вторият – холистичен, гещалтен 
подход. Проследяват се индивидуалните стилове при преминаването от един стадий на 
развитие във всеки следващ. Прави се съпоставка между индивидуалните стилове и 
индивидуалните подходи на българските деца при овладяването на категорията лице, 
установени от авторката на тази книга и назовани с термина „стратегии” („формално-
доминантна” срещу „прагматично-доминантна”). 

Четвърта глава („Вербална комуникация между възрастни и деца) е фокусирана 
върху речта на възрастните към децата като вид регистър. Като разглежда някои от 
определящите черти на този специфичен феномен, авторката на книгата тематизира 
една изключително актуална за съвременната психолингвистика проблематика, която 
обаче все още е твърде малко позната у нас. описаните характеристики са свързани със 
специфичната цел на общуването между възрастни и деца (постигане на максимално 
ефективна комуникация) и със специални функции: обучаваща, адаптивна и афективна. 
Речта на възрастните, особено тази на майката, се повлиява от комуникативната и 
езиковата компетентност на детето. Успешен контакт с детето се осъществява само 
благодарение на непрекъснатата обратна връзка по време на комуникацията възрастен 
- дете. освен това речта на възрастните към децата е формално маркирана с положителна 
емоция, стимулираща малките да общуват въпреки ограничените си знания за езика. Във 
формален аспект речта на възрастните към децата отразява процеси на опростяване и 
изясняване на езиковия код.

Следващите части на книгата – ВТОРа, ТРЕТа и ЧЕТВъРТа – са посветени 
на проблеми на усвояването на отделните равнища на българския език, а именно – на 
речниковата, на морфологичната и на синтактичната система.

Във ВТОРаТа ЧаСТ на книгата се разискват въпроси, свързани с онтогенезата 
на речника на българския език. Специално внимание се отделя на способността на децата 
(и възрастните) при необходимост да сътворяват нови думи, прилагайки усвоените 
правила за комбиниране между съставни елементи (морфеми), като се съобразяват 
с българските словообразователни модели или се отклоняват от тях. Именно в тази 
способност се крие творческият подход към езика, който се оказва в центъра на петата 
глава („Детската креативност и овладяването на българския език”). Тук авторката разисква 
лингвистичната и психолингвистичната природа на креативното отношение на децата към 
езиковата „материя”, но не изолирано и едностранчиво, а в контекста на „творческото” 
взаимодействие между двама (и по-точно – между възрастния и детето). В следващата 
Глава шеста („Непреднамерени оказионализми”) се изследват оказионалните думи, 
създадени от възрастни лица без езикови нарушения, от чужденци, изучаващи български 
език, и от болни с афатични проблеми, т.е. разглеждат се проявленията на способността за 
създаване на нови думи (оказионализми) в ситуации, когато творческият подход към езика 
не е на преден план, т.е. в тестова ситуация, която изисква образуване надуми, сродни на 
зададените в контекста.

Деминутивите като специфичен лексикален пласт на езика са разгледани в 
следващите две глави на книгата. В седма глава („Функции на деминутивите в общуването 
между възрастни и деца”) се поставя въпросът за техните функции и се дискутира дали 
употребата на умалителни съществителни имена в речта на възрастните към децата може 
да улесни овладяването на езика, и по-конкретно усвояването на граматическата категория 
род. При това се осъществява търсене и на „българските отговори” в специално планиран 
и осъществен естествен експеримент, резултатите от който се коментират в съпоставка с 
приведени данни от други езици (испански, руски, немски). В осма глава („DiminutivesDiminutives 
in the early adult-child communication: Do they promote language development”) се подлага the early adult-child communication: Do they promote language development”) се подлагаthe early adult-child communication: Do they promote language development”) се подлага early adult-child communication: Do they promote language development”) се подлагаearly adult-child communication: Do they promote language development”) се подлага adult-child communication: Do they promote language development”) се подлагаadult-child communication: Do they promote language development”) се подлага-child communication: Do they promote language development”) се подлагаchild communication: Do they promote language development”) се подлага communication: Do they promote language development”) се подлагаcommunication: Do they promote language development”) се подлага: Do they promote language development”) се подлагаDo they promote language development”) се подлага they promote language development”) се подлагаthey promote language development”) се подлага promote language development”) се подлагаpromote language development”) се подлага language development”) се подлагаlanguage development”) се подлага development”) се подлагаdevelopment”) се подлага”) се подлага 
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на емпирична апробация (чрез лингвистичен анализ на база данни, включваща стотици 
примери на деминутиви, образувани при общуването между български деца и техните 
майки, и чрез съпоставка с подобни данни от полски и руски) една доста тиражирана през 
последните години теза, според която умалителните имена се използват толкова нашироко 
при общуване с деца, тъй като умалителните наставки представят системата от окончания 
за род на съществителните по начин, отстраняващ изключенията. В тази глава се застъпва 
алтернативна теза – че умалителните подпомагат усвояването на езика не защото правят 
системата за маркиране на рода „по-ясна” и „по-прозрачна”, елиминирайки изключенията, 
а доколкото илюстрират основния принцип на изграждане на езиковите системи. Според 
този принцип вариации в морфемната структура на дадена езикова единица водят до  
промяна в речниковото или граматическото значение на тази единица. Тъй като варирането 
в значението на съществителните имена, което се привнася от умалителните суфикси, е 
минимално, децата са готови да експериментират с тези суфикси (като експериментите 
им често имат характер на игра с езика), без да поемат особен риск, че биха могли да се 
отклонят значително от езиковата норма. 

В ТРЕТа ЧаСТ се анализират и обсъждат въпроси от овладяването на 
морфологичната структура на българския език.

Глава девета („Върху онтогенезата на категорията определеност в съвременния 
български език”) е посветена на усвояването на граматическите средства за изразяване 
на определеност и преди всичко на определителния член във формален и прагматичен 
план. отбелязва се фактът, че българските деца употребяват членувани форми в твърде 
ранни стадии от езиковото си развитие, въпреки изключително високата вариативност 
на българската членна морфема, което би трябвало да затрудни овладяването й. 
определителният член обаче се оказва една от първите граматически морфеми в детската 
речева продукция, докато при овладяването на американският английски заема едва осмо 
място между първите четиринадесет морфеми. обяснението за това авторката открива 
в задпоставения характер на определителния член в български език, който, разчетен в 
светлината на универсалните операционни принципи на Даниел Слобин, се оказва 
перцептивно по-ярък, по-лесен за анализиране и за съхранение в паметта, отколкото 
определителните членове в английския и немския, в които те са предпоставени. 

Усвояването на езиковите средства за самоназоваване и назоваване на адресата 
е поставено на обсъждане в десета глава („Самоназоваване и персонален дейксис”). 
Представени са основните аспекти на дискусията върху овладяването на персоналния 
дейксис, която се води в рамките на психолингвистиката на развитието. Изследователският 
интерес тук е фокусиран върху развитието на категорията лице в речта на деца, 
овладяващи български, в съпоставка със съответното развитие при полскоезични и 
англоезични деца. Приема се, че редът на поява на средствата за самоназоваване (лични 
и притежателни местоимения, форми за лице на глаголите) зависи от няколко главни 
фактора: от познавателното развитие на децата, което се приема за универсално, от 
типологията и спецификата на усвоявания език (например българският и полският език 
се противопоставят на английския според възможност/невъзможност за изпускане на 
личните местоимения във функцията на подлози), както и от индивидуалния стил на 
развитие, които децата следват.

овладяването на глагола е обект на изследване в следващите три глави 
(единадесета, дванадесета и тринадесета глава).

В глава единадесета („Emergence of nonevidential forms in Bulgarian childEmergence of nonevidential forms in Bulgarian child of nonevidential forms in Bulgarian childof nonevidential forms in Bulgarian child nonevidential forms in Bulgarian childnonevidential forms in Bulgarian child forms in Bulgarian childforms in Bulgarian child in Bulgarian childin Bulgarian child Bulgarian childBulgarian child childchild 
language”) се описват формите, които предшестват овладяването на българския перфект,”) се описват формите, които предшестват овладяването на българския перфект, 
т.нар. перфектоиди. Ранната им поява позволява относително бързо овладяване на най-
често използваните резултативни глаголни времена.
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дванадесета глава („онтогеза на категорията време на глагола в българския 
език) представя ранното овладяване на глаголните времена от българските деца в четири 
стадия. описанието на тези стадии е осъществено в термините на Райхенбах, приложени 
в психолингвистиката към развиващите се в детството езикови системи. Установява 
се, че най-ранният стадий на развитието на българските деца, в който се появяват два 
типа глаголи (от свършен и от несвършен вид в сегашно време), не би трябвало да се 
интерпретира в термините на категориите за вид и за време. Този стадий, наречен от 
авторката претемпорален и преаспектуален, отразява прагматичния контраст между най-
ранните видове речеви актове – твърдения и искания. През следващия стадий, описван 
като „темпорална система на събитието”, се появяват контрастите между сегашно, 
бъдеще и минало свършено време – глаголни времена, които ориентират действията 
директно към момента на говорене. „ограничената система на времето нареференция” 
характерзира третия стадий в развитието на българските деца, белязан с твърде ранна (в 
сравнение например с данни от английския) употреба на перфект, а при някои деца и на 
плусквамперфект. Формите на имперфект са все още сравнително редки. Последният, 
четвърти темпорален стадий („Свободна система на времето на референция”) добавя 
останалите (използвани в разговорната реч) сложни глаголни времена: бъдеще в миналото 
и бъдеще предварително време; същевременно децата се учат да използват за изразяване 
на категориата темпоралност не само форми на глагола, но и обстоятелствени изрази за 
време и подчинени обстоятелствени изречения.

В тринадесета глава („Emergence of verbal aspect in Bulgarian child language”)Emergence of verbal aspect in Bulgarian child language”) of verbal aspect in Bulgarian child language”)of verbal aspect in Bulgarian child language”) verbal aspect in Bulgarian child language”)verbal aspect in Bulgarian child language”) aspect in Bulgarian child language”)aspect in Bulgarian child language”) in Bulgarian child language”)in Bulgarian child language”) Bulgarian child language”)Bulgarian child language”) child language”)child language”) language”)language”)”) 
се тематизира проблематика, сходна с обсъдената в предходната глава: проследява се 
овладяването на глагола, но акцентът е върху аспектуалните контрасти. Категорията аспект 
се разглежда в най-широкия смисъл на думата, като се прилага съвременният възглед в 
аспектологията, според който видът се маркира не само върху глагола, а върху цялото 
изречение. Усвояването на аспектуалните значения от българските деца е проследено, 
като при това се използва описанието на българската глаголна система, предложено от 
Линдстет.

ЧЕТВъРТаТа ЧаСТ се занимава с проблеми на онтогенезата на българския 
синтаксис.

Глава четиринадесета („онтогенеза на българското изречение”) предлага 
характерстика на ранните стадии в синтактичното развитие на българските деца. 
Проследява се как детските изречения се изменят количествено (нараства дължината 
им) и качествено (усложнява се морфологичната им структура). Представят се различни 
подходи при описанието на двусловните изказвания – според семантичен, синтактичен и 
функционален принцип. Разглежда се разширяването на именната група и на групата на 
глагола. описва се овладяването на маркери за отрицание, появата на различни видове 
въпросителни и подбудителни изреченски структури, развитието на сложни израчания 
със съчинителни и подчинителни връзки.

Последната, петнадесета глава („Семантика на отрицанието в ранната детска 
възраст”) отразява ранните стадии, през които преминават българските деца в процеса 
на овладяване на отрицанието. особеностите на тези стадии се обобщават с понятията 
за неприсъствие, отхвърляне и отричане, въведени първоначално за описанието на 
други езици (английски, италиански). Докато семантиката на неприсъствие, отхвърляне 
и отричане отразява универсални понятия, маркирането на тези понятия в речта на 
българските деца е повлияно от спецификата на българския език. За изразяване на 
неприсъствие например особено типични са съчетанията между безличната отрицателна 
форма „няма” и местоименната клитика (напр. няма го, няма я), а за изразяване на 
отхвърляне и на отричане се използват елиптични изречения, съдържащи „няма”, „недей” 
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и „не съм”. Тези елиптични конструкции, които са чести и във всекидневно-разговорната 
реч на възрастните, позволяват на децата да участват пълноценно, с граматически 
оформени изказвания, в процеса на вербалната комуникация, още преди да са усвоили 
голяма част от правилата за оформяне на съответните пълни (неелиптични) структури.

В заключение би могло да се обобщи, че книгата на юлияна Стоянова 
„Психолингвистични изследвания” не просто дава солидна информация по 
основните проблеми на усвояването на българския език от децата, а и определено 
съдържа „българската” позиция по редица от най-често обсъжданите проблеми на 
психолингвистиката на развитието. Изследванията се основават на българска база данни, 
създадена лично от авторката на студиите. При проследяването на езиковото развитие 
на българските деца се отчита езиковата специфика на българския език по отношение 
на близкородствени (полски, руски) и по-далечно родствени езици (английски, немски). 
Теоретичните дискусии, по които се взема отношение, са представени през призмата 
на българските данни. Същевременно тематизираните в книгата проблеми са оставени 
отворени за бъдещи изследвания, което би могло да се определи и като едно от най-
значимите й достойнства.

МОдЕРнО ИЗСЛЕдВанЕ За БъЛГаРСКаТа СВаТБа

Красимира Колева

 Елена Узенёва. Болгарская сватьба: этнолинг-
вистическое исследование. Москва, Индрик, 2010. Москва, Индрик, 2010.Москва, Индрик, 2010.

Руската българистка и славистка, възпитаничка 
на Софийския университет, проф. д-р Елена Узеньова 
е добре позната на научната общност. Тя принадлежи 
към по-младото поколение академични кадри на 
Московската школа, ученици на авторитети от ранга 
на Никита Толстой и Светлана Толстая. За престижа 
й на специалист свидетелства фактът, че тя е научен 
секретар на Института по славистика към Руската 
академия на науките. Изследовател с богат опит на Terraна TerraTerra 
slavica, Eл. Узеньова се занимава с етнолингвистика,л. Узеньова се занимава с етнолингвистика, 
славянска диалектология, лексикология и лингвистична 
география. Тясната й специализация е свързана с езика 
на символите в традиционната култура, обредната 
терминология и по-специално сватбената. Плодотворна 

е работата й в областта карпато-балканската зона, културата на старообредците и джендър 
изследванията.

С Шуменския университет я свързва научният проект между Университета 
и ГАСК (Москва)ГАСК (Москва) Диалектоложки и етноложки проучвания,оложки и етноложки проучвания, включващ съвместна 
експедиция със студенти в с. осмар, Шуменско, осъществена през 2006 г.

Последната й монография, обект на рецензията, е резултат от близо десетгодишенблизо десетгодишен 
труд. Книгата излиза в поредицата на РАН Традиционна духовна култура на славяните. 
Съвременни изследвания в рамките на фундаменталната научна програма Генезис и 



��� Рецензии

взаимодействие на социалните, културните и езиковите общности и свързания с 
нея научен проект Езикът на традиционната култура на славяните. За качествата на 
труда гаранция са имената на отговорния редактор Светлана Толстая (етнолингвист) и 
рецензентите Григорий Венедиктов (доайен на руската езиковедска българистика) и 
Наталия Пушкарьова (етнолог и антрополог).

В монографията са анализирани семантиката и терминологията на българския 
сватбен обред. основната задача на авторката е да изясни културните функции на 
сватбената лексика и семантичните й връзки с основните мотиви в сватбения обред, а 
също и да проучи механизмите при формиране на значенията на символите термини.

обобщенията са направени на базата на огромна база данни, събирана лично на 
терена по респектираща с обема си и актуалността на концепцията си научна програма. 
За периода 1998 – 2008 Ел. Узеньова е провела 25 експедиции в селища със старо местно 
българско население. Мрежата включва знакови за българския ентитет пунктове от 
континуума и се пресича с картата на изследваните населени места за друг фундаментален 
мащабен международен научен проект, какъвто е Kleiner Balkansprachatlas. Като 
участник в този проект и като съръководител на експедицията в с. осмар, Шуменско, съм 
свидетелка на научната добросъвестност на Е. Узеньова, гаранция за достоверността на 
емпиричния материал и съответно – за коректността на изводите. Работата й на терена и в 
славянския свят, и на Балканите е солидна основа за по-широк поглед върху съпоставими 
културни практики в обширния балкано-славянски ареал и заедно с погледа й „отстрани” 
на чуждестранен българист е предпоставка за обективна научна визия без робуване на 
стереотипи. Дългогодишното „потапяне” в автентичната среда й дава възможност за 
верен критичен прочит на публикациите по темата.

Монографията, която е структурирана по модела на дисертационен труд, обхваща 
Увод, три глави, Заключение и обемисто Приложение, което улеснява читателя и увеличава 
многократно приложния ефект на изданието.

В Увода е направен добросъвестен преглед на историята на изучаването на научната 
тема. Въведен е съвременен терминологичен апарат. Направена е обща характеристика на 
българския сватбен обред на базата на синтагматиката и парадигматиката на „текста” на 
този обред, като и обща характеристика на семантиката му. Точна и прецизна е ареалната 
характеристика на българската сватба.

Глава II e посветена на персонажния код на сватбения обред. Изследователкатапосветена на персонажния код на сватбения обред. Изследователката 
разглежда в пълнота ритуалите, прави анализ на езиковата номинацията при термините, 
тълкува етимологията им на фона на езиковите и културните контакти и очертава 
географията на термините. Тя се спира детайлно на основните за темата лексикално-
семантични групи Сватове и Невеста.

В Глава IIII Ел. Узеньова анализира предметния код на сватбения обред и 
терминологията, която го описва. Ключовият термин хляб е изследван всестранно и с 
голяма вещина. В тази обаснимо най-пространна глава намират място дискурсивните 
термини съдба, сватбено дърво, сватбено знаме. Спазена е схемата за представяне на 
географията на термините.

Глава IIIIII проследява акционалния код на сватбения обред. Детайлно е разгледана 
семантиката и парадигмата на обредните действия и актове. И тук в пълнота е представена 
специфичната терминология. Детайлно са коментирани отделните лексикално-семантични 
групи. Широката славистична осведоменост на авторката й дава възможност да постави 
българската сватбенообредна проблематика в контекста на славянските традиции. 
очертана е географията на термините.

Заключението затвърждава убеждението за успешно изпълнени изследователски 
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задачи и подчертава системния характер на българската сватбена обредност, който е 
резюмиран чрез ключови думи, сигнализиращи най-важните концепти в етнолингвистичната 
характеристика на традиционната българска сватба и доказващи вътрешните й мотиви, 
отразени в термините. Подчертано е наличието на богата полисемия, която наред с 
идеографската картина доказва славянската принадлежност, съответно архаичността на 
българската сватбена обредна система. Защитената убедително научна теза е новаторска 
и оборва традиционните клишета в нашата литература за преобладаваща самобитност 
и за уникалност на българския сватбен код. Доказателствата на авторката са безспорни, 
защото се опират на перспективен интердисциплинарен тип изследване, на балансиран 
лингвистичен и етноложки прочит на богат лично събран емпиричен материал, анализиран 
професионално и детайлно в научната парадигма на съвременния изследователски 
интегративен подход. В монографията е представен работещ модерен научен модел 
за анализ на комплексни и многопластови традиционни културни практики с древни 
езически корени, преосмислени през призмата на Slaivia orthodoxa и светоусещането наSlaivia orthodoxa и светоусещането наи светоусещането на 
Homo Balkanicus.

Високият професионализъм на един изследовател личи и в умението му да 
изготви приложения, които улесняват читателя и имат несъмнен приложен ефект. Това 
са не само задължителната подробна библиографска справка, списъкът на източниците, 
данните за теренните проучвания и изчерпателният предметно-тематичен индекс, но и 
прецизните 16 лингвистични и етнолингвистични карти, както и таблицата с ключовите 
корени концепти на българската сватбенообредна система. Систематизирани са 22 корена 
и вариантите им, от които са образувани чрез префиксация или / и суфиксация термините 
в референциите обред – действие – персонаж – реалия, напр. благ-: блага ракия (обред), 
блажа (действие), блага невеста (персонаж), блага пита, блага баница (реалия хляб), 
блага ракия, благо (реалии други предмети и локативи). Този богат репертоар от корени 
служи за словопроизводството на над 200 термина, с които се описва българският сватбен 
обред.

Дизайнът на книгата е много подходящ, а полиграфията – с високо качество. 
Многобройните цветни фотографии и рисунките са професионални. Естетическата визия 
на труда е в хармония със съдържанието и заслужава отличие за оформление на научно 
издание.

Книгата е предназначена за широк кръг специалисти – езиковеди диалектолози 
и лингвогеографи, етнолози, фолклористи, културолози. Написана професионално и с 
отговорност към словото, тя е интересно четиво и за всички, които се интересуват от 
богатата проблематика на традиционната духовна култура на славяните.
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IN MEMORIAM

След продължително боледуване почина световноизвестният немски славист и 
по-специално българист професор КАРЛ ГУТШМИТ (12.09-1937 – 01.03.2012). 

През 1960 г. той завършва славянска и романска филология в Хумболтовия 
университет в Берлин със защита на дипломна работа на тема “остатъци от инфинитив в 
езика на българската възрожденска книжнина”. По време на следването си специализира 
в Софийския университет по история на българския книжовен език и по диалектология. 
Веднага след дипломирането си е приет като асистент в университета, в който се 
дипломира. През 1966 г. защитава докторат на тема “Проучване на езика на ранната 
българска преводна проза”. Темата на големия му докторат е “Изследвания върху историята 
на славянските национални езици” (1975 г.). от 1982 г. е професор по сравнително 
славянско езикознание, от 1986-1990 – зам.-директор по научноизследователската 
работа към Института по славистика в Хумболтовия университет, а през 1990-1991 – 
декан на факултета по чуждоезикова филология. През 1991 г. преподава в Хамбургския 
университет, а от 1995 г. до пенсионирането си през 2004 г. е професор в Института по 
славистика към Дрезденския университет. През 2004 г. за една година е гост-професор 
в Пловдивския университет, а през 2005 – в Белградския университет. Чел е лекции в 
България (Софийския, Великотърновския, Пловдивския и Шуменския университет) и в 
редица европейски престижни университети.

Повече от 30 години – от 1978 г. до смъртта си – проф. Карл Гутшмит е един от 
най-активните членове на Комисията за славянски книжовни езици към Международния 
комитет на славистите. Неговите научни идеи и организаторски способности често са 
двигател на успешната й дейност. от 1993 г. е член и на Комисията по езиковите контакти. 
През същата година е избран за член на Президиума на Международния комитет на 
славистите.

Научната библиография на К. Гутшмит обхваща над 300 заглавия (книги, студии, 
статии, рецензии, преводи). Голяма част от нея е на българистична тематика и на български 
език, който той владееше отлично. Значими са редицата му разработки по история на 
българския книжовен език – за ранните му прояви, периодизацията и типологията 
му, мястото му в системата на славянските и балканските езици, динамичното му 
съвременно състояние и бъдещето му като един от езиците на Европейския съюз. Други 
от българистичните му публикации разработват теми от диалектологията, ономастиката, 
фонетиката и граматиката. Участва в колектива, който съставя немско-български 
речник, сред авторите е на общокарпатския диалектен атлас. В областта на теорията 
на книжовните езици и на социолингвистиката има широко познати и многократно 
цитирани от съответните специалисти в различни страни приноси по проблемите на 
стандартизацията и кодификацията, стандарта и субстандарта, типологията, тенденциите, 
интернационализацията, езиковата политика. Член е редколегии на немски и на други 
авторитетни славистични списания.

Истински ерудит и талант, проф. Гутшмит практически владееше всички 
славянски и редица балкански езици, най-добре сред тях българския и белоруския, които 
е преподавал. За нашия език той споделя: “Българският език стои на първо място не само 
защото го познавам най-добре от другите славянски езици, а защото го чувствам като 
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втори език след родния си немски”. С преподавателската си дейност и с авторитета си 
ученият подготвя редица немски българисти и слависти.

Проф. Карл Гутшмит си сътрудничи активно (като консултант и рецензент) със 
специалисти от Шуменския университет. На 14-15 юни 2004 г. той гостува на Шуменския 
университет и изнася лекция пред преподаватели и студенти в рамките на организирания 
от Катедрата по български език семинар “Новости в европейската лингвистика”. През 
есента на същата година участва с доклад в 20-то заседание на Комисията за славянски 
книжовни езици и в научната конференция на тема “Стандарт и субстандарт – диахронни 
и синхронни аспекти”, чийто домакин е Шуменският университет (16-18.09.2004 г. – 
ДИПКУ – Варна).

За големите му приноси като българист проф. Карл Гутшмит е избран за почетен 
доктор на Софийския и на Пловдивския университет, носител е на български ордени и 
медали. Неговото дело на учен, преподавател, организатор на научния живот, популяризатор 
на славянските езици и култури остава завинаги в славистиката и българистиката.

Поклон пред светлата му памет!

        Кина Вачкова
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THE DEBATE ON THE CHURCH JURISDICTION OVER BULGARIA 
AND THE FATE OF CYRIL AND METHODIUS’S MISSION 

IN GRAT MORAVIA 

Vladimir Vavrinek

 The article deals with one of the most important and significant cultural-historical pe-
riods of the Slavonic world, namely Cyril and Methodius’s mission in Moravia and the isuues 
connected with the creation of the Slavonic alphabet and the use of the Slavonic language in 
church services. The emphasis has been put on the idea that the creation and adoption of the 
Slavonic lithurgic practice is part of Constantine-Cyril the Philosopher’s cultural programme as 
differentiating significantly from the emperor’s diplomacy. Attention has been paid to the issue 
of why the Byzantine emperor agreed on the mission to Moravia as well as the implementation 
of the cultural programme – Constantine and Methodius were sent to a country far away from 
the borders of the empire and out of the empire’s interests. The conclusion is that the mission of 
the two brothers was very successful. But what was most important is the fact that the two broth-
ers managed to implement their program through their disciples in Bulgaria due to the support 
of the Bulgarian ruler. 

Key words: Byzantium, Great Moravia, Bulgaria, patriarch, mission, orthodoxy

ABSTRACTS

VICTORY AND DEATH IN THE CONTExT OF WAR

Boicho Boichev

The paper deals with the double negativity of victory and death: they are antinomian 
and dichotomic at the same time. Their antinomianism is the result of their ontologic incompat-
ibility while their dichotomism results from their psychic and moral-evaluating split.

Key words: victory, death, war, antinomia, dichotomy, victim

THE PROVISION OF FOOD FOR THE ENTENTE TROOPS 
ON THE THESSALONIKI FRONT IN WWI

Stefan Minkov

 In the years of WWI the belligerent states faced the problem of supplying the troops 
in the rear. The paper deals both with the main ways in which the Entente troops on the Mac-
edonian front provide themselves with food and the structure of the Entente provision for the 
rear. The Entente domination in the Mediterranean region and the organization of the provision, 
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TAILCOATS AND UNIFORMS, DIPLOMACY AND WAR: 
LITERARY STEREOTYPES

                                  
Yani Miltchakov

 The article traces the creation of literary stereotypes on diplomacy and war as a prob-
lem of cultural anthropology.  “Each  war represents a failure of diplomacу” (Т. Benn)  “The 
only real diplomacy ever performed by a diplomat is in deceiving their own people after their 
dumbness has got them into a war.” (W. Roggers)  “Be polite; write diplomatically; even in a 
declaration of war one observes the rules of politeness.” (otto von Bismarck) “Diplomacy is a 
disguised war, in which states seek to gain by barter and intrigue, by the cleverness of arts, the 
objectives which they would have to gain more clumsily by means of war.” (R. Bourne) These 
proverbs and a number of similar ones from the Enlightenment to the present day outline the 
discursive line of opposition and unity between diplomacy and war. The author  (with special 
emphasis on the history of the Balkans)  provides a short survey of stands  about similarities and 
differences in their methods,  goals,  signs and  professional representatives in their common 
perception in the literature, where  both of these activities provoke often moral  disagreements.

 Key words: diplomacy, war, history

especially its decentralization, helped for the regular supplies of food for the army as well as 
for its good quality. This situation changed after the break-through at Dobro Pole in September 
1918, when the commissariat supply for the troops deteriorated. However, within a few months 
the provision of food improved again as the resources of the occupied countries were used. 
 
 Key words: food, troops of Entente, rear, Macedonian (Thessaloniki) front

THE EICHMANN CASE IN THE LIGHT OF SCHICKSANALYSE

Plamen Panayotov

 The article is an attempt of commenting from the point of a certain psychological 
methodology the personal characteristics of one of the most popular Nazi war criminals. Based 
on the research of Ishtvan Kulchar and Leopold Sondi the text implies on the possible psychic 
deviations of the object among which stands out his sadomasochistic mental constitution. 

 Key words: psychology, tests, sadomasochistic inclinations, crime

THE WAR THEME IN TWO OF HEINRICH BOELL’S STORIES, 
OR THE BLACK BOx EFFECT

Svetla Cherpokova

 This paper applies a method that draws upon the principles of modelling and analys-
ing complex systems in order to explore two stories written by Heinrich Boell, “Als der Krieg 
ausbrach” and “Als der Krieg zu Ende war”. It uses the black box method in order to examine 
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ON A “BATTLE” SCENE IN IL. R. BLASKOV’S WORK. 
ZHELYO SOBADGY, HIS MATES AND KARL MAY 

(AS SEEN THROUGH THE EYES OF AN SCRIPT-WRITER) 

Krasimir Kunchev 

 The paper is an attempt at reading one of the Bulgarian Revival classical works – 
Blaskov’s “Lost Stanka” – through the prism of expectations the postmodern person at the end 
of the 20th century and the beginning of the 21st century, as a script with all the merits of an 
action film. The battle scenes in the novelette reflect those of the frightening characters in Karl 
May’s novels. The emphasis has been put not on the stereotypical expectations of the Bulgarian 
revivalist literature as an apology of slave sufferings but on the eternal subject of war and man’s 
inherent wish of  resistance. 
 
 Ключови думи: Възраждане, повест, кинематограф, битка

CAESAR TERVEL’S SEAL (705-721)

Ivan Yordanov

 The paper presents and comments on an exceptionally important artifact of medieval 
Bulgarian history – Khan Tervel’s seal as a caesar. It describes the author’s ‘journey” to that 
unique artifact, which is part of the collection of Harvard University’s branch in Dumbarton 
oaks, Washington, D.C. The seal belonged to Khan Tervel as a caesar  and was used for stamp-
ing correspondence received in Constantinople (720-721).  This is the earliest Bulgarian sphra-
gistic artifact and is quite different from the images of Byzantine emperors and we could say 
that the signet is in fact the first portrait of Bulgaria’s medieval art. 

Key words: seal, khan Tervel,  Caesar, Dumbarton oaks, diadem, shield, Basileus

THE STING: ANTI-WESTERN CARTOONS ON THE PAGES
OF THE STARSHEL NEWSPAPER IN THE LATE 1940s

Vasil Paraskevov

 The article presents certain visualized dimensions of Bulgarian communists’ attitude 
to Western countries. It aims at showing the connection between anti-Western beliefs of the 

entities with unfamiliar structure when the entrance and exit parameters are available. What 
passes at the entrance (exit) gives a sense of the contents. In the “entrance – black box – exit” 
chain, the two stories are identified as the end components. The intertextual references between 
the two prove that Heinrich Boell employed the war theme as inter-meaning – by means of 
deliberate silences and comparing the state of the world and the individual before and after the 
conflict, and that the use of the black box effect is intentional.

 Key words: war, intertextuality, black box, Heinrich Boell.

Abstracts



��9

Communist Party and how those ideas were reflected in the Starshel satirical newspaper in the 
context of the growing contradiction in world affairs. Cartoonists depicted Western politicians, 
particularly Americans, as greedy capitalists who were armed with guns, bombs and money.  
Those features symbolized the aspirations of the United States government and its allies for 
world supremacy and their hostile plans against Bulgaria and other socialist states. The aggres-
sive image of the West could be explained in the light of total Soviet domination in Bulgaria, the 
power of the local communists, the global conflict between the Soviet bloc and Western coun-
tries as well as in terms of the strong anti-Western rhetoric which was inherent in communist 
parties.  
 
 Key words: cartoons, imperialism, communism, Cold War, Bulgaria 

DIFFERENTIATION BETWEEN HOMONYMOUS  PREPOSITIONS 
AND POSTFIxES IN THE ENGLISH LANGUAGE

Svetlana Nedelcheva

 The paper aims at analyzing the differences between prepositions and particles (P-
forms). Several diagnostic tests are applied to achieve this goal on all linguistic levels. The 
categorial function of prepositions and particles is difficult to distinguish not only syntacti-
cally, but also semantically, since not all meanings of prepositions are spatial. The focus 
of particles is on states while prepositions introduce focal contexts that define those states. 
Prepositions construct with the noun phrases (NPs) following them and particles co-predicate 
states with verbs. The syntax of P-forms is very variable; it is easily seen that particle move-
ment is commonplace, and so is prepositional phrase fronting, especially for clause-external 
phrases. Thus, the most meaningful way to distinguish prepositions and particles from each 
other (and from other overlapping categories) is in terms of their linking and situating dis-
course functions.
 The present approach to P-forms has practical implications for those who teach Eng-
lish to native and nonnative speakers. Drawing on its insights, grammar textbooks could 
explain P-constructions in a way that helps learners understand their pragmatic purposes and 
see how syntax and semantics are manipulated for these purposes.

TRAVELOGUE LETTERS AS A TYPE OF COMMUNICATION 

Barbara Bogolembska

 The paper deals with media texts by K. Čapek, C. Milocz, J. Pshibora and S. Bau-
mann (pamphlets, correspondence, reportages, memoirs, essays) written between the 1930s 
and the present mainly when traveling abroad, as well as the love correspondence between 
J. Pshibora and A. oshecka. The travelogues of eminent intellectuals and journalists have 
not only a documentary but also fictional character. Their poetics is in the discourse of post-
modern intercultural communication between homo viator and a reader in a world that is 
constantly changing.
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ADAPTATION TO CONTEMPORARY REALITY
OR HOW TO SURVIVE IN THE LIBERAL JUNGLE

Petar Stefanov

 The article deals with the state of children’s literature in Bulgaria after the beginning 
of the democratic changes.  It establishes the absence of some of its major components, mostly 
resulting from the lack of strategy for its place, role and development, as well as from a certain 
indifference on behalf of the society and the state.  The reasons for the current state of children’s 
literature are seen also in new phenomena, that change not only the way in which we live, but 
the spiritual make-up of adolescents. Admitting that nowadays it is impossible to return the 
same cult toward fiction to the children, that was characteristic in the past, the author reflects 
upon the possibilities for unification of the efforts of both the cultural and educational institu-
tions to support learning and literacy in order for children to be able to join this universal source 
of information: the book. 

Key words: children’s literature, adaptation, children’s reading, market situation, infor-
mation revolution, new person, positive phenomena

THE TRAINING OF PEDAGOGUE-STUDENTS AS POTENTIAL 
TEACHERS OF BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

IN RIMARY SCHOOLS 

Neli Ivanova

 The paper deals with the training of students as potential teachers of Bulgarian lan-
guage and literature in primary schools (1st-4th grade). The emphasis has been put on two as-
pects: theoretical and practical, which is the dominant one. The transformation of the linguistic 
information has been shown as well as the peculiarities of the methodology concerning the text. 
The paper reveals a number of educational approaches and techniques. The expertise would be 
extremely helpful for the specialists in this sphere.. 
 
 Key words: Bulgarian language and literature, pedagogy, students, education

A MEMORY ABOUT BISHOP ST MARKO PRESLAVSKY

Valya Hristova

 The article is an attempt at reminding and summarizing historical facts connected with 
the life of St Marko Preslavsky, bishop of Preslav during the reign of King Ivan Assen II (1218-
1241). His name is mentioned in connection with the removal of St Petka’s relics from the 
town of Kallikratia on the Sea of Marmara to the capital of the Second Bulgarian Kingdom. He 
is mentioned in Paisii Hilendarski’s Slavonic-Bulgarian History as a “person with a profound 
knowledge” and “who died on his throne in Preslav”.

Abstracts
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THE CHOICE OF BEING AHASFER
(Two Eastern plays by Boris Aprilov)

Vihren Chernokozhev

 The subject-matter of the paper is connected with the name of the writer Boris Aprilov, 
whose works and fate have been aesthetisized through the prism of the eternal motif of the 
wandering Jew. The choice of being Ahasfer – the person condemned to eternal wanderings, un-
comprehended, far away from his homeland, is a self-induced choice. The text is not limited to 
the historical and biographical facts connected with Aprilov but interprets two of his “Eastern” 
plays: The one Thousand and the Second and the comedy The King’s New Clothes. The paper 
reveals new information about Aprilov’s works, the relations among writers, actors, playwrights 
and the first steps of the Satirical Theatre, blessed by the Starshel newspaper. 
 
 Key words: Boris Aprilov, theater, irony, resistance

A TALE ABOUT A FATHER

Gina Vassileva

 The essay is dedicated to the intimate image of the famous Bulgarian writer Boris 
Aprilov seen through the eyes of his daughter. 

THE PEDAGOGICAL EDICATION IN SHUMEN 
(1879-1944)

Rositsa Angelova 

 The subject of this historical narrative is the different stages of preparation of teach-
ers in Shumen  in the period from 1879 till 1944. The pedagogical edication started with the 
establishment of a Temporary Teacher-training school in 1879, continued with Dr Peter Beron 
Teacher-Training Institute, changed in the pedagogical edication from 1919 to 1935, and fin-
ished with the opening of the Teacher Institute for high-school teachers with a board and a farm. 
There is a description of the school programmes at different periods, the work of teachers and 
students. There is also representation to persons who helped for an approval of Shumen as a 
pedagogical edication centre in the period from 1879 till 1944. 

 Key word: Shumen, pedagogical edication, teachers, students
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STUDENT ACADEMIC, CREATIVE AND SPORT ACTIVITY IN 
SHUMEN HIGHER PEDAGOGICAL INSTITUTE, 1971-1991

Stoyan Tanev

 The article does a profound study of various forms of student research, creative and 
sport activity at Shumen Higher Pedagogical Institute as well as in the country during the period 
1971-1991. original archival documents and other sources have been used for this aim. The 
author shows specific positive results from this participation and reveals the significant achieve-
ments of the students in Shumen in the national movement for technical and scientific creativity 
of the youth. He emphasizes on the role of professors as academic supervisors in student study 
groups and clubs. There is detailed information in this article regarding awards that the students 
in the Higher Pedagogical Institute received for their research and other activities. The author 
stresses in the conclusion on the professional development of former students in Shumen who 
have qualifications in the sphere of education, science, culture, arts, etc. These qualifications 
enable them to find appropriate realization of their abilities in Bulgarian social life.
                                                                  
 Key words: education, students, competitions, amateur art, sport

Abstracts


