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Походната библиотека на Цар Симеон
Христо Трендафилов
Tsar Simeon’s traveling library
Hristo Trendafilov
Summary: The article discusses the question of the existence of a traveling
library accompanying Tsar Simeon (893-927) during his military campaigns. In this
relation, it is indicated what kind of books have been carried or written in camp conditions by eminent commanders and rulers before and after Simeon: Alexander III of
Macedon, Caesar, Napoleon, etc. The study presents the hypothesis that in the final
years of his rule, the Bulgarian tsar carried an impressive historical collection during
his battle actions that he compiled around 921. That collection consisted of current, in
terms of Simeon’s military-political intentions, works such as the Old Testament books
Pentateuch and Tsardoms, The Alexandria (a novel about Alexander III of Macedon)
and Joseph Flavius’s History of the Judean War which tells the story of the siege and
the seizing of the sacred city of Jerusalem by the legions of Rome.
Проблемът за библиотеката или библиотеките на българския цар Симеон
(893-927) датира сигурно от далечната 1847 г. Тогава в славистката се разбира,
че намереният през 1817 г. в Синодалната сбирка с ръкописи на Държавния
исторически музей (ГИМ) в Москва мащабен сборник от 1073 г. е изготвен в
своя първоначален вид не за киевския княз Светослав, а за преславския владетел
Симеон. Това заключение прави професорът от Московския университет
Степан Шевирьов, след като се догажда, че в открития от него в северния
Кирило-Белозерски манастир двойник на споменатия московски сборник и поточно – в поместената в неговото начало Похвала за княз Светослав вместо
името на руския княз е написано името на цар Симеон. А в тази Похвала се
изтъква, че Симеон е изпълнил палатите си с книги, т.е. че си е устроил
дворцова библиотека. Ръкописът е от XV в. и днес се пази в Руската национална
библиотека (РНБ) в Санкт Петербург. Стана така, че го четох продължително
през 1993 г., той бе в насипно състояние, досущ като изнемощяло старче, не бе
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реставриран, но това сякаш придаваше още достолепие на стародавния му ореол.
Да се установи съставът на библиотеката, за която се споменава в Симеоновата
Похвала, е твърде трудно и за повече 170 г., в славистиката не е сторено кой
знае колко в тази насока. Независимо от амбициозните изследвания и няколкото
конференции по темата – такива се проведоха и в Шуменския университет през
1990 г. – епистемологическата атмосфера става все по-радващо обезпокоителна:
по въпросите на Симеоновата библиотека започват да изказват авторитетни (и
при това потискащо пространни!) мнения автори без никакво конкретно научно
отношение към периода и писмените му паметници, положителното пък е, че
намесата на незапознати подсказва за нарастващата величина на проблема,
който заставя и люде без необходимата подготовка, опит и нравствен статус да
дирят своя жълтеникаво-сензационен Клондайк из сумрачните кьошета на една
основополагаща за Православния славянски свят библиотека. И не е изненада
мнозина да се понесат с патос и вдъхновение към своя златоносен участък в слабо
охраняемите ограждения на Златния век. Такава библиотека има, но поне засега
тя е като Фата Моргана и при определени деформации на интелектуалните
пластове някому се привиждат озадачаващи фигури. Не след дълго разбираме,
че това са оптически измами, породени в трибезначално неизбродимата пустиня
на старобългаристичната теория. В славистиката са се формирали две основни
концепции към решението на главния въпрос: кои именно книги са съставяли
фонда на тази библиотека:
Широка концепция: библиотеката на Симеон – това е целият репертоар
на преславката книжнина, създаден докато той е бил цар, независимо дали
името му е споменато по някакъв начин от книжовниците; той включва
както оригинални и преводни старобългарски произведения и сборници,
така и гръцките им оригинали, включва и гръцки съчинения, които не
са били преведени и са задоволявали личния литературен и исторически
вкус на владетеля.
Тясна концепция – включва само тези съчинения, за които изрично
знаем от предговори, послесловия и посвещения, че са написании или
преведени по заповед на Симеон или са му посветени. Тук ще отнесем
преводите на вехтозаветните книги Осмокнижие от Презвитер Григорий,
на Четири слова против арианите на Атанасий Александрийски
от епископ Константин Преславски, Шестодневът на Йоан Екзарх
Български, словата на Йоан Златоуст, формирали първоначалния състав
на сборника Златоструй, другите Симеонови сборници – Юридическия
и Историческия.
На въпросите около Дворцовата библиотека на цар Симеон ще се
опитаме да дадем някакъв отговор по-нататък, сега за нея няма време. Ще се
спрем на друга Симеонова библиотека, походната, т.е. на книгите, които са
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го придружавали в неговия боен път. Преди да се спрем собствено на нея, ще
проследим походните библиотеки (понякога това са само отделни книги) на
някои именити пълководци.
Да отпочнем с Александър Македонски (356-323 пр. Хр.). Възпитаният
от самия Аристотел завоевател на света е носел със себе си специално ковчеже
с Илиада и със своя любим герой Ахил. Плутарх в животописа си Александър и
Цезар отбелязва, че този препис на Омировата поема е бил специално редактиран
от Стагирита и Александър го е слагал винаги под възглавницата си, ведно с
един кинжал. По време на похода си в Азия е нямал други книги и е повелил да
му бъдат донесени трагедии от Еврипид, Софокъл и Есхил, дитирамби от Телест
и Филоксен. Авторитетни историци като Полибий смятат, че съчинението на
Ксенофонт Анабазис (повествуващо за драматично-екзотичния път на 10 000
хиляди наемни гръцки хоплити след поражение във Вавилония, през Армения
и Мала Азия към морето и Отечеството) е вдъхновило Александър за неговия
грандиозен поход от Македония, през Персия и Египет към Индия.
Великият картагенски военоначалник Ханибал (247-183 пр. Хр.),
страшилището на космополитния Рим, е възпитаван от един спартанец. От
разговора с първия свой победител – римския стратег Сципион Африкански
– научаваме, че смята за най-големи пълководци в света царете Александър
Македонски и Пир.
За Гай Юлий Цезар (100-44 пр. Хр.) знаем, че е получил солидно
гръко-римско обучение. Но той използва свободното време, докато е на поход
не толкова за четене, колкото за писане. Така се раждат неговите ненадминати
Коментарии (Записки) за Галската война в осем книги (Commentarii de Bello Gallico), описващи изключително трудното покоряване на Галия през периода 58-50
пр. Хр., както и други съчинения, пропити с очарователен стилов лаконизъм и
конкретна политическа адресация: най-отличителните качества на римското
писане изобщо. Нека си припомним началото на Коментариите, смятано за
върхов образец на това писане:
В своята цялост Галия се разделя на три части. Едната от тях
населяват белгите, другата – аквитаните, а третата – онези племена, които
на собствения си език се наричат келти, а на нашия – гали. Всички те се
различават по език, по обществен строй и по закони.
Описват се не само бойните действия и политическите интриги, но
и нравите, обичаите и географската среда на варварските народи. Същото
се отнася и до другите мемуарно-исторически трудове на Цезар: Записки
за Гражданската война, Записки за Александрийската война, Записки за
Африканската война, Записки за Испанската война, макар и над тях да тегнат
съмнения относно авторството и да се приемат за дело на негови сподвижни-
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ци. Но в своите Коментарии Цезар не споменава за походна библиотека.
Историческата картина, която той описва, е съпроводена с битки, договори,
фалшиви обещания, подкупи, съюзи и псевдосъюзи (при което първичното
варварско коварство на гали и германци достойно съперничи на шлифованата
колониална демагогия на римляните). Като цяло Коментариите на Цезар
продължават традицията споменатото съчинение на Ксенофонт Анабазис и на
свой ред представляват свързващо звено към появата на забележителни трудове
като История на юдейската война на Йосиф Флавий. Ксенофонт, Цезар и Йосиф
Флавий говорят в трето лице за себе си, впрочем така пише за себе си и цар
Симеон в Прилога (Добавката) си към сборника Златоструй.
През византийската епоха са популярни трактатите по военно дело
(тактикони, стратегикони), писани от императори или изтъкнати военачалници
(Лъв VI Мъдри, Кекавмен). Високообразованият василевс, учен и писател
Константин Багренородни (905-959) също описва в един от известните си трудове
За церемониите в императорския двор походната библиотека на владетелите.
В нея влизат не само църковно-празнични и прагматични военно-тактически
книги, но и по-своеобразни аксесоари като парфюми и часовници.
Като синовно-дидактичен писател се проявява и староруският княз
Владимир Мономах (1153-1125), автор на едно симптоматично Поучение
към своите синове, писано по време на походи. Според някои руски
медиевисти неговата походна микробиблиотека се е изчерпвала с известния
Изборник от 1076 г., наричан още Княжески или Ермитажен – доколкото
се пази в ръкописната сбирка на най-известния руски музей, Ермитажа
в Санкт Петербург. Напоследък този преславски сборник бе издаден
отново от холандския палеославист Уйлям Федер, според когото той бил
адресиран в първоначалния си вид към канартикина, престолонаследника в
ранносредновековна България. Друг довод в полза на подобно предположение
авторите виждат в неголемия му обем и липсата на каквато и да е украса на
сборника, които се тълкуват като пригоденост за полеви условия. Но сборникът
съдържа изцяло поучителна книжнина в духа на елементарните изисквания на
християнската нравственост и едва ли това е единствено и най-важното за княз
и военачалник, прекарал целия си съзнателен живот в походи, люти боеве и
рисковани ловни приключения. Владимир Мономах е известен като радетел на
княжеското единство и противник на сепаратизма – тук сборникът би могъл да
му послужи, но по-скоро в столнината Киев.
Сюлейман Великолепни (1494-1566), чиято сияйна слава напоследък
малко помръкна в рамките на сериала Великолепният век, също получава
класическо образование в истанбулския дворец Топкапъ сарай, и по-точно
в неговия трети двор, назован Ендерун и представляващ един вид център
за подготовка на управленски кадри за султанската администрация (по
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разположение и функция центърът силно напомня Магнаурската школа в
Константинопол). Знаел е четири източни езика – османски турски, арабски (чрез
който е могъл да се запознае със старогръцките философи и поети), персийски
и чегатайски. През младостта си е повлиян силно от Александър Македонски и
бленува за неговата световна империя, разпростряла се върху Европа, Азия и
Африка.
Първият руски император Петър I Велики не успява да придобие системно
образование, но затова пък компенсира недоимъка му с познавателни пътувания
в чужбина и с постоянно и упорно четене, най-вече на военно-стратегическа,
техническа и законодателна литература. И с оглед на решителната баталия с
шведския крал Карл XII и неговия украински съюзник Мазепа при Полтава (24
VI 1709) носи със себе си руския превод на Тактиката на Лъв VI Мъдри, издадена
в Амстердам през 1700 г. под надслов Краткое собрание Льва Миротворца,
августейшего греческого кесаря, показающе дел воинских обучение.
Немският крал Фридрих II Велики (1712-1786) е страстен поклонник на
френската литература, композира над 100 сонати и 4 симфонии, пише стихове,
които праща на Волтер, с когото е в кореспонденция, привлича за известно
време Й. С. Бах, математика Леонаед Ойлер. Освен всичко друго, той е създател
на три представителни културни институции в Германия: Академия на науките,
Кралска опера и Публична библиотека. Заслужаващи внимание приноси от
страна на смятания за един от най-милитаристичните европейски монарси,
главен двигател на опустошителната Седемгодишна война (1756-1763).
Наполеон Бонапарт (1769-1821) е разполагал с внушителна походна
библиотека, включваща около 600 книги - тя го придружава дори и в последните
му дни на остров Св. Елена. Естествено е, че Наполеон се е прекланял пред
Александър Македонски и в тази връзка Томас Ман обръща внимание върху
следния факт от пълководческата му биография. Намирайки се в Египет, на
конгениалния фон на устремените към Бога пирамиди заявява безапелационно:
Аз съм Александър. Не аз приличам или аз съм като Александър, а аз съм.
Но особено високо е ценял мистифицираните епически поеми на легендарния
шотландски бард Осиан. Най-напред е сътворен епосът Фингал (1762), а подир
него и Темора 1 – в текста освен вариации върху автентичен келтски фолклор
се съдържат и многочислени асоциации с Вехтия Завет, с поемите на Омир и
Джон Милтън. Подобен интерес е съзвучен с изблиците на ранния европейски
Романтизъм и е обясним дори за личност с твърде изискан литературен вкус,
какъвто е Наполеон.
У нас? Една от предпочитаните от четника Гоце Делчев книги е била
биографията на Апостола от Захари Стоянов Васил Левски (Дякона). Черти
из живота му (1883). И това е обяснимо – близостта на Гоце Делчев с Левски
е изтъквана неведнъж, отпочва от Пею Яворов, и долази до Тончо Жечев. Но
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доколко са могли да бъдат четени тези книги на бойното поле? В условията на
непрекъснати атаки и отстъпления, на постоянни стресове от скръбта на убити
и ранени близки, на страх и глад, на почти напълно изтрито от залповете на
командите и оръдията свое аз? А в илюзорния отдих на позиционната война
войници, като Йовковите Земляци, да се връщат в бащината къща и да пресмятат
тъжно и тягостно дните на единствения календар, този на сеитбата и жътвата.
През последните години на Първата световна война (1917-1918) по поръка
на Военното министерство елитен екип, съставен от най-видните ни тогава
учени хуманитарии (Иван Шишманов, Боян Пенев, Михаил Арнаудов, Стефан
Младенов, Любомир Милетич, Беньо Цонев и поддиректорът на Народната
библиотека Стилиян Чилингиров) създаде и редактира Походна войнишка
библиотека, за да превърне фронтовете не само в касапници, но и в просветнополеви институции, в истински народни университети. Немалко се изписа за
тази Походна войнишка библиотека, ала няма и едва ли ще има някога отговор
за нейната реална функционалност в онова ратно време, по-скоро такава няма.
Сигурно някое градско момче е прочело нещо, заслушано в тътена на далечни
шрапнели, ала огромната селска маса под пагон? Какво ли би прочел Андрешко,
ако бе мобилизиран? Как и доколко се чете при тези обстоятелства ни е показал
Димчо, отдавна определен в учебниците като най-нежен български лирик, вече
като поручик Дебелянов:
И как е странно в грохота на тоя вихър лих,
където всички са един и всеки все пак - сам,
да си припомниш, да пришъпнеш някой стих
из кротките елегии на Francis Jammes.
		

Прииждат, връщат се…

		

1916, 22 февруари. Към Солун

Това може Поетът на война – само да си припомни и да пришъпне някой
стих, тайно от другите, скрито от себе си. За какво четене може да става дума…
Прочее, във войнишката раница на Дебелянов са били още библията на всички
декаденти Тъй рече Заратустра на Фридрих Ницше. Колко ли пъти обаче ги е
отварял, присъствието на книги в походна библиотека е по-скоро символично
и е израз на спотаените въжделения на нейния притежател. Но поетът може и
да напише няколко стихотворения, както прави това Дебелянов или неговият
събрат по поетична и фронтова съдба, кубистът предвестник на сюрреализма
Гийом Аполинер (1880-1918). През същата война при Дойран Гео Милев носи
в походната си раница подарената от баща му Мильо Касабов Библия и един
ръкописен требник от 1782 г., който му помогнал да преработи своята Панахида
за поета П. К. Яворов.
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***
След изреченото дотук нека да видим каква би могла да бъде походната
библиотека на цар Симеон. През отделните периоди от неговата пълководческа
дейност тя би могла да включва различни книги, понякога те са били гръцки, а
в други случаи, когато ситуцията изглежда безднадеждна или поне достатъчно
критична, както е по време на Българо-Маджарската война (895-896). Тогава
разбитият Симеон едва се спасява с бягство в Дръстър и е спорно дали в паниката
се е съсредоточил върху походната библиотека. По-късно, при успешните си
военни кампании на Балканите, той може би е използвал онези книги, които
са били преведени сравнително по-рано в мащабната преводаческа кампания,
организирана от просветения владетел в столицата Преслав и околните книжовни
центрове. Това са: вехтозаветните Осмокнижие, Царства, Александрията
– ранновизантийския роман за Александър Македонски, приписван на ПсевдоКалистен, Хрониките на Йоан Малала и Георги Амартол. Тези съчинения влизат
в огромния Царсимеонов исторически сборник, съставен най-вероятно през 921
г., във всеки случай преди март 922 г. Запазен е само в три преписа, като найважният от тях се съхранява в Москва, а останалите два във Вилнюс и Варшава;
четвърто, но съвсем непълно копие, се пази в Санкт Петербург. Съставът на
Московския препис, обемащ 481 големи листа, е преобладаващо исторически
и включва следните по-важни преводни произведения. Ще ги изредим, макар
и селективно, пропускайки редица вставки, т.е. вмъкнати текстове от други
произведения, защото допускаме, че именно този сборник (и особено неговият
Московски препис от XV в.) е представлявал походната библиотека на цар Симеон
през времето на решителния му порив към покоряване на целия Балкански
полуостров, придобиване на титлата василевс и евентуалното завладяване
на Константинопол (в него той едва ли е вярвал истински, имайки реалната
представа както за укрепеността на градските стени, така и за липсата на свой,
абсолютно задължителен за превземането на мегаполиса флот).
Шестодневец – силно съкратена версия на известния Шестоднев
на преславския книжовник и висш църковен администратор Йоан Екзарх
Български. Съкращението вероятно е предизвикано от нежеланието да се
утежнява походната библиотека с обширния текст на целия писмен паметник.
Така, поставен в челото на сборника, Шестодневецът фунционира като
космологически увод към следващите подир него вехтозаветни книги.
Следва старозаветното Осмокнижие с редица вмъкнати в него откъси
(вставки) от други произведения. Централна фигура в първите пет книги е пророк
Мойсей, извел след продължителен и тежък преход евреите от египетския плен
до Обетованата земя. Образът на Мойсей очевидно е вдъхновявал Симеон да
третира своите агресивни походи като благородни спасителни мероприятия.
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Това се потвърждава от писмо от 923 г. на константинополския патриарх
Николай Мистик, който пише разтревожено на българския цар: Но какво общо
има нашето дело с това на Мойсея? Какви предсказания си получил ти от Бога?
Где си ти видял Божията слава, която да заповядва да правиш такива дела,
каквито ти правиш? От какво робство, от какво зло си избавил Божия народ?
Пасажът е тълкуван многократно, но явно тук Симеон, известен с
лицедейско-артистичните си превъплъщения, влиза в ролята на Нов Мойсей,
избавител на византийския народ от някакво неконкретизирано зло. Под злото
следва да се разбира неправомерно сподобилия се с власт византийски император
Роман Лакапен, под Божия народ – населението на Византийската империя,
а не както се тълкува от някои, българския или някакъв общ, византийскобългарски народ. Друг лидерски образец от Осмокнижието за нашия владетел е
бил несъмнено Иисус Навин от едноименната книга и исполинът Самсон, герой
от Съдии.
По-нататък в сборника е поместен кратък разказ за Троянската
война според Хрониката на Йоан Малала от VI в., изпъстрен с причудливоромантични и остросюжетни небивалици в духа на Александър Дюма père),
с които възпитаният в автентичната Античност Симеон явно най-вече се е
забавлявал. Но Троянската война води читателя към съдбата на Еней, бъдещия
основател на Рим. А Римската тема, макар и не винаги пряко подчертана, е
концептуален център на целия Исторически сборник.
Подир Троя отново идва ред на Вехтия Завет, на четирите книги Царства,
изобилстващи с обсади, единоборства, импозантни паради със златни щитове.
Те поразително напомнят спектакъла на тема избор на войнишки император,
който е представян от Симеон и неговата театрална трупа (включваща три
отряда бляскаво въоръжени гвардейци) пред елитната публика на Сената,
заела театрона на Константинополските крепостни стени през септември 924
г. Главен персонаж е цар Давид, впрочем неговото име доминира и в цялата
Библия, където то е споменато общо 1 000 пъти.
След книгата на пророк Даниила, в която ударението пада върху четирите
царства и последното от тях – Римската световна империя, е поместена
Александрията. Този ранновизантийски или късноантичен роман, написан
през II-III в. представлява занимателна и дори вулгаризирана версия на образа
на Александър Македонски, познат от Успоредните животописи на Плутарх
и други извори. На преден план са не толкова пълководческите и войнските
подвизи на персонажа, колкото интимните подробности от живота на родителите
му, кореспонденцията му с персийския цар Дарий и мелодраматичната развръзка
на отношенията им, екзотиката на далечни и непознати страни, нравите на
техните своеобразни обитатели като куражлии амазонки и голомъдри индийски
рахмани. Явно Александър е бил за българския цар не само икона на войн
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победител, а герой на интересно авантюрно четиво. Така или иначе, обаче,
през Средновековието Александър е възприеман като предобраз на римските
властелини, а Македонското царство като предшественик на грандиозната
Римска империя.
В края на внушителния сборник е поместено съчинението История
на Юдейската война, написано между 75 и 79 г. от колаборациониста евреин
Йосиф Флавий. В него се повествува за въстанието на евреите срещу римската
власт (67-73 г.), и последвалата обсада на Йерусалим. Превземането на града
и разрушаването на Соломоновия храм се трактуват като Божие наказание за
разпъналите Месията евреи и изобщо за край на старозаветната история. За
старите славянски книжовници тази История е незаменим стилов извор при
баталните описания със своите картини на двубои, засади, опустошения, героизъм
и коварство. Но съчинението е преведено не само по стилистични съображения
– то е давало подробна картина на обсада, превземане и разрушаване на свещен
град и неговия най-представителен храм. А всичко това е кореспондирало с
отколешните намерения на цар Симеон спрямо Константинопол.
Ако Историческият сборник е съставен според някаква идейна програма,
тя е била подчинена на апологията на Римската държава и нейното могъщество.
Следваната историософска концепция е линейна и се движи от Сътворението на
света и Историята към техния неминуем Край: исторически финализъм, който
далече предхожда профетическите декларации на Георг Хегел, Карл Маркс,
Александър Кожев и Френсис Фукояма.
И така, Царсимеоновият исторически сборник вероятно е сглобен и
подвързан окончателно около 921-922 г., за да придружава българския владетел
по време на заключителните му походи към Константинопол и евентуалното
придобиване на титлата василевс на ромеите. И тъй като (вече стана дума) далеч
не е бил сигурен в получаването на титлата, още по-малко в завладяването на
столицата, той, подобно на своя далновиден баща, е отпочнал и разиграването
на резервен римски сценарий, узаконяване на императорски титул от Рим
и неговата санкция от тогавашния папа Йоан X (914-928) – сложна задача за
царящата тогава в Римската курия порнокрация. По този начин сборникът е
играел двойна функция – политически конкретна (във византийска и римска
версия) и индивидуално развлекателна.
Че точно по това време Симеон е четял усилено именно исторически
съчинения и подготовката и четенето на един голям походно-исторически сборник
е било нещо нормално, се потвърждава категорично от константинополския
патриарх Николай Мистик, който в писмо до българския цар, изпратено след
септември 924 г. съвсем определено пише: Прочети внимателно това, което
написах, а от писмото премини към старата история, защото аз зная, че ти
се занимаваш с нея.
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Вавилонската библиотека на Монтен
Юрий Проданов
MONTAIGNE’S LIBRARY OF BABEL
Yuriy Prodanov
Summary: The article presents a view on the creation of „Attempts” by
Michel de Montaigne. It introduces the term „stream of citation” – a creative approach in which the use of a fragment of a book is of extreme importance. This fragment is considered as a reference note (according to Aristotle’s definition). The library
has a crucial role in this approach as an effective fund of citations. This is the reason
why Montaigne’s contribution to his own library is particularly.
In this description Montagne’s library is compared to the Library of Babel
from Borges’s work with the same name. We conclude that what is common between
the two texts is the spirit of skepticism, due to the immeasurable increase of the number
of books. We argue that there are two opposite tendencies. On the one hand, there is
the ambition for each library to grow bigger collecting and systematizing (developing
a catalogue for) the whole available information (books) to make it easily accessible
and to answer all important questions of life. On the other hand, the natural result of
the incontrollable increase of information (the books) is that it cannot subjected to
systematization. In the immense number of books it is difficult to find the truth and the
important questions remain without an answer.
Although the study has historical parameters it suggests that we should discuss contemporary issues related to the information society, the excessive information
in the digital world, the search in the field of systematization and the search for the
information needed.
Key words: Michel de Montaigne, Jorge Luis Borges, the Tower of Babel,
library, information
Никак не е случайно, че едно от най-популярните в последните години
изследвания върху живота и творчеството на Мишел дьо Монтен започва с
изречение, в което се появява образът на неговата библиотека: „Един ден, някъде
в средата на шестнадесети век, Мишел Екем, сеньор дьо Монтен, протегнал ръка
към тавана на библиотеката си и заличил надпис, който сам бил поставил там
преди няколко години” (Фрамптън 2013: 13). Знаковостта на това изречение може
да бъде погледната от няколко страни – всичките водещи до две важни посоки
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за разсъждение. Първата е обусловена от прословутия (и станал христоматиен
като оценка) монтеновски скептицизъм, заключен в жеста на заличаването на
надписа сентенция, който той сам някога е записал. Да се усъмниш в истина (и се
откажеш), която преди време си приел за толкова своя и дълбока, че буквално си я
издълбал върху гредите над главата си – каква по-знакова проява на всеобхватния
монтеновски скепсис. Втората (посока) е не толкова явна, но е може би по-важна.
Скепсисът на тази епоха, изкристализирал в естетиката на френския писател,
е не само предопределен от житейските несгоди, претърпени в личностен
аспект1, макар определено те да оказват своето решаващо влияние върху всеки
ред, написан от автора. Всички изследователи на неговото творчество логично
обръщат внимание върху цялостната всеобхватна несигурност на това време, в
което неговата лична съдба е по-скоро правило, отколкото изключение.
Нормално е сред факторите, дестабилизиращи човешкото съществуване
в тази епоха, да са чумните епидемии, кървавите религиозни сблъсъци, войните
с настъпващата Османска империя, гладът. От гледна точка не толкова на
физиологичното здраве, колкото на менталния стабилитет, обаче, съществува
важен деструктивен фактор, който някак си е подминаван – сигурно защото е
невидим.
Когато Монтен записва върху гредите на своята библиотека стихът от
римския поет Лукреций: „По-дългият живот не носи нови наслади”, той всъщност
извършва операция, която оттогава и до днес милиони читатели ще правят по
различен начин – с молив в тетрадка, бележник, самотен лист. Четейки книга, да
запишеш (за да запомниш или имаш под ръка) сентенция, съждение, изречение,
което по определен начин съвпада с душевните и мисловни нагласи на четящия.
Но тъй като в дългото приключение, наречено живот, тези същите нагласи често
се променят под напора не само на житейски обстоятелства, а и на нещо друго (и
по-важно за настоящите разсъждения), записаните истини и прозрения ще бъдат
преоценени, преосмислени... отхвърлени. Но всички тези истини и прозрения се
появяват за първи път в качеството си на кратки бележки, записани от страниците
на безкрайно множество от книги, а тяхната цел е да послужат в някакъв следващ
и бъдещ момент (който може и никога да не настъпи). Логическият извод, който
се налага сам по себе си е, че множеството книги, метафорично обграждащи
не тялото, а съзнанието, са решаващият елемент в менталната деструкция.
Те дават моментна увереност, но всяка следваща страница и всяка следваща
книга носят в себе си новата истина прозрение, което неминуемо ще приемем.
От гледна точка на съвременността злощастията, следващи Монтен, са наистина
разтърсващи: първородната му дъщеря умира два месеца след раждането – първото дете
от общо пет, които почиват невръстни. По-малкият му брат умира след удар на топка за
тенис, а най-добрият му приятел Етиен дьо ла Боеси умира от чума. Бащата на Монтен
умира в мъчителна смърт от камъни в бъбреците – неистова болка, която самият Монтен
изпитва години наред.
1
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В този смисъл събирането на книги в систематичната подредба на
библиотеките (лични или обществени) е едновременното съсъществуване на
знанието и съмнението в съществуващото знание. Метафорично казано всяка
библиотека сама по себе си е скритата потенциална енергия на новото изследване,
прозрение, истина – теза изказана още от Аристотел, според който събирането
на книги е част от работата на учения и е необходимо в качеството на бележки
за подсещане (Мангел 2004: 182).
Аристотелевата приравненост на книгата с бележката за подсещане
отново ни връща в библиотеката на Монтен, където бележките явно не са само
по гредите на тавана на библиотеката. Тази библиотека е внушителна за време, в
което въпреки че книгопечатането има над стогодишна история, книгата е лукс,
който малко хора могат да си позволят.
Свидетелствата за хиляди томове (Фрамптън 2013: 13), които френският
пишещ благородник е имал на разположение по всяко време и които в буквалния
смисъл на думата са му били „под ръка”, потвърждават тезата, че библиотеката
на Монтен е една от най-големите съществуващи по това време. А че тя е нещо
изключително важно за самия него, свидетелства фактът, че описанието й в
трети том на „Опити” е едно от малкото подробни описания на пространствата,
обитавани от Монтен. Ето я и нея2: „Библиотеката ми е на третия етаж на една
от кулите. На първия етаж е стаята ми – параклис, на втория стаята с ниша,
където често се оттеглям, за да се уединя. Горе – голям гардероб. Помещението,
където държа книгите си, бе по-рано най-безполезното място в моя дом. Сега
аз прекарвам в него по-голяма част от дните на годината и по-голяма част от
часовете на деня. Обаче нощем никога не стоя там. Редом с библиотеката има
един доста приличен нужник, много удобно устроен, който може през зимата
да се отоплява. И ако не се страхувах повече от тичане, отколкото от разноски
– тичане, което ме отклонява от работа, – бих могъл лесно да пристроя към
всяка страна по една галерия – сто крачки дълга и дванадесет широка, тъй
като всички стени са издигнати с друга цел до височината, която ми е
нужна. (...)
Библиотеката ми има кръгла форма и в нея няма друго място, освен за
масата и стола ми; извитите й стени предлагат на погледа ми отведнъж всичките
ми книги, подредени наоколо на пет реда. Тя има диаметър шестнадесет стъпки
и три прозореца, от които се разкриват разкошни и чудни гледки. (...) Тя е моята
крепост (Монтен 1975: 59-60).
Първото нещо, което (може би) идва наум след подобно точно описание е,
че със сравнителна точност може да се изчисли неизвестният (Х) брой на книгите,
В цитирания текст подчертаванията са мои (Ю.П.), а не на автора на „Опити”. Чрез тях
ще акцентираме върху аспекти на разбирането, за които ще стане дума по-късно.
2
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притежавани от Мишел дьо Монтен. Това ще стане по формулата X = 10. . 0.7 :
0.04 Тази формула се получава, след като Монтен много точно посочва размера
на радиуса на кулата – 5.60 м. (половината на онези шестнадесет стъпки, всяка
една от които е по 70 сантиметра. Така по формулата за дължина на окръжност
става ясно, че стените на кулата от вътрешната страна са с приблизителна
дължина 35 метра. Тези 35 метра трябва да се умножат по 5, защото Монтен
уточнява, че книгите са разположени на 5 реда. Така се получава една редица от
175 метра наредени една до друга книги, които ще разделим на 0.04, приемайки,
че средната дебелина на една книга е около 4 сантиметра. Полученият резултат
показва наличието на приблизително 4 000 тома (резултатът е по-голям, но тук
трябва да се съобразим със съществуването на трите прозореца, разположени
на равнището на очите и отнемащи от пространството за книги, разположени
на височината на човешки ръст). Този внушителен брой не трябва да изненадва,
защото библиотеката на Монтен включва в себе си завещаните му след смъртта
на Етиен дьо Ла Боеси книги. Човекът, за когото Монтен пише прословутото
определение за приятелствотов едно от най-важните си есета (28-мо по ред) „За
приятелството”: „Защото това бе той и защото това бях аз”. Боеси е един от найерудираните и начетени люде на своето време – автор на популярното в тази
епоха съчинение „Доброволното робство”, което се възприема като антипод на
„Владетелят” на Макиавели и е насочено срещу тираничната авторитарна власт,
която може да бъде преодоляна чрез солидарност и пасивна съпротива. Напълно
естествено е той да притежава богата лична библиотека – именно нея завещава
на приятеля си. Точно пък грижата по нея и внезапно двойно увеличилите се в
дома му книги кара Монтен да създаде своята библиотека в крепостната кула на
родовото имение в Перигор.
Определението на личната библиотека в есето „За трите вида общуване”
като крепост не е само сполучлива метафора, отправяща ни към разсъжденията,
че познанието е твърдина на духа. Тя (библиотеката) наистина е разположена в
източната крепостна кула на имението, построена за да го защитава от вражески
набези. Идеята се оказва твърде добра, защото, когато по-късно цялото имение
е унищожено от пожар, днес крепостната кула е единствената автентична
постройка от времето на Монтен, запазила не само спомена за него. Тя е
„уникална, защото е запазила личното пространство на един от най-великите
писатели за всички времена, при това автор, за който личното присъствие е било
част от разказването на истории” (Фрамптън 2013: 273).
Излизайки извън аспекта на номиналните значения, обаче, логическата
връзка между внушителността и монолитното присъствие на знанието, събрано
между страниците на книгите в кулата на Монтен, и духът на съмнение, владеещ
между страниците на авторските му текстове, които са родени от прочетеното
в и цитираното от същите тези книги, поражда привидно недоумение. Казваме,
привидно, защото всъщност нарастването на информационния поток винаги
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е предизвиквало най-малко ефекта на колебание пред възможните избори
и варианти. Нещо като онова усещане, за което става дума в едно от седемте
интервюта на Фернандо Сорентино с Борхес, където се цитира поемата „Скалата”
на Томас Стърн Елиът и по точно онзи стих, който казва: „Къде е мъдростта,
която изгубихме в знанието? Къде е знанието, което изгубихме в информацията” 3 (Сорентино 2011: 101).
Възходящата в аспекта на множествеността на фактите и низходящата в
аксиологически план градация: мъдрост – знание – информация крие в себе си
важен проблем. Става дума за фрагментаризирането на представата за света –
фрактация4, при която логическите и ценностни връзки между отделните факти
и явления започват да се губят не поради друга причина, а именно във връзка с
тяхното лавинообразно нарастване. Неслучайно информацията е единственото
понятие от трите, което има своя измерителна единица – бит, поставяща на първо
място количествения принцип, а не качествения.
От една страна, библиотеката трябва да подреди и систематизира цялата
тази информация и в някакъв аспект да йерархизира в ценностен или друг порядък
фактологическата необозримост. Тя е култивирано5 „пространство, определено
от изкуствени категории, каквото е библиотеката, създава логическа вселена,
вселена разсадник, в която всяко нещо има своето място и то го дефинира”
(Мангел 2004: 191).
От друга страна, със самото си съществуване като възможност за още и
още факти и истини, библиотеката посажда „плевела на съмнението” в едната
непроменима истина, щом в полиглосията на текстовете един и същ факт може
да бъде обяснен от различните автори по коренно противоположен начин.6
Елиът всъщност интерпретира думите на апостол Павел: „Защото писано е: „ще погубя
мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума (знанието – б.м.– Ю.П.) на разумните”.
Де е мъдрецът? де е книжовникът? де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог
мъдростта на тоя свят” (1 Кор. 1, 20-21). Любопитното е, че е спазена и низходящата
тройна градация на разочарованието, защото освен мъдрецът и знаещият, апостол Павел
включва и разисквачът, тоест търсещия фактите (информацията).
4
В чисто визуален аспект тази фракталност (счупеност) на света личи особено добре в
изобразителното изкуство от тази епоха, например в платната на Питър Брьогел, където
в композиционен план платното често представя взаимно несвързани сякаш фрагменти.
Този факт особено ясно личи в такива концептуални платна като „Пословици”, „Детски
игри”, „Лудата Грета” и пр.
5
Някак си забравяме факта, че „култивирам” не е аграрен термин в същността
си, а означава буквално включвам в ареала на културата нещо, о-културявам го,
присъединявам го към света на високите значения. В същото време е многозначим
паралелът, който Алберто Мангел прави между библиотекарството и земеделието,
оприличавайки библиотеката с „разсадник”.
6
Неслучайно един от изобразителните принципи в словесното и изобразително
изкуството от тези векове е така нареченият „свят наопъки”. Простото обяснение е, че
3
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Подобно усещане за непомерното преумножаване на словото, фиксирано
върху печатната страница на книгите, до безумното нарастване на книжните тела
става една от централните теми на границите между XVI и XVII. Съседството
на безумие и книга изглежда странно, но именно то води до появата на един от
ключовите литературни персонажи на европейската литература – Дон Кихот.7
Оказалият се почти съвременник на Монтен хуманист Ян Амос Коменски
представя невъзможността мъдростта на книгите да бъде осмислена и позитивна,
а да допринася за конфликтността и противостоенията, пише следното в своя
роман алегория „Лабиринтът на света и раят на сърцето”: „Когато третейските
съдии им наредиха (на учените мъдреци – б.м.– Ю.П.) да подадат своите жалби и
обвинения, доводи и аргументи с условието те да бъдат изложени с най-кратки
думи, то пред тях струпаха такава камара от книги, че за да ги прегледат
нямаше да им стигнат 6 000 години (к.м. – Ю.П.). (...) От това нищо не се получи
и учените се върнаха към своите спорове” 8 (Коменски 1982: 105).
Архитектурната организация на библиотечното пространство също
не е за пренебрегване при опита за възстановяване на технологията на
писане при Монтен. Овалната форма на кулата9 трансформира своята чисто
фортификационна функция – възможност за визуален контрол на местността
във всички посоки и по всяко време (възможност, която Монтен оползотворява в
съзерцание на незабравими гледки10) и по-добра и ефективна отбрана при обсада
– във функция, която бихме определили като „достъпен цитат”. Не може да не
обърнем внимание на съотнесеността на работното място (писалището маса)
и книгите. Монтен пише, че извитостта на стените „предлагат на погледа ми
отведнъж (к.м. – Ю.П.) всичките ми книги...”. Несъмнено, това е удовлетворяващ
контрол – този път вече върху информацията знание, което ще се трансформира
нещата са толкова абсурдни, че могат да бъдат обяснени от обратната позиция (ad absurdum). По сложното е, че истината не е една, а има толкова много проявления и носители,
че може да бъде показана и от най-невъзможния ъгъл и начин. Най-популярен и до
днес от множеството текстове си остават „Балада за обратните истини” и „Пословична
балада” на Франсоа Вийон (1431-1463).
7
В аспекта на съседството „безумие – книги” се разглежда въпроса в „In memoriam
canonis” (Проданов, Ю. Представи за българския литературен канон II. 2010, Фабер., с.
55-63)
8
Цитатът е мой превод по руското издание от 1982 г., посочено в библиографията.
9
Показателен е фактът, че в споменатото вече съчинение на Коменски алегоричният
персонаж на Мъдростта също обитава замък кула.
10
Контролът на ситуацията от чисто военен аспект травестийно се трансформира в
други форми на контрол. Монтен пише как всъщност управлява имението си от залата
на библиотеката: „откъдето давам разпорежданията за стопанството си. Заставам на
входа и виждам под себе си градината, птичарника, двора и повечето от членовете
на домакинството” – точно като главнокомандващ, наблюдаващ бойното поле от
височината, на която е разположен командният пункт.
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по-късно в мъдростта, заключена между редовете на поредния „опит”. Част от
акта на писане е задължителното вървене, ходене. Самият той споделя, че онова,
което липсва на библиотеката, са дълги по около 70 метра галерии. Според него
„всяко място за уединение изисква място за разхождане”, а това става с книга в
ръка, взета почти винаги на случаен принцип (както дойде, пише той), без ред и
определена цел.
Може би спекулативно и хипотетично, но именно това обяснява
особената композиционна постройка на неговите опити, както и съдържателната
им несъотносимост. Есе с обещаващото заглавие „За неудобството от високото
положение” обема скромните шест страници, докато последният му текст
„За опита” се разпростира на почти седемдесет. Творчески принцип, който
бихме определили не като „поток на съзнанието”, а „поток на цитирането”
– с други думи намереният в удобно намиращата се на пет метра от масата
книга цитат предполага и предразполага към произволен и често неочакван
ход на повествованието – към появата на следващия и следващия, и следващия
цитат. Вероятно това е и отговорът на въпроса, който често си задават много
изследователи на творчеството му – защо при една, заявена в заглавието тема,
есето тръгва в напълно неочаквани посоки: „Така заглавията понякога отговарят
на темите, друг път са приблизителни, а често са съвсем произволни. В опита за
куците се говори за магьосниците, в опита за приликата на децата с родителите
– за медицината, в опита за превозните средства се появява любимата на Монтен
тема за американските туземци, в опита за Вергилий става дума за любовта,
за страстта, за брака, за мъжкото безсилие, за изневярата, за сексуалните
извращения, за верността, за ревността, за рогоносците, за размерите на мъжкия
орган и най-малко за стиховете на Вергилий” (к.м. – Ю.П.)11 (Монтен 1979:
12). Това е особена форма на спекулация12 с наличния цитат и намиращ се „под
ръка” (според израза на Монтен!) в библиотеката на осем крачки от теб. Това е
писане „без ред и определена цел – както дойде”, използвайки цитата на Монтен
от опита „За трите вида общуване”, в който той обяснява как... чете.
Тази неповторима авторска концепция за „смесване” на цитатите е
достатъчна да ни отпрати към заглавието на този текст. Ясно е, че в този си вид то
диалогизира с енигматичната „Вавилонската библиотека” на Борхес. Но преди
да навлезем в лабиринта на сравнението13, трябва да припомним метафората на
Вавилонската кула – не толкова в нейния устойчив във времето културологичен
Цитатът е от предговора на проф. Исак Паси към първи том от българското издание на
Монтен, посочено в библиографията.
12
В латинския смисъл на понятието, където specul означава огледало, а speculare просто
гледам. В смисъл поглеждаш произволен цитат и произволно го включваш в текста –
операция, която е напълно възможна в резултат от работата на един комбинативен ум.
13
Метафората на лабиринта тук се употребява в аспекта на неочаквани изненади и
внезапни обрати.
11
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статус, колкото в инентзивната й употреба във времето, в което живее и пише
Монтен, а така също Сервантес, Коменски, Брандес, Брьогел и т.н. Приемайки
риска от схематизиране и опростяване на изводите, ще припомним, че
библейската притча за Вавилонската кула носи в себе си поуката за наказаната
човешка гордост, потърсила Богопостигане в изминаването на пътя отдолу
(човешката земя) нагоре (кула висока до небето). Извън този преимуществено
религиозен и морален аспект, тъй като Гордостта е един от седемте смъртни
гряха – мотив, станал силно популярен в европейското пространство през
същата тази епоха, не трябва да се пренебрегва обръщането към мотива за
Вавилонската кула в чисто комуникационен и информационен аспект. От една
страна, епохата на Реформацията (и Контрареформацията) властно поставя
въпроса за нарушаването на езиковия монопол на латинския („По цялата земя
имаше един език и един говор” – Бит. 11, 1), появата на национални църкви и
респективно преводи на библията на съответните езици. Езиковата доктрина на
националните езици ще стане водеща и в раждащата се модерна образователна
система – авторът на „Великата дидактика” Ян Амос Коменски в своето
„Кратко предложение за възстановяването на училищата в Чешкото кралство”,
останало в ръкопис, уточнява, че всеки младеж, който иска да бъде учен до 24
години трябва да усвои четири езика, като преди задължителните латински,
гръцки и еврейски (в този ред – б.м. – Ю.П.) поставя на първо място чешкия
език. Този нарушен езиков монопол на латинския в съчетание с посочения вече
край на книжния монопол на Библията, пометен от необозримото множество на
печатните книги, написани на различни езици, естествено води до налагането
на образа на Вавилонската кула в европейската литература и изкуство от това
време като метафора на комуникационен срив (неразбиране)14. В този смисъл
понятието „Вавилонска библиотека” е очакван оксиморон – от една страна,
понятието „библиотека”, което носи в себе си идеята не само за събраното, но
и систематизирано богатство от книги. Представата, че струпаното множество
от тела на текстове повече затруднява, отколкото улеснява стремежа към
знание и че тази заплашителна множественост трябва да бъде подредена,
поражда усилията на първият систематизатор и съставител на един от първите
библиотечни каталози – Калимах от Кирена (Мангел 2004:183). От времето
на Александрийската библиотека и Калимах, та до наши дни това ще бъде
една от основните задачи усилие на всички библиотекари (и на виртуалните
библиотеки дори) – да каталогизират и подредят лавината от новопоявяващи
се текстове.
Показателна в този аспект е графична илюстрация към текста на Ян Амос Коменски
„Лабиринтът на света и раят на сърцето”, на която утопичната картина на света е показана
като един огромен кръгъл площад, изпълнен с хаотично разположени фигури (споменатата
вече фракталност). На левия край на графиката се извисява Кулата на Мъдростта. На
десния край на света внушително присъства Вавилонската кула (Коменски 1982: 84).
14
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От другата страна, е понятието „вавилонска”, внушаващо усещането за
предварително загубената битка с множествеността на книгите. Това е място,
където езиците са така „смесени”, че може да бъде намерена книга, написана на:
„За по-малко от век се установило какъв е езикът: самоедско-литовски диалект
на гуарани с окончания на класически арабски” (Борхес 1989).
Ако трябва да приложим есето на Борхес като доказателство за
гностичния скептицизъм, завладял европейското духовно пространство
във времето на Монтен, ще трябва да се задоволим не с отделни цитати, а с
целия текст. В конкретния случай ще си позволим да насочим вниманието към
един само частен проблем. Приемайки, че при написването на „Вавилонската
библиотека” Борхес довежда до крайност разсъжденията на Френсиз Бейкън,
представяйки библиотека, просторна като самата вселена, Алберто Мангел
(той изключително добре познава лично Борхес) смята, че той: „фактически
мултиплицира архитектурата на старата национална библиотека на Кайе Мехико
в Буенос Айрес, където Борхес, вече сляп, е бил директор” (Мангел 2004: 190).
Подобна теза кореспондира с разбирането, че слепотата поражда тези странни
архитектурни пространства, наподобяващи повече графики на Ешер, отколкото
реално изпълними в техническо отношение строителни реалии. Възможно е и
да е така, но е и факт, че фикционалните пространства са в повечето случаи
компилации, слепени на принципа на асоциативни вериги, отколкото на търсени
архитектурни решения. В този смисъл част от „архитектурното” вдъхновение
за виртуално абстрактната Вавилонска библиотека на Борхес15 може да бъде
намерено в спокойно реалната библиотека на Монтен:
Библиотеката на Монтен

Библиотеката на Борхес

На първия етаж е стаята ми – параклис, Вляво и вдясно от коридора има две
на втория стаята с ниша, където мънички помещения. В едното може
често се оттеглям, за да се уединя
да се спи прав...
Редом с библиотеката има един ...в другото да се
доста приличен нужник, много естествените нужди.
удобно устроен, който може през
зимата да се отоплява

задоволяват

бих могъл лесно да пристроя към Подредбата на галериите е неизменна.
всяка страна по една галерия – сто (...) Една от свободните страни е
крачки дълга и дванадесет широка
свързана с тесен коридор, който води
към друга галерия, съвсем същата
като първата и като всички други
Цитатите в таблицата относно библиотеката на Борхес са по: chitanka.info/text/21088vavilonskata-biblioteka, а относно библиотеката на Монтен са по (Монтен 1975: 59-60).
15
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... тъй като всички стени са издигнати височината на лавиците, отговарящи
с друга цел до височината, която ми на височината на етажите, едва
е нужна...
превишава ръста на средновисок
библиотекар
... предлагат на погледа ми отведнъж Всички стени освен две са покрити
всичките ми книги, подредени наоколо с двадесет дълги лавици, по пет от
на пет реда...
всяка страна (...) На всяка от стените
на всяка галерия има по пет лавици
Библиотеката ми има кръгла форма
и в нея няма друго място, освен за
масата и стола ми; извитите й стени
предлагат на погледа ми отведнъж
всичките ми книги

Мистиците уверяват, че в екстаз им се
явявала кръгла зала с огромна кръгла
книга, чийто безкраен гръб е долепен
до кръгообразната стена

Разбира се, подобно сравнение е в голяма степен схематично и в още
по-голяма степен спекулативно. Но нали specul означаваше огледало, а един от
най-важните елементи в библиотеката на Борхес е огледалото, което удвоява
вярно всичко видимо и навежда хората на мисълта, че библиотеката е безкрайна.
От друга страна, „Вавилонската библиотека” на Борхес е текст, пропит от
съмненията и скептицизма, породени от безкрайната множественост на книгите,
от представата за непрочетените, непотърсени и ненамерени книги, които
никога няма да изпълнят своята единствена функция16, от неминуемия сблъсък
на коренно противоположни мнения, породени от книгите. В този смисъл
вавилонската библиотека на Борхес е изцяло под знака на Монтеновско съмнение
и любов към книгата. Това е продължение на вечното пътешествие, пътуване, за
което Монтен ще напише: „Никога не тръгвам без книга на път – нито в мир,
нито във война”, а Борхес ще добави: „Ако един вечен пътешественик тръгне в
която и да е посока, той би се убедил след много векове, че едни и същи книги се
повтарят в един и същ безпорядък (който с повторението се превръща в порядък
– Порядъкът). Тази изящна надежда е утеха за моята самота.”

Според Жан Клод Кариер, който цитира резултатите от дългогодишно проучване,
огласено от директора на Националната библиотека на Франция, от създаването на
библиотеката през 1820 г. до наши дни над 2 000 000 заглавия никога не са потърсени от
нито един читател (Еко, Кариер 2011: 277).
16
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Библиотеката в търсене на идеалния владетел:
приказката за розата и двореца от периода на
руския романтизъм
Денка Кръстева
Library in search of the perfect sovereign: the tale
of the rose and the palace in Russian Romanticism
literature
Denka Krysteva
Summary: The article raises the issue of the Russian library concerning the
perfect sovereign, regarded as a series of texts on the same topic. The analysis focuses
only on the part of this library from the Romantic period. The library is organized
around the motif of the rose without thorns and the interpretation of the perfect sovereign through the code of the literary tale. The object of analysis is V. Zhukovskij’s
translation of brothers Grimm’s tale Dornröshen as The thorny rose (1826) and The
sleeping princess (1831). These tales are interpreted as allegories of contemporary
political contexts from the beginning of Nicholas I of Russia’s rule, related to the Decabrist conspiracy, namely as a validation of the monarchy myth of the Emperor - Saviour of the throne from the evil forces followed by an appeal for a merciful reign.
Key words: perfect sovereign, political virtuousness, merciful reign, Romanticism, Nicholas I of Russia, V. Zhukovskij, the brothers Grimm, The thorny rose, The
sleeping princess
Библиотеката като аспект в дискурса на монархическата власт в Русия се
проучва активно през последните десетилетия след отпадането на съветските
идеологически забрани. Изследва се книжен фонд във връзка с основни
политически идеи при реконструкцията на концепциите и идеологическите
програми на монархията, на митовете за владетеля и сценариите на неговото
управление, както и във връзка с различни кодове на тяхното изразяване –
библейски, антични, новозаветни, исторически, фолклорни, литературни.
Аспект от тази тема могат да бъдат художествените текстове с оглед на
представата за литературния текст като модел за житейски/политически сюжет.
При опит да се проследи такъв подбор, предполагаем резултат може да бъде
очертаването на библиотека – в значението на серия от текстове по определена
тема – от литературни произведения-модели на политически представи и

30

Библиотеката

поведение, формирана последователно през периодите на налагане на идеите за
монархия, за абсолютизъм, за просветителско търсене на идеална, добродетелна
власт и т.н.
Тук ще се спрем само на част от библиотеката, свързана с търсене на
образа на идеалния владетел през периода на руския романтизъм. Тя се отнася
до творчеството на Жуковски, а също така и до интерпретацията на този образ
с кода на литературната приказка.
Знае се, че Жуковски е на длъжността придворен наставник от 1816 година
и последователно е четец на императрицата Мария Фьодоровна, учител по руски
език на великата княгиня, впоследствие императрица и съпруга на Николай І,
Александра Фьодоровна, а през 1825 г. е поканен да бъде наставник на техния
син – великия княз Александър. Този период съвпада с политическия идеализъм
от времето на управлението на Александър І, формиран от сантиментализма и
романтизма.
През 1826 година В. А. Жуковски дава съгласието си да бъдат публикувани
негови преводни приказки в списанието „Детский собеседник” (1826, ч. І),
основано от Н. Греч и Ф. Булгарин (Березкина 2009: 458). Пребивавайки
зад граница през 1826 година, той се готви за попрището на педагог на
престолонаследника и съставя библиотека за обучението на Великия княз
Александър Николаевич (Ребеккини 2013: 78-79). В този контекст Жуковски
публикува своите преводи на приказките „Волшебница”/„Вълшебница”,
„Рауль Синяя борода”/„Раул Синята брада”, „Милый Роланд и девица ясный
свет”/„Милият Роланд”, „Братец и сестрица”/„Братче и сестриче”, „Красная
шапочка”/„Червената шапчица”, „Колючая роза”/„Бодливата роза”. Преводът
и публикацията на популярните европейски приказки на братя Грим и Шарл
Перо безусловно са свързани с утвърждаването на феномена на детското четене
през сантиментално-романтичeския период. Наред с това е допустимо да
предположим, че направените преводи са свързани с попрището на поета като
царски педагог и наставник, както и във връзка с предстоящите занимания с
малолетния престолонаследник.
За особеното внимание на Жуковски към „царския” сюжет в приказката
на братя Грим („Dornröschen”), преведена от Жуковски като „Колючая роза”
(„Бодливата роза”), свидетелства новата, стихотворна обработка на този текст
през 1831 г. В тази връзка ще обърнем специално внимание на представата на
поета за приказката като четиво и за възрастни и, следователно, като за част от
голямата (не само детска) библиотека на времето:
Не знаю, впрочем, отвечают ли те сказки, которые мною составлены,
тому идеалу детских сказок, которые я имею в мысли. Если не отвечают, то
они все будут привлекательным чтением для детей взрослых, то есть для
народа (Лебедева, Янушкевич 1999).
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С оглед на функционалния подход към Книгата/Библиотеката ще се
спрем на преводната приказка на Жуковски „Колючая роза” („Бодливата роза”)
от 1826 г. и нейната по-късна обработка „Спящая царевна” („Спящата царска
дъщеря”) от 1831 година. Непосредствена задача на настоящите бележки е да се
покаже принадлежността на тези преводи към руската литературна библиотека
за идеалния владетел и политическата добродетелност, обединена от мотивите
за розата без бодли, принца и двореца. Този образен ред е наложен през периода
на руското Просвещение в приказката на Екатерина ІІ „Сказка о царевиче Хлоре”
(„Приказка за царския син Хлор”) (1781-1782), съчинена за възпитанието на
първородния й внук - Великия княз и бъдещ император Александър І, в одата на
Державин, посветена на Екатерина ІІ – „Фелица” (1783), както и в стихотворното
посвещение за императрицата Мария Фьодоровна на Жуковски „О дивной
розе без шипов”/„За чудесната роза без бодли”(1819). Очевидна е връзката и с
литературната традиция на европейския романтизъм за символизация на идеала
с мотива за „цветето” („Синьото цвете” на Новалис и „Романси за розата” на
К. Брентано). Както посочват съвременните изследователи на творчеството на
Жуковски, Н. Вьотшева и А. Янушкевич, с този мотив е свързана поетическата
семантика на споменатия стихотворен текст „О дивной розе без шипов” от 1819
г. (Ветшева, Янушкевич 2000: 570).
Проверката на възможността „Бодливата роза” и „Спящата царска
дъщеря” да се отнесат към библиотеката за идеалния владетел през периода на
царуването на Николай І изисква тяхното осмисляне като алегории, адресирани
към актуални идеологически контексти. Те привличат вниманието ни от гледна
точка на символизацията и сугестивността като основни характеристики на
словото, според естетиката на немския романтизъм, както и от гледна точка
на особените представи на немските романтици за жанровете на приказката и
баладата. Иля Виницки представя усвояването от Жуковски на възгледите на
Шилер за историческата трагедия и за средневековната балада като намек за
съвременността, както и усвояването на представите на Новалис за вълшебната
приказка като разказ за отдавна отминали времена – прообраз на настоящето и
пророчество за бъдещето (Виницкий 2006:20).
Ще уточним, че преводната „Бодлива роза” е преразказ в проза на
приказката на братя Грим („Dornröschen”) (Поплавская 2009: 80).
На фона на стихотворението на Жуковски за розата без бодли („О дивной
розе без шипов”, 1819) като изразителна идеологема на сентименталисткия
сценарий на добродетелната власт от времето на Александър І, непосредствен
източник на асоциативни значения на мотива за Бодливата роза (шипка) към
1826 година изглежда контекстът на декабристкото движение. Имаме предвид
неговата кулминация в деня на драматическото възцаряване на Николай І
на 14 декември 1825 година, както и началното му управление, свързано с
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ръководеното от него следствие на декабристите и последвалия съд. Динамиката
на мотива в художествената система на Жуковски в границите на шест години
(от розата без бодли през 1819 г. към бодливата роза през 1826 г.) прави
очевидна автоинтертекстуалната връзка. Тази връзка подсказва възможността
за осъзнаването на мотива за бодливата роза в контекста на политическата
конфликтност, донесла край на сантименталисткия политически идеализъм и
изпитание на идеята за политическа добродетелност.
Показателни са записките на Жуковски в неговия Дневник от 16
декември 1825 година, адресирани до А. Тургенев. Той описва непристъпната
стена на непокорството, проявено в дългогодишното декабристко движение на
опозиционното дворянство, довело до метежа на 14 декември в непосредставена
близост до двореца, с характерни изрази: Какая сволочь! Чего хотела эта шайка
разбойников? Вот имена этого сброда... (Жуковский 2004: 243).
Семиотичният подход би разкрил синонимия между цитираното
възприятие на дворяните заговорници и мотивите от приказката за орисията
на царския дворец, за израстването на „бодливата стена” около него въз основа
на значението на „тръните” като символичен образ на изпитания, страдание,
препятствия, враждебност.
Допускаме, че посоченият политически контекст е твърде вероятната
основа за асоциативно осмисляне на образа на двореца, оказал се в плен на
висока и непристъпна трънлива ограда, избуяла на мястото на розова градина.
На първо място имаме предвид лесно разпознаваемото преосмисляне на
утвърдени в руската културна традиция от ХVІІІ – началото на ХІХ век емблеми
на добродетелната монархия – Розовото поле край двореца в Царско село,
посадено по волята на Екатерина ІІ (Пыляев 1889 (1994): 464), както и Розовия
павилион на императрицата Мария Фьодоровна с Розовата градина в Павловск
(Несин, Сауткина 1996:29, 31-32).
В такъв асоциативен контекст появата на приказния принц-избавител на
затрънения спящ дворец се свързва с образа на идеалния владетел и с надеждите
за обновление на подложената на изпитания политическа добродетелност,
валидна за просветителските представи. Такова допускане намира основание
в метафоричното преображение на трънливата ограда в розови храсти. Ще
припомним, че „рози без бодли” пропускат принца към двореца – докосват го с
цветовете си и обръщат шиповете си встрани.
Подобен метафорически комплекс, свързан с принца-спасител на царския
дворец и идеалния свят в него, е съзвучен на настроенията на Жуковски като
идеолог на началното управление на Николай І. В цитираната дневникова
записка писмо от 16 декември 1825 г. за благодарствения молебен вечерта на
14 декември, отслужен след решителността на Николай І при потушаването
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на метежа, е съществено възприятието на песнопението Тебе бога хвалим като
благодарност за спасението на Русия (Жуковский 2004: 243-244). В писмо от
същия ден, адресирано до А. И. Тургенев, е показателна и благодарността на
Жуковски към Провидението, оказало се на страната на трона, за спасението на
Русия:
Провидение сохранило Россию <…> По воле Промысла этот день был
днем очищения <…> Провидение было со стороны нашего отечества и трона
(Жуковский 2004: 239).
В тази система от оценки Николай І се оказва избавител на двореца от съня
на предшестващото сантименталистко управление, по време на което се оказва,
че в течение на десетилетие около двореца е израствала „трънливата стена на
враждебността” на дворянската опозиция в тайното декабристко движение. ...
Заговор точно существовал; волнение не было внезапным действием беспорядка
минутного. Имена заговорщиков были известны не только новому, но и прежнему
Императору... (Жуковский 2004: 243).
Жуковски утвърждава представата за Николай І като за идеален
владетел.
Одним словом, во все эти решительные минуты он явился таким, каков он
должен быть: спокойным, хладнокровным и неустрашимым. <…> Он покрылся
честию в минуту, почти безнадежную для России. <…> Государь отстоял
свой трон; в минуту решительную увидели, что он имеет и ум, и твердость,
и неустрашимость. Отечество вдруг познакомилось с ним, и надежда на него
родилась посреди опасности, устраненной его духом. <…> Теперь он может
утверждаться в любви народной. На него полагаются, его уважают. Он может
твердою рукою схватиться за то сокровище, которое Промысл открыл ему в
минуту роковую – на утверждение трона, для блага России (Жуковский 2004:
244-245).
При такъв асоциативен прочит „Бодливата роза” – като приказка за
затрънения спящ дворец и принца избавител – се оказва напълно съизмерима
с дворцовия мит за възкачилия се на престола Николай І Спасител на Русия от
силите на злото (Уортман 2004: 355, 388; Гузаиров 2007]. Тази съизмеримост
позволява да се приеме, че преводната приказка метафоризира политическите
надежди за избавлението от злото, символически обозначено с орисията на
царското семейство, с трънливата стена, задушила двореца и преобразена при
идването на принца в цъфтящи розови храсти.
Наблюдаваният асоциативен образен ред е съизмерим с позицията на
Жуковски, свързана с идеологическото строителство на двореца, във връзка
със сценария за избавлението на монархията през началното управление на
Николай І. Вън от съмнение е, че приказката „Бодливата роза” заема своето
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място не само в детската библиотека на времето като утвърждава образа на царя
спасител в детското четене, но и в четенето на възрастните, а в това число и
на царственото семейство. Знае се, че императрицата Александра Фьодоровна
(немска принцеса) чете особено внимателно преводите на Жуковски и особено
от немската литература. Освен това съвместно с него тя подбира книгите за
детската библиотека на престолонаследника за възпитание на добродетелен
просветен монарх, чиято грижа да е благото на поданиците.
Предполагаме, че приказката за преобразяването на трънливата ограда
в цъфтяща розова градина, за събуждането на Двореца, спасен от Принца, е
полемично адресирана и в контекст, свързан с разпространената лоша репутация
на император Николай І. Имаме предвид представата за него като за студен, груб,
неблагосклонен, ограничен и жесток човек (Уортман 2004: 339 – 341), а също и
безпощаден, което намира потвърждение в неговата команда за стрелба срещу
множеството на Сенатския площад на 14 декември1. Малцина са свидетелите на
неговото страдание в тези дни (Николай І. Муж. Отец. Император 2000).
Във връзка с установяването на идеологическата семантика на образа на
бодливата роза в условията на проблематизация на идеята за добродетелност на
властта ще припомним за още един текст от руската литературна библиотека,
свързана с образа на владетеля. Сто години по-късно, в началото на ХХ век,
в годините на нов смут и революционен метеж против двореца, Дмитрий
Мережковски в драмата „Павел І” припомня съмненията в просветителската
утопия, символизирана в Розовия павилион на императрица Мария Фьодоровна
- с оглед на подозрителността на Павел І към най-близкото му обкръжение и
съмненията за подготвян заговор срещу него: Начали с Розы, а кончили...
Шипами (Мережковский 1990: 27). Нека отбележим израза „Започнахте с Роза,
а завършихте с Бодли”. Той звучи като афоризъм, който показателно съвпада по
смисъл с трансформацията на мотива за розата в творчеството на Жуковски: от
поетизацията на розата без бодли към бодливата роза.
Правомерността на допускането за алегоризъм на „Бодливата роза” се
потвърждава от по-късна обработка на разгледания сюжет от Жуковски. Както
вече бе споменато, Жуковски отново се обръща към приказката на братя Грим
в хода на поетическото състезание с „приказника” Пушкин през есента на 1831
година в Царско село и създава „Спящая царевна”/„Спящата царска дъщеря”.
Лошата репутация на Николай І, без съмнение, придобива широко разпространение
особено след потресението от 14 декември, свързано с неговата заповед за стрелба и с
осеяния с трупове площад в деня на възкачването му на престола. Историците считат
за най-достоверен документ за жертвите на 14 декември записката на чиновника от
статистическия отдел в правното Министерство С. Н. Корсаков. 1271 убити. Сред тях 973
“във фракове”, “жени”, “19 малолетни”, “обикновени хора”. „Много удавили се в Нева,
където снарядите пробиват леда, а бягащите пропадат във водата”, “…известно е, че при
почистването, по разпореждане на правителството, на площада и леда на Нева, полицията
е изхвърляла в пробития лед не само трупове, но и ранени” (Нечкина 1985:209).
1
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„Спящата царска дъщеря” е преведена в стихове и привлича вниманието
ни с множество промени спрямо изходния текст – царят е с руско име: Матвей,
феите са дванадесет, а не тринадесет, орисията за непробуден сън трае не сто,
а триста години, спящият дворец е описан трикратно, освен трънливата ограда
около него се появява и непроходима гора от див бор.
Няма съмнение, че като дава руско име на царя – Матвей, а и с образа на
непроходимата борова гора, Жуковски недвусмислено демонстрира отнасянето на
приказния сюжет към руското царство (възможно и към неговата тристагодишна
история).
Във връзка с алегоризирането на руското царство смяната на заглавието
също изисква внимание. Тя свидетелства за пренос на акцента от образа на
бодливата роза към спящия дворец и спящото царство, орисани за тристагодишен
непробуден сън. Трикратното описание на съня в руския дворец (при сбъдването
на орисията, в преданието за него, в изображението на спящия дворец през
погледа на принца спасител) изгражда внушението за съня и на разума и на
чувствата – основните добродетели и инструменти за облагородяване на света в
идеологията на Просвещението.
При разказването на приказката за руското царство системата от мотиви
‘мъртвешки тристагодишен сън в омагьосания дворец’, ‘непроходима гора от
див бор’, ‘изчезнали пътища към царския дворец’, ‘непристъпна трънлива ограда
- трънясала розова градина’ придобива смисъла на символически комплекс. В
този комплекс е видимо опровержението на важни просветителски идеологеми
– за монархия с благостна и милосърдна власт, за която „любовта” е политическо
понятие, утвърждаващо обществото на добродетелността.
Нека припомним този образен ред, свързан с „изпитанията”, като важна
съставяща в композицията на приказката.
Все объято мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути
Долго, долго не найти
Никому туда следа –
И приблизиться беда! (Жуковский 2009: 92)
Построеният ред на образи със семантиката „бодли” („из терновика
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забор” – „беспроходный дикий бор”) е удвоен спрямо оригинала. Изградената
представа за двоен трънлив обръч около спящия руски дворец усилва идеята за
„преградените пътища към омагьосания царски дворец, орисан на тривековен
непробуден сън”.
Като един от резултатите от новата обработка на приказния сюжет
приемаме, че Жуковски допълва библиотеката на идеалния владетел, но
отново в особени условия на конфликтност и изпитания за политическата
добродетелност.
Новият превод на приказката през 1831 година изглежда провокиран от
активност на идеологическата позиция на Жуковски за милостива и милосърдна
царска власт. Става дума за неговото застъпничество за декабристите –
каторжници в Сибир пред императора през 1830 година. Жуковски е подкрепен
и от императрицата Александра Фьодоровна. Застъпничеството е последвано
от добре известното „нахокване” и на поета и на императрицата от Николай І
(Жуковский 2004: 312-314; Афанасьев 1986: 256-257). В тази връзка е съществено
значението на популярното в руската именна система име на царя Матвей
– „Божи човек”, миротворец, постигащ съгласие, търпелив, доброжелателен,
следващ нравствените правила. С оглед на тези значения на името, може да се
приеме, че Жуковски апелира към официалния мит на монархията за Николай І умиротворител, “победител на разрушителните сили на злото”, цар-успокоител,
донесъл “триумф на доброто и нравствеността” (Уортман 2004 :355, 388).
В контекста на реалните политически очаквания за добродетелност
приказните мотиви за пробуждане на спящия дворец и за чудесното преображение на тръните (на политическите страсти) припомнят просветителската
символизация на идеалната, милосърдна власт с цъфтящи рози:
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой:
Все свежо, красно пред ним
По цветочкам молодым
Плещут, блещут мотыльки... (Жуковский 2009: 93-94)
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Публикацията на „Спящата царска дъщеря” в първи брой на списанието
„Европеец” през 1832 година, вън от съмнение, поддържа общата концепция на
списанието, свързана с идеи на Просвещението. Както за това пишат В. Вацуро
и М. Гилелсон, апологията на идеите за свобода, конституция е в основата
на забраната на „Европеец” и гнева на император Николай І – противник
на eвропейското идеологическо влияние във връзка с неговата политика за
„затваряне на Русия” и за охранителен режим в държавата след декабристкото
движение и преживяното политическо сътресение (Вацуро, Гилелсон 1986).
Поместена в общия контекст на списанието, приказката на Жуковски
допълва литературната библиотека за идеалната власт като възвание за
политическа добродетелност. Ще отчетем активността на синхронния
официален мит на руската монархия за нацията като семейство, символизирано
от идеалното царско семейство и идеологемата за Царя-отец на отечеството
(Уортман 2004). Ако приказката се съотнесе с тях, е важен образът на спящия
цар редом с мотива за тристагодишния сън на царската дъщеря, който придобива
смисъла на съдбата на Русия – царство, орисано на векове изпитания. В условията
на управление с помощта на страха като инструмент за подчинение, в образа
на двореца, изгубен сред непристъпен двоен трънен обръч, може да се забележи
намек за политическата реалност от времето на Николай І – време на спящите
разум и чувства – и за опасността от умъртвяване на добродетелността в тази
реалност.
При разчитането на подобни значения е важно да се отчете актуалността
на езика на розата в синхронния контекст на дворцовия живот. Репрезентативен
е популярният алегоричен образ на „Бялата роза”, утвърдил се като псевдоним
на императрицата Александра Фьодоровна (наред с псевдонимите „Лалла рук”,
„Гений чистой красоты”). При това следва особено да се спомене култа към
Бялата роза в извънградската вила на императрица Александра Фьодоровна
край Петерхоф, подарена й от Николай І. Ще споменем венеца от рози, който
обвива меча в герба на имението, както и парка с градини от рози. От гледна
точка на нашите разсъждения е важна актуалността на символиката на розата
за императорското семейство във връзка с емблематизацията на представи за
добродетелната власт, побеждаваща „меча на злото”. Важна е и очевидната
цитатност на образа на Белорозка от приказката на братя Грим „Белорозка
(вар. Белоснежка) и Червенорозка”. Оправдано е да допуснем, че придворният
наставник разчита на този „език” в общуването с владетеля. Показателен е
двуседмичният отказ на Жуковски да се занимава с престолонаследника след
забраната на „Европеец” с „гръмоносния облак на царския гняв” (Березкина
2004). Мълчаливият протест може да се разглежда като продължение на
възванието от „приказката за спасението на спящата царска дъщеря и на
двореца от злата сила” в защита на просветителската ценност на милосърдната
власт в монархията. Приказката за „Спящата царска дъщеря” придобива
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смисъла на надежди за появата на принц-избавител, за събуждане на властта,
за преображение на руския дворец.
Може да се обобщи, че в работата над „Бодливата роза” и „Спящата
царска дъщеря” Жуковски следва разбирането на романтизма за условния
художествен текст като за аналогия на съвременността. В този случай поетът
превръща литературната приказка в мощно средство за възпитание (не само
на детската аудитория и юношеството) с актуално идеологическо съдържание,
свързано с поддържането на просветителските представи за идеалния владетел
и политическата добродетелност. Жуковски зашифрова изпитанието на
просветителската представа за милосърдна власт в петербургското царство с
надеждата за възстановяване на политическата добродетелност и на нейното
избавление от силите на злото. Разгледаният сюжет с мотивите за бодливата
роза, затрънения дворец и преображението на бодливата ограда около него в
цъфтяща розова градина е част от езика на символизацията на идеологическите
представи на Жуковски. В центъра на тези представи застават образът на
идеалния владетел – спасител на двореца, на Русия и идеята за милосърдната
власт.
Вариантните текстове на приказката за розите, за спящия дворец и
принца спасител изпълняват ролята на възвание за спасение на просветителската политическа добродетелност в монархията от времето на царуването на
Николай І. Това е основанието да считаме, че разгледаните преводни текстове
на Жуковски могат да бъдат включени в библиотеката на руските литературни
текстове за идеалния владетел.
Във всеки случай е показателно, че веднага след коронацията си през 1856
г., възпитаникът на Жуковски - император Александър Николаевич изпраща
куриер в Сибир, за да обяви помилването на заточените декабристи.
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Руският поет-символист против библиотеката
(Брюсов и Блок)
Дечка Чавдарова

The Russian symbolist poet against library
(V. Bryusov and Al. Blok)
Dechka Chavdarova
Summary: In Russian literature, alongside the mythologization of library/
book, an idea is developed of the escape from the book. The works of the poets of Symbolism hold an important place amid the artistic interpretations of this idea. In poems
by V. Bryusov and Al. Blok, the value of “real” life is opposed to the book/library.
With this artistic concept the poets elaborate on the ideas of sentimentalism (embodied in Goethe’s Werther), the romantic skepticism to the fruits of civilization, the ideas
of Pushkin, Goncharov, Dostoevsky, and Chekhov about the negative features of the
“literary man”. The negation of library by the poets of Symbolism is also motivated
by an apology of revolution, which in their body of work incorporates the specifically
Russian idea of the Scythian element in Russian culture, coming to annihilate the old
European culture.
Литературата не само е част от световната библиотека, но и създава свой
образ на библиотеката, като я извисява или принизява в съответствие с идеите
на различните културни епохи и литературни формации. Утвърждаването на
ценността на книгата и библиотеката от страна на писателя (но и въобще на
пишещия човек) е закономерно и логично. Значимо е, че най-силно въздействащо
е предупреждението за опасността от унищожаването на библиотеката именно в
литературата (антиутопията на Рей Бредбъри „4510 по Фаренхайт”). Затова у нас
като литературоведи предизвиква особен интерес със своята парадоксалност
отрицанието на книгата и библиотеката в литературата – акт, който съдържа
самоотрицание, изпълнено с дълбок и многозначен смисъл. Парадоксалността
на обръщането на пишещия човек срещу книгите подсказва Н. Георгиев чрез
примера на Русо – „сам страстен писач на книги“ (Георгиев 2004).
В съвременната руска хуманитаристика към двойнствения образ на
библиотекаря и библиотеката в литературата се обръщат не само литературоведи,
но и социолози, педагози, специалисти по история на библиотечното дело. Този
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интерес е съзвучен с налагането на тематологията в литературознанието (в
частност с изследването на тематизацията на професиите в литературата). М.
Матвеев проследява в поредица от статии развитието на споменатия образ в
руската литература на ХХ век (И. Бабел, К. Вагинов, В. Каверин, М. Черноков,
М. Булгаков, А. Лиханов, литературата на соцреализма от 30-те до 80-те
години на века), като извлича типологията на образа на библиотекаря, разкрива
знаковостта на библиотеката в стереотипния сюжет на соцреалистичната проза,
изяснява мотивировката на отрицателния знак на библиотекаря/библиотеката
[Матвеев 2003а, 2003б, 2003в, 2004]. В друг свой текст изследователят свързва
образа на библиотеката в културното съзнание с философските идеи на ХХ
век (позитивизъм, фройдизъм, постмодернизъм), което показва по-широк
културологичен подход към темата (Матвеев 2008).
Привлекателен научен обект за литературоведа е семантиката на
библиотеката на литературния персонаж (лирическия аз в поезията) и по-общо
– концептуализацията на книгата/четенето в литературната творба. В руската
литература на ХІХ век книгата/библиотеката (книжният шкаф като важен
елемент от интериора на дворянския дом) се митологизират, но наред с това
тяхната ценност се проблематизира от гледна точка на романтичния скепсис
(в образа на Пушкиновия Онегин) или от гледна точка на идеята „суета сует”
(„Облог” на Чехов), а в други случаи бягството от книгите се осмисля като
утвърждаване на „естествения човек” и живота (”Обломов” на Гончаров) (вж.
Чавдарова, Кръстева 2009). В началото на ХХ век в руската литература се засилва
противопоставянето на живот и книга/библиотека, което може да се свърже с
идеите, характерни за fin de siécle – умората от културата, чувството за нейната
криза. Подобно противопоставяне се реализира в стихотворението „Идеал” на
И. Анненский от 1904 г., в стихотворението „Вечер” на Ив. Бунин от 1909 г.
(„Окно открыто. Пискнула и села / На подоконник птичка. И от книг / Усталый
взгляд я отвожу на миг”), в стихотворението „Читатель книг” на Л. Гумильов от
1910 г.1, в стихотворението на М. Кузмин „Я книгу предпочту природе” от 1914
г. („Не променял бы одного я / Ни на гравюру, ни на том - / Тех губ, что не дают
покоя, / В лице прелестном и простом”), в стихотворението на М. Цветаева „В
гибельном фолианте” от 1915 г. („Не читанное мною Ars amandi…Любовницы
читают ли, Овидий?”) (вж. Чавдарова 2009). Към споменатите творби трябва да
се добави разказът на Ив. Бунин „Книгата” от 1924 г., в който се развива идеята,
прозвучала в стихотворението „Вечер” – а това показва, че тя владее съзнанието
на писателя през целия му творчески път.
Проблематизацията на библиотеката в руската литература може се
впише в по-широк исторически и културен контекст: генизисът й се открива
Съпоставителен прочит на стихотворенията на Анненски и Гумильов вж. у Налегач
2006.
1
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в сантименталисткото отхвърляне на книгата в името на „истинския” живот
и органиката на чувството, или поради усещането за безсмисленост на всички
начинания, породено от нещастната любов („Страданията на младия Вертер”).
Иронията спрямо библиотеката в руската литература диалогизира и с идеята
на Гьоте от „Фауст“ – „вечно живо е дървото на живота“. М. Матвеев открива
отглас на тази идея в „Майстора и Маргарита“ – в образа на Воланд, който се е
разположил върху покрива на Публичната библиотека в Москва и изгонва оттам
Леви Матей (Матвеев 2003а). Развитието на идеята за противоречието между
„естествения човек” и „четящия човек”, както и на идеята на Еклесиаста „който
трупа познание, трупа тъга“, се проследява в литературата на ХХ век в романа
на Макс Фриш „Щилер” (1952). От гледна точка на нашата тема в този роман
е особено интересен образът на библиотеката на героя като знак на „товара”
на цивилизацията и хаоса на човешкото съзнание2, на загубената идентичност
– идея, която сближава творбата на Фриш с разказа на Чехов „Облог”. В този
европейски контекст се включва и българската литература със стихотворението
на Далчев „Книгите” 3.
Проблематизацията на ценността на библиотеката получава специфична
интерпретация в творчеството (литературно и публицистично) на руските
символисти. Обръщайки се към нея, допълваме реда от представените по-горе
интерпретации.
В художествената концепция на символизма, определян от много
литературоведи като неоромантизъм, заема важно място романтичната идея за
бягството от цивилизацията в търсене на естествеността. Тази идея мотивира в
някои случаи и отказа от книгата/библиотеката.
В поезията на В. Брюсов споменатата идея влиза в противоречие с
представата за ценността на книгата: в стихотворението „У себя” („Вкъщи”) от
1901 г. библиотеката е знак на дома („Да, не ошибся я – я дома; / Цветы обоев,
цепи книг”), но лирическият „аз” противопоставя на този дом друг, по-съвършен
свят: „Но чую блеск иного света / Возможность новых совершенств!”. Той
осмисля предишния духовен живот, предишното вдъхновение чрез метафората
„изгаснал огън”, а своето преображение чрез сравнението със змия, смъкваща
своята кожа: „Я старый пепел не тревожу, – / Здесь был огонь и он остыл / Как
змей на сброшенную кожу, / Смотрю на то, чем прежде был”. Другият свят, към
който лирическият „аз” бяга както от книгите, така и от любовта, въплътена в
мъртвите знаци на женските писма, е светът на природата:
Идеята за хаос чрез подобен образ на библиотеката на литературен герой има различен
смисъл в „Под игото”: прекъсване на корените с родната култура, чуждост на „литературния
човек” Кандов.
3
Анализ на темата за бягството от книгите в руската литература в контекста на европейската вж. в Чавдарова 2008.
2
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Меня зовет к безвестным высям
В горах поющая весна,
А эта груда женских писем
И не жива, а холодна
Лучей зрачки горят на росах,
Как серебром все залито...
Ты ждешь меня у двери, посох!
Иду, иду! Со мной – никто!
[Брюсов 1972:84]
В стихотворението “L ennui de vivre” („Скуката на живота”) от 1902
г. намира отклик романтичният скепсис, чийто обект са любовта, мислите,
книгите. Лирическият аз на Брюсов, отъждествен със самия поет чрез името
„Валерий Брюсов”, актуализира скуката на Евгений Онегин, комуто омръзват
и любовните авантюри, и светските развлечения, и книгите 4. В първата строфа
се развива темата за умората от живота, от времето (календара), пораждаща
отричане от социалната роля на поета (<<Я жить устал среди людей и в днях /
Устал от смены дум, желаний, вкусов, / От смены истин, смены рифм в стихах.
/ Желал бы я не быть „Валерий Брюсов”>> (Брюсов 1972:121). Разпадането
на идентичността, дистанцирането на поета от неговите създания намира
израз в персонификацията на стиховете, които не само заживяват отделно от
своя създател, но и са враждебни спрямо него. Разочарованието от книгите
е въплътено в метафората думи от книгите изгнили в сърцето-склеп, която
съдържа значението ‘смърт на книгата’: „Со мной стихи мои бегут, крича, /
Грозят мне замыслов недовершенных тени, / Слепят глаза сверканья без
числа / (Слова из книг, истлевших в сердце склепе)”. Последните два стиха
осъществяват прехода към втората строфа, в която се развива темата за
разочарованието от жените и любовта: „И женщин жадные тела / Цепляются
за звенья цепи” (Брюсов 1972:122). Тема на третата строфа са мислите, които са
персонифицирани: „светли мисли, като божи ангел”, „горди мисли, осквернени
от лицемерие и игра”, „мисли-жени”, „мисли-джуджета”: „Куда б я ни бежал
истоптанной дорогой, / Они летят, бегут, ползут за мной!” (Брюсов 1972:122).
Третата строфа привлича най-силно вниманието ни с оглед на темата за
библиотеката – в нея се интерпретира култът на лирическия „аз” към книгите
и разочарованието от тях:
В. Брюсов цени много високо Пушкин – в свое стихотворение той митологизира книгата
на Пушкин като знак на Родината („Первая русская книга после долгих скитаний“), почитта
му към Пушкин намира израз и в научни изследвания върху неговото творчество.
4
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А книги...Чистые источники услады,
В которых отражен родной и близкий лик,
- Учитель, друг, желанный враг, двойникЯ в вас обрел все сладости и яды!
Вы были голубем в плывущий мой ковчег
И принесли мне весть, как древле Ною,
Что ждет меня земля, под пальмами ночлег,
Что свой алтарь на камнях я построю...
С какою жадностью, как тесно я приник
К стоцветным стеклам, к окнам вещих книг,
И увидал сквозь них просторы и сиянья,
Лучей и форм безвестных сочетанья,
Услышал странные, родные имена...
И годы я стоял, безумный, у окна!
Любуясь солнцами, моя душа ослепла,
Лучи ее прожгли до глубины, до дна,
И все мои мечты распались горстью пепла.
[Брюсов 1972:122]
Интерпретацията на книгата в този фрагмент съдържа утвърдилите
се в руската (и не само в руската) литература метафори книга приятел, книга
Учител, но ги допълва с противоположните по семантика метафори книга враг,
книга двойник. Антиномичната представа за книгата е изразена чрез оксиморона
„желан враг” и антитезата „наслаждения и отрови”. Въвеждането на библейската
символика – отъждествяването на лирическия „аз” с Ной – придава сакралност
на книгата, определяйки я метафорично като „гълъб, донесъл добрата вест на
Ной”. Затварянето в библиотеката се осмисля като възприятие на света през
калейдоскопа, или през прозореца на „пророческите” („вещие”) книги, довело
до изпепеляване, ослепяване на душата. Така поетътсимволист продължава
интерпретацията на вторичността на светоусещането на „литературния човек”,
намерила място в творчеството на Пушкин, Толстой, Достоевски, Чехов. Брюсов
предлага своя интерпретация на проблема, подсказвайки аксиологическата
двойнственост на книжното възприятие на света чрез парадоксалния образ на
гледането-ослепяване. Последната строфа продължава темата за преклонението
на лирическия аз пред творците на книгите и загубата на собственото слово („О
гордые творцы торжественных поэм, / Которым отроком я отдал дрожь и слезы.
/ Вы вырвали язык из уст моих – я нем, / И собственных речей не обретают
грезы”). Парадоксът в този случай се крие в противоречието между израза
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„аз съм ням“ и акта на самото поетическо изказване, при това многословно и
художествено изкусно. В тази строфа се въвежда и нова тема, антитетична на
темата за книгите: утвърждаването на „истинския” живот:
О, если б все забыть, быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей
Идти своим путем, бесцельным и широким,
Без будущих и прошлых дней.
Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Впивать лучи, как первую любовь,
Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,
Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!
[Брюсов 1972:123]
Библиотеката и животът в цивилизацията се противопоставят на
органичното съществуване, на природността въз основа на опозициите време/
календар – вечност, несвобода – свобода, целесъобразност – безцелност, мъртво
– живо, знание – забрава.
Отхвърлянето на книгата/библиотеката в името на живота интерпретира
и Ал. Блок. Във второто стихотворение от поетически цикъл, написан през 1908
година, лирическият „аз“- поет, осмисля собственото си слово като умъртвяващо:
„Ведь я – сочинитель, / Человек, называющий все по имени, / Отнимающий
аромат у живого цветка“. Гледната точка на Блок диалогизира с романтичната
ирония на Лермонтов спрямо поезията от стихотворението „Не верь себе“ (1839).
Тази ирония мотивира в стихотворението на Блок и жеста на отказ от любимата и
отстъпване на мястото си в любовния роман на друг – не поет, а обикновен човек
(жест, който насочва към друг междутекстови диалог – със стихотворението на
Тютчев от 1839 г. „Не верь, не верь поэту дева“ 5):
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и небе.
				

[Блок 1980:76]

Жестът на лирическия „аз“ на Тютчев има обаче друг смисъл: любовта на поета се
осмисля като изгаряща, убиваща – което всъщност утвърждава силата на поезията и
истинността на чувството на нейния създател. Стихотворенията на Лермонтов и Тютчев
се появяват в една и съща година – 1839 – което подсказва възможността за диалог
(полемика) между двамата поети. Блок, развивайки идеята на Лермонтов, от своя страна
полемизира с Тютчев.
5
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Изразът „римувани и неримувани слова за небето и земята“ означава
вторичния, отразения живот в поезията, но в него е закодирана и идеята за
различни степени на поетическа организираност и, следователно, изкуственост:
въз основа на подобно степенуване определението „неримувани“ актуализира
значението „свобода“, съдържащо се в термина „свободен стих“. В този
контекст ще се семантизира и „свободният“ стих на самото стихотворение на
Блок, придобивайки значението ‘естественост, автентичност’. Връзката между
смисъла на творбата и стихосложението разкрива Е. Еткинд. Литературоведът
задава въпроса „Защо на Блок му е необходимо да се откаже от обикновената
ритмична форма на поезията?“ и, предавайки съдържанието на стихотворението,
стига до извода: „Така че самата форма...се отдалечава от литературния, условнопоетически език – тя като че ли възпроизвежда непосредствената, пределно
искрената интонация на тих разговор, който не се нуждае от никакви изкусни
похвати на литературната форма“ 6 (Еткинд 2010:103).
Темата за бягството от книгите в „истинския“ живот се развива в третото
стихотворение от цикъла – „Она пришла с мороза...“, също в „свободен“ стих:
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.
Она немедленно уронила нá пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.
Все это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух „Макбета”.
6

Преводът мой – Д. Ч.
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Едва дойдя до п у з ы р е й з е м л и,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил,что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.
[Блок 1980:77]
Опозицията живот – книга се изгражда в художественото пространство
чрез противопоставянето на затвореното и отвореното пространство.
Нарушаването на затвореното пространство (дома на лирическия „аз“) се
осъществява от лирическата героиня. Външният свят придобива значенията
‘простор и ‘живот’, съдържащи се в изразите „дойде отвън, донесе студ“,
„аромат на въздух“, „поруменяла“, звънък глас“. Тези изрази създават и
представата за възприятието на външния свят с всички сетива – допълнителен
знак за утвърждаването на живота и природността. Текстът съдържа обаче
значения, които разколебават споменатата пространствена опозиция и придават
противоречивост на лирическата героиня: тя носи със себе си живота, но,
същевременно, се оказва подвластна на конвенциите на културата, играеща роля,
неестествена. Противоречивостта е закодирана в израза „аромат на въздух и
парфюм“, в който думите „въздух“ и „парфюм“ имат противоположни значения
– ‘природа’ и ‘цивилизация’. С оглед на нашата тема е симптоматично, че в знак
на конвенционалността и претенциозността се превръща книгата: лирическата
героиня внася дебел том на художествено списание – жест, който лирическият
„аз“ оценява като „досаден“ и „нелеп“. Отрицателният знак на книгата се
допълва от ефекта й върху пространствените възприятия на лирическия „аз“
- усещането за теснота: „И изведнъж ми се стори, / че в моята голяма стая / има
твърде малко място“. Темата за книгата се доразвива в текста чрез мотива за
съвместното четене на влюбените, характерен за поетиката на сантиментализма.
Блок трансформира семантиката на този мотив, като разрушава съзвучието
между природността и книгата и подсказва сблъсъка на тези две понятия /
ценности: съвместното четене на „Макбет“ се прекъсва от ново нарушаване на
затвореното пространство – този път движение отвътре навън, осъществено чрез
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погледа през прозореца – наблюдаването на целуващите се гълъби. Значимо
е, че, въпреки отхвърлянето на книгата, лирическият „аз“ има съзнание за
непостижимата природност на любовта: „аз се разсърдих най-много на това, / че
ние не се целувахме, а се целуваха само гълъбите“.
Проблематизацията на библиотеката в творчеството на руските
символисти се вписва и в интерпретацията на съотношението култура и
революция (интелигенция и революция) в революционната ситуация от 1905
– 1918 г. В руската литература тази интерпретация съдържа специфично руската
идея за мисията на руската култура, носителка на скитското начало, което ще
влее живот в остарялата европейска култура. Евразийската идея е вдъхновяваща
за почти всички поети-символисти: В. Брюсов („Скифы“ 7 от 1899 г., „Грядущие
гунны“ 8 от 1905 г., „Мы – скифы“ 9 от 1916 г.); Вяч. Иванов („Кочевники
красоты“ 10 от 1904 г.), Ал. Блок („Скифы“ от 1918 г.). Поетите диалогизират
помежду си: В. Брюсов отпраща към стихотворението на Вяч. Иванов чрез
мотото „Топчи их рай, Аттила!“, а А. Блок – към стихотворението на Вл.
Соловьов „Панмонголизм“ от 1894 г. Изброените творби са важно свидетелство
за това как антицивилизационната тенденция в руската култура (а не само
социалният проблем) се превръща в силен мотив за приемането и възпяването
на революцията.
С оглед на проблема за библиотеката ще се обърна към стихотворението
на В. Брюсов „Грядущие гунны“ („Идващите хуни“), тъй като в него темата
за библиотеката присъства в самия текст. В. Брюсов утвърждава идеята за
разрушението на европейската култура и кръвопролитието като обновление
(основна и в „Скити“ на Блок): „На нас ордой опьянелой / Рухните с темных
становий –/ Оживить одряхлевшее тело / Волной пылающей крови“ [Брюсов 1972:
150]. В контекста на темата за грохналата европейска култура се вписва мотивът
за унищожението на библиотеката: „Сложите книги кострами, / Пляшите в их
радостном свете, / Творите мерзости в храме, – / Вы во всем неповинны, как дети!“
(Брюсов 1972: 150). Изгарянето на библиотеката се осмисля като своеобразен
пир чрез образа на танца на хуните край огъня и епитета „радостна“ (светлина).
Подобна интерпретация в текста на един поет крие в себе си парадоксален
самоунищожителен патос. В граматиката на текста този патос се съдържа в
глаголите в повелително наклонение: „струпайте“, „танцувайте“, „творете“.
Възпяването на самоунищожението намира пряк израз във финала на творбата:
„Но вас, кто меня уничтожит, / Встречаю приветственным гимном“ (Брюсов
1972: 151). Симптоматично е, че в стихотворението на Брюсов лирическият “аз“
„Скити“.
„Идващите хуни“.
9
„Ние сме скити“.
10
„Номади на красотата“.
7
8
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се осъзнава като част от европейската култура, което е изразено граматически
чрез съотношението аз – вие (хуните), докато в по-късното му стихотворение
„Ние сме скити“, както и в „Скити“ на Блок, лирическият „аз“ вижда себе си
като част от примитивната сила на Изтока („скити сме!“). Тази разлика създава
усещането, че в стихотворението „Идващите хуни“ патосът на самоотрицанието
е по-силен.
В. Брюсов мотивира унищожението на библиотеката и с идеята за
социалното неравенство в своето стихотворение „Городу“ („На града“) от 1907
г., като противопоставя на културните ценности гнева на гладните маси:
Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для статуй, для картин, для книг;
Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов – орду
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, гордость и нужду!
[Брюсов 1972:190]
Поетите символисти интерпретират проблема за унищожението на
плодовете на културата (в това число на библиотеката) от огъня на революцията
не само в художественото си творчество, но и в публицистични текстове.
В известната статия на Ал. Блок „Интелигенция и революция“ от 1918 г. се
утвърждава социалистическата утопия чрез похватите на символистичната
поетика: поетът осмисля революцията като „световен циклон, който ще донесе
в покритите със сняг страни топъл вятър и нежен аромат на портокалови
горички, ще напои изпепелените от слънцето южни степи със своя прохладен
северен дъжд“. В името на обновлението на света Блок приема разрушаването
на културата/библиотеката: „Не се страхувайте от разрушаването на дворците,
картините, книгите: ние трябва да ги пазим за народа; но, ако ги загуби, той няма
да загуби всичко“ (Блок 1918).11 (В статията си „Революция и култура“ А. Бели,
за разлика от Блок, не противопоставя революцията на културата, а открива в
изкуството пресичане на еволюционната с революционната енергия - на зеленото
като знак на растежа с червеното, огненото.) В статията на Блок утвърждаването
„Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо;
но, потеряв их, народ не все потеряет“.
11
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на революцията е мотивирано от антибуржоазния патос, от неприемането
на пошлостта, въплътена във всички институции на буржоазната култура:
семейство, училище, Църква, държава. Подобно отвращение от пошлостта е
специфично руски феномен (концепт). В наше време руската интелигенция
особено ясно усеща трагизма на руското отрицание на културата в името на
борбата с пошлостта. Дмитрий Биков, сравнявайки и противопоставяйки Блок
и Брюсов въз основа на темата за скитите, подсказва за ефекта на бумеранга в
борбата с пошлостта чрез революционната стихия:
Блок цял живот е бил далеч от Брюсов – и затова е толкова по-страшно,
по-горчиво, че накрая казва „да“ на неговите „Скити“ и след него благославя
триумфа на дивачеството, което преобръща „пошлостта“ на всемирната
цивилизация – само за да наложи на нейно място далеч по-ужасната пошлост
на скитството (Быков 2013).
И Брюсов, и Блок живеят и творят след Октомврийската революция (Блок
умира през 1921 г., а Брюсов – през 1924). Те не само приемат революцията, но и
служат в съветски учреждения (по ирония на съдбата Брюсов, възпял изгарянето
на книгите от хуните, завежда Московския библиотечен отдел при Народния
комисариат по просветата – Наркомпрос – през 1918-1919 г.). Но приобщаването
на поетите към новата култура остава проблематично и крие драматизъм.
Предупреждение за съдбата на книгата/библиотеката при реализацията
на социалистическата утопия ще прозвучи в руската литература от 20-те години
на ХХ век в рамките на жанра роман-утопия, чийто най-ярък образец е романът на
А. Платонов „Чевенгур“. В света на романа се сблъскват образът на библиотеката
(библиотеката на лесничея, който разбира необходимостта от диалог на книгата
с читателя) и революционната идея за ненужността и вредността на книгите
(революционерът Копенкин отхвърля книгите от библиотеката на лесничея като
буржоазни, „порочни“, и смята, че в името на всеобщото равенство неграмотните
трябва да отучат грамотните от буквите). Наред с това писателят създава и
образа на революционера – „четящ човек“ (Дванов), който извлича от книгите
социалистическите, революционни идеи, а самата революция определя като
„буквар за народа“.
Прозренията на А. Платонов се сбъдват в социалистическата култура
в следващите етапи от нейното развитие – тя ще превърне в свои идеологеми
както превръщането на книгата в „учителка на живота“, така и унищожаването
на „вредните“ книги и недоверието към интелигенцията. В тази култура ще
загуби своята актуалност идеята за умората от цивилизацията и бягството от
книгата в „истинския“ живот.
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Нашата ученишка библиотека
Славчо Паскалев
Our school library
Slavcho Paskalev
Summary: This article is a facsimile reprint published in the yearbook of St.
Cyril High School in Veliko Turnovo in 1909. It investigates statistically the stock variety of a school library and the interests of the subscribed readers.
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С публикуването на “Нашата училищна библиотека” отбелязваме
140 годишнината от рождението и 95 годишнината от смъртта на
Славчо Паскалев, като изразяваме сърдечна благодарност на екипа на
Университетската библиотека към Великотърновския университет „Св.
cв. Кирил и Методи” и нейния ръководител проф. Сава Василев, както и
на г-жа Марлена Паскалева, родственица на Сл. Паскалев и дългогодишен
библиотекар в НБКМ, без чиято отзивчивост и компетентна помощ тази
публикация не би била възможна.

Славчо Паскалев (третият от ляво на дясно) сред български студенти
в Лайпциг (1893 г.)
Славчо Георгиев Паскалев (1.V.1874, Велико Търново – 28.I.1919,
Пазарджик) е високоерудиран и авторитетен учител по литература в Карлово,
в Търновската гимназия “Св. Кирил” и в Пазарджишката мъжка гимназия “Ив.
С. Аксаков”, полиглот, критик, преводач, изследовател на детско-юношеската
литература, библиограф и обществено ангажиран интелектуалец. Завършва
гимназия в София, следва в Лайпцигския университет. Още с дебюта си в
печата, с по-късните си, редки, но силни критически работи и с идеите си като
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литературен педагог Сл. Паскалев привлича вниманието на меродавни фигури
в културния живот от края на XIX в. и началото на ХХ в. като К. Величков,
д-р Кр. Кръстев и Т. Влайков, впечатлява литераторите от своето поколение,
сред които особено К. Христов. Предан докрай на наученото от Сл. Паскалев
за художествените, социологическите и рецептивните аспекти в познанието за
литературата остава неговият ученик от Търновската гимназия – бъдещият голям
литературен критик Иван Мешеков, който в “Ляво поколение” (1933) посвещава
много страници на обаятелната и вдъхновяваща личност на своя учител.
Демонстрирани междутекстови връзки с “Ляво поколение” присъстват
в романа на Ем. Станев “Иван Кондарев”. Отделни биографични реалии, както
и презимето на Славчо Паскалев го открояват като разпознаваем прототип на
учителя Георгиев – въплъщение на естетизма на отминалата епоха, на огромна
ерудиция, полиглотизъм и вяра в социалния терапевтичен ефект на литературата
върху политическите радикализми на 20-те години.
Днес фототипно публикуваната тук работа на Паскалев с право може
да бъде оценена като едно от първите модерни статистически представителни
изследвания върху социологията на четенето и читателската група не само у
нас, но и в европейски контекст. Съсредоточавайки наблюденията си върху
една пространствено частна територия на книгата и читателя, работата на Сл.
Паскалев съдържа не само изключително ценен за съвременния литературен
историк фактологичен материал върху детско-юношеските читателски вкусове
и практики в България от края на XIX – първото десетилетие на ХХ в., но и
пример за рационален подход към проблемите на четенето 1.
								

Яни Милчаков

Цялостен опит досега върху литературната биография на Славчо Паскалев представлява
студията: Я. Милчаков, М. Енчев. Славчо Паскалев – критикът на 1910 година”. //
Литературна мисъл, №2, LIII, 2010, с. 145-187
1
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МЕТАЕЗИКЪТ И МЕТАЛИНГВИСТИЧНАТА
ФУНКЦИЯ НА ЕЗИКА
Марияна Стефанова
Metalanguage and Metalinguistic Function
of Language
Mariyana Stefanova
Summary: The article starts with the statement that the metalinguistic studies look for ways of clarifying the mechanisms for learning the language and the
reflexive attitude of the interlocutors with respect to the language facts and their
exploitation.
The main statements discussed are:
1) In linguistics metalanguage is a specially created one with the aim to describe the natural language;
2) On the basis of that Roman Jacobson states his idea about the metalanguage function of the language proposing his model of communication;
3) There is more general understanding of the metalanguage as “a hidden
language in the used one.”
A summary is made that the ability for carrying out metalanguage operations
is the guarantee that the language individual could control the meaning of his/her
proposition as well as their partner’s
Key words: metalanguage, metalinguistics, metalinguistic level, metalinguistic function, metalinguistic ability, metalinguistic activity.
1.0. Металингвистичните проучвания търсят начини да изяснят
механизмите на възприемане на езика, както и рефлексивната нагласата на
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участниците в общуването по отношение на езиковите факти и манипулацията
с тях. Неологизмът “металингвистика” се появява между 1950 година и 1960,
когато лингвистите използват този термин, за да обозначат дейностите,
свързани с метаезика, като език, съставен от съвкупността от думи, формиращи
езиковата терминология. В лингвистиката метаезикът е специално създаден
език с цел да описва естествения език. Въз основа на тази идеи Роман Якобсон
формулира идеята си за метаезиковата функция на езика, когато предлага своя
модел за комуникация. За нея той пише, че трябва да се прави разлика между
две равнища на езика: “обектен език”, на който се говори за външния свят, и
“метаезик”, на който се говори за езика.
1.1. Метаезик е сложна дума, чийто първи компонен има чужд произход.
“Мета” е първа съставка на сложни думи със значение на положение, “зад, през,
след, или извън нещо”, напр. метагенеза, метаграма, метакритика, метапсихика,
метатеза, метафаза, метафизика (Буров и др. 1995: 596). Терминът метаезик (от
гр. мetá+език) е построен по модели на такива логико-математически термини
като металогика, метатеория, метаматематика, с които се обозначават някои
концептуални построения от “втори ред”. Например метатеория – това е теория,
обект на която е някаква друга теория, наречена в този случай предметна или
обектна. Първоначално терминът “метаезик” се употребява в математиката и
логиката със следното значение: формализиран език, със средствата на който
се изследват свойствата на съответните предметни (или обектни) теории. Или
с други думи – разграничава се равнището на самите описвани предмети и
равнището на тяхното описание.
1.2. За българската металингвистика метаезикът е език, на който се
описва някой друг език, наречен в този случай предметен език или език обект.
Така, ако граматиката на френски език е написана на български, то езикът обект
в тази граматика е френският, а метаезикът – българският. Разбира се, езикът
обект и метаезикът могат да принадлежат на един етнически език (например
българска граматика на български език), само че в текста на граматиката ще има
специални семиотични средства, които се отнасят към различието между езика
обект и метаезика. Такова тълкуването на термина “метаезик” се дава и в “The
Oxford Advanced Learner`s Dictionary” (1989), където е обяснено, че метаезикът е
“форма на езика, използвана за да се обсъжда или описва даден език”.
Така и Вейнрейх (1970) смята, че терминът метаезик се отнася до езика,
чиято единствена функция е да опише езика. По този начин самият език
трябва да представлява единствената сфера на приложение на целия речник
на метаезика. Функционалната перспектива, която се концентрира върху
работата на езика, използван от реални езикови индивиди, е от важно значение
за това металингвистично ниво на езика, в което означаваното в езика става
означаващо.
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1.3. Съществува и друго по-широко разбиране на метаезика. Тълковните
речници дават следното определение за понятието метаезик: “скрит език, в
който са закодирани определени идеи, различни от изказваните в момента на
говоренето посредством естествен език” (Пийз, Гарнър 1985:202). Алън Гарнър
тълкува това твърдение като “скрит език в използвания език”. В ежедневното
си общуване, съзнателно или не, ние непрекъснато си служим с метаезик. С
други думи, казваме неща, които всъщност нямаме предвид и се надяваме
събеседниците ни да успеят (или да не успеят) да разчетат скрития в нашето
изказване смисъл. Това обикновено се извършва на подсъзнателно ниво,
въпреки, че онези, които владеят метаезика, могат доста умело да манипулират
събеседниците си (вж. по-подробно за това в Стефанова 2012:88–94).
Следователно метаезикът не е само необходим изследователски
инструмент, използван от лингвистите, той е и с важна роля в нашия всекидневен
език. Често ние използваме метаезика, но не винаги осъзнаваме метаезиковия
характер на нашите операции. Ако на говорещия или на слушащия им е
необходимо да проверят дали използват един и същ езиков код, то предмет
на речта става самия код: речта изпълнява тук метаезикова функция (или
тълкувателна функция). Ярък пример за това твърдение може да бъде следният
анекдот, в който общуването е на метаезиково ниво:
Английски бизнесмен (Б) заминава в командировка. Дава инструкции на
иконома (И) си.
(Б) – Робърт, трябва да замина за две седмици. Оставям вилата на
твоите грижи. Дръж всичко под контрол. //
(И) – Да, сър, ще се грижа за всичко. //
След няколко дена бизнесменът звъни на иконома си: //
(Б) – Робърт, как е? Всичко наред ли е? //
(И) – Много ми е жал, но счупих дръжката на лопатата. //
(Б) – Какви ми ги разправяш, каква дръжка? //
(И) – Съжалявам, но се счупи, като погребвах кучето ви. //
(Б) – Какво? Кучето ми е умряло? Как можа да стане това? //
(И) – Скочи в басейна и умря. //
(Б) – Но, лабрадорите са отлични плувци. //
(И) – То скочи, а басейнът беше празен. //
(Б) – Празен ли?! Нали го напълнихме миналата седмица! //
(И) – Водата я източиха пожарникарите, за да гасят вилата. //
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(Б) – Вилата ми е изгаряла! По дяволите, как? //
(И) – Падна свещта, стояща при ковчега на майка ви. //
(Б) – Какво?!? И мама ли е умряла? Какво е станало?! //
(И) – Влезе в стаята на жена ви и я видя в леглото с най-добрия ви
приятел. Не й издържа сърцето.
Способността за извършване на метаезикови операции е гаранцията, че
езиковият индивид може да контролира смисъла на казаното както от него, така
и от неговия партньор в общуването. От посочения пример с анекдота става
ясно, че метаезикът не само контролира вербалната комуникация, но може да
породи нов тип говорене за нещата.
2.0. През 1963 г. Якобсон разделя функциите на езика на основни
функции и вторични функции. Към вторичните функции той причислява
металингвистичната функция, която се занимава с говоренето за думите, за
езиковата дейност, чийто предмет е самият език. Рефлективността на езика като
негово особено свойство и рефлексия над езика като уникална способност на
човека се явява предпоставка за метаезиковата функция на речта и обезпечава
възможността на индивида на изгражда разсъжденията си за езика и/или процеса
на комуникация. Метакомуникацията като продукт на рефлексиите на субекта
на общуване над езика, речта и речевата дейност представлява сама по себе си
съвкупност от речеви действия, които се произвеждат в момента на текущото
общуване и обект на които се явява речта (на подателя или на получателя), а
така също и процеса на комуникация като цяло или частично. Способност за
осъществяване на метакомуникативните операции се формират в периода на
средната детска възраст, свидетелстват за нивото на интелигентност на човека
и обобщават неговия комуникативен опит.
Според Якобсон тази функция възниква в тези ситуации, когато предмет
(тема) на изказването е самия “код”, или при необходимост да се провери
използват ли комуникантите един и същи код, т.е. достатъчно “единообразно”
(по Мечковска 2008: 314) да се разбират знаците. Метасемиотическите
явления възникват в резултат на рефлексиите на съзнанието над собствения
комуникативно-познавателен инструментариум. Подчертавайки реалното
съществуване на метаезиковите явления във всекидневното общуване, Р. О.
Якобсон пише: “Наподобие мольеровского Журдена, который говорил прозой,
не зная этого, мы пользуемся метаязыком, не осознавая метаязыкового характера
наших операций” (Якобсон 1975: 201 - 202).
3.1. Метаезиковото използване на езика обикновено се свързана с
някакви трудности в речевото общуване, например: при разговор с дете,
чужденец, или който и да е друг човек, който не владее добре даден език, стил,
професионалната разновидности на езика или аргото. Чувайки непознатата
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дума, човек може да попита (например: Какво означава чартърен полет?
или Какво е това черна магия?) И тези въпроси и техните отговори – това е
проявление на метаезиковата функция на езика или на речта. Тяхната цел е
да пояснят изказването, да го направят по-разбираемо. Понякога говорещият
не дочаква въпросите, а стремейки се да изпревари възможното неразбиране,
той включва в речта си допълнителни пояснения. В условията, когато един от
събеседниците не владее добре използвания език, от време на време е нужно
де се проверява надеждността на “канала за връзка”. Например трябва да се
убедят, че първокласникът знае думата процент, чужденецъг – израза на пожар,
за баба Ви – думата атестация. В такива случаи говорещите могат да включат
в речта си бележки по речта си, т.е. да поясняват думите и изразите, които по
тяхно мнение, не са съвсем ясни за събеседника.
В метаезиковите си коментарии говорещите могат да оценят думата или
нейната уместност в речта, да мотивират своя избор за нейната употреба, да
подчертаят индивидуалните оттенъци на смисъла. Сравнете метаезиковите
значения на уводни клишета като така да се каже, както казват, образно да
се изразя, да се изразя на висок стил, би било грубо да се каже, ако трябва да
се каже истината и др. Например казвайки: Това, ако искате да направите,
е истинска капитулация, говорещият подчертава преносния характер на
употреба, а заедно с това и семантичната точност на употреба на думата
капитулация. Слушащият може да не се съгласи, да предложи свой избор, да го
коментира: Е, чак капитулация. По-скоро равнодушно изчакване.
Освен изразите, характеризиращи речта на говорещия, като напр.: както
е модно сега да се казва, според думите на моята баба, така наречения и др.,
към метаезиковите средства се отнасят:
1) всички онези езикови средства, с помощта на които хората пишат за
езика, средства за различаване на “своята” и на “чуждата” реч (включително
кавичките и курсива);
2) средства означаващи процеса на комуникация от страна на участниците
в речевото общуване, например: метаглаголите говори, бърбори, плещи; шепне,
крещи, подсказва;
съвет);

3) названия на проявленията на речта (дума, пословица, диктовка,

4) езиковедската терминология “как относительно поздний, наиболее
специальный и в содержательном плане самый весомый (ядерный) компонент
метаязыка” (Мечковска 2008: 334)
В етническите езици метаезиковите средства, като нетерминологична
употреба, се зараждат по естествен, стихиен начин, но заедно с това метаезикът
е резултат от рефлексиите и контрола на езиковото съзнание над своята работа.
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При използването на метаезика за по-отчетлива рефлексия, се препоръчва да се
разделят, да се разграничават фактите на езика обект и фактите на метаезика. В
специалната научна литература това се постига благодарение на терминологията,
както например в лексикологията – за разлика от общоприетата, но многозначна
дума, се използва термина лексема. В тълковните речници, граматиките и
учебниците език и метаезик се различават графически: обсъжданите факти на
езика обект се набират с по-едър шрифт или с курсив, или се отличават по цвят
от изказванията на метаезика.
3.2. Метаезиковата функция се реализира във всички устни и писмени
изказвания за езика – в това число на уроците и на лекциите по език и езикознание,
в граматиките, в речниците, в учебната и научната литература за езика.
Метаезиковата функция се отличава от останалите отделени от Якобсон
функции по своята по-голяма логическа сложност и по-голяма интелектуалност.
В онтогенезиса тя се формира най-късно от останалите функции. В съвременния
езиков индивид у нас метаезиковото рефлексия е възможна на третатачетвъртата година, а обикновено започва от пет-шест години. Метаезиковите
операции се осъществяват на базата на “рационалното” полукълбо. Вниманието
към езика се проявява във въпросите за думите (за техните значения, звучене,
различия), в поправките на чуждата и своята реч, в преиначяването на думите
и формите, в езиковите игри, в коментирането на речта. При децата езиковата
игра е както смешка, така и акт на усвояване на думите. “Впервые услышав
сочетание дядя Костя, трехлетний Коля засмеялся и спросил: Почему Кости, а
не мясо?” (Гвоздев [1929] 1961: 32).
В онтогенезиса формирането на способности за метаезикова рефлексия
води към рязко и ускорено развитие на интелектуално-семиотическите
възможности на човек. Психологически това е свързано с факта, че в
съзнанието на езиковия индивид се формира навика за междусемиотически
превод, т.е. преобразуване на съобщението, представено със знаците на
една семиотика (в звуковете), в съобщение със знаците на друга семиотика
(в буквите). Метаезиковата рефлексия открива пътя за анализ и оценка на
дадената семиотика, осъзнаване на нейните части и нейната цялост, нейните
възможности и ограничения.
Във филогенезиса метаезиковата рефлексия възниква дълго преди
писмото. Нейните най-ранни се закрепват в древната лексика и фразеология
със значение на “говори, пита, отговаря”, “съобщава, знае, разбира, мисли”,
“казано, реч, дума”. Метаезиковата лексика и фразеология образуват основата
на наивната картина на езика (по Мечковска 2008: 336).
4.0. Металингвистичните способности, както Бенвенист (1974) пише,
се отнасят за “възможността да се издигнем над езика, да се абстрахираме от
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него, да го планираме, като същевременно се възползваме от него в нашите
разсъждения и нашите наблюдения” (по Гомбърт 1992: 13). От тази гледна
точка металингвистичните проучвания са ограничени от зависимостта си
от езика, както и от способността на езика да се отнася към себе си. Но ако
тази способност се крие в основата на металингвистичната дейност, то тя
предполага от психологична гладна точка познавателно усилие, което отива
извън границите на строго езиковата дейност.
Рефлексивната употреба на езика означава преди всичко, че
познавателната дейност на субекта е с металингвистичен характер. Може да
се приеме, че металингвистичната дейност има два аспекта: теоретичен аспект
на металингвистична осведоменост (или знания за метаезика) и функционален
аспект (или способности за употреба на метаезика). Тези две измерения на
металингвистичната дейност не са независими. Теоретичният аспект предполага
определянето на металингвистичната дейност като познание за метаезика, а
функционалния – за неговото реализиране.
Съзнанието на когнитивния контрол се намесва, когато ситуацията
изисква разглеждане на аспектите на езика, за сметка на неговото значение.
Осведомеността за структурните характеристики на езика е предпоставка
за умишленото им прилагане при езиковата дейност, защото не могат да се
използват знания, при условие, че ги няма.
Металингвистичната осведоменост може да се определи като
знания, умения и навици да се направят езикови форми непрозрачни, т.е
металингвистични способности да се кодира и декодира речевото изказване.
Информацията във езиковите форми на системите за междуличностна връзка
съществува на две равнища: на онова, което е казано (или прието) да значи
на и онова, което се предполага, че означава. Метаинформацията съдържа
информация за това, как се интерпретира информацията, която е подадена. Тя
се получава от смесването на контекста и културата на езиковите обществата,
в които се създава връзката, така както и от отделните езикови индивиди,
участници в комуникацията.
Рефлексивността на езика (т.е. възможността мислите и речта за
езика с помощта на неговите средства) – това е една от тези семиотически
универсалии, която отличава езика на хората от езика на животните. Съставът
на метаезиковите средства в различните езици е различен. Вейнрейх “считал
типологически значимой характеристикой лексического запаса языка то,
насколько эффективен данный язык для своего собственного описания (степень
“циркулярности”, определяемости слов друг через друга (Вайнрих [1961] (1970:
221). Можем да приеме, че степента на развитие на метаезиковите средства като
цяло съответстват на нивото на интелектуалната култура в комуникациите на
социума.
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Говорихме за това, че понятието метаезик в лингвистиката и семиотиката
е възникнало под влияние на логиката и математиката, където съществуващите
метатеории със своите терминологичически и символически апарати, се създава
като средства за проверка на обектните теории. Именно металогиката е позволила
да се обяснят и също така да се разрешат езиковитие парадокси, показвайки, че
в техните основи лежи смесването на езика и метаезика. Например:
(1) такъв е случаят, наблюдаван в телевизионно интервю: Слави Трифонов
в “Шоуто на Слави” разговаря с участничката в “Добре дошъл в България”
Елена от Украйна.
Слави: “В Украйна има много красиви жени, а мъжете са огромни ... ”.
Украинката: “Къде, бе!!!”;
(2) или в разговора между двама влюбени:
К1 (момичето): – Това е върхът на нахалството! Аз ти казвам, че ще
имам бебе, а ти ме питаш от кого е! //
К2 (момчето): – Извинявай, мислех, че знаеш ...
Смесването на езика и метаезика често се използва за създаване на
комичен ефект, както например в анекдотите:
(1) В аптека влиза подпийнала жена, застава пред младия фармацевт и
казва: “От месеци не съм виждала мъж!”.
Аптекарят й отговаря: “Имаме много ефикасни капки за очи ...”.;
(2) Двама отишли да пият в парка. Напили се яко. На другия ден се
срещат. Единият (Е) е целият в синини, отоци, куцащ.
Другият (Д) го пита: – Какво е станало с теб?” //
(Е): – Ами вчера, като се разделихме с теб, успях да мина само десетина
метра и една кола ме удари в коляното. Точно да стана и един кон с копитото
ме удари яко в гърба! Отново падам, ставам и един самолет! С крилото по
шията. Едва не ми откъсна главата. Вдигам си главата и бам една ракета
точно между очите!//
(Д): – Ти се майтапиш! //
(Е): – Не вярваш ли? Питай шефа на въртележката!
5.0. Въз основа на анализа и разсъжденията по въпросите на метаезика и
метаингвистичната функция на езика се стига до следните обобщения:
1. Езиковата рефлексия като форма на проява на езиковото съзнание на
индивида и метаезиковата дейност имат огромно значение за лингвокреативната
дейност на субекта на общуване и за комуникацията, защото:
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- те развиват способността да се говори за езика;
- обезпечават пълноценното общуване между хората;
- помагат за организацията на езиковото общуване на човек и обобщават
неговия комуникативен опит.
2. Знанията за метаезика, за металингвистичната функиция на
езика, способстват за формиране у носителя на езика на метапрагматическа
осводоменост, като осведоменост за това, какви метаезикови средства и
операции трябва да са съзнателно избрани, за да се постигнат поставените
цели на комуникация, което от своя страна помага да се моделира процеса на
речевото взаимодействие и въздействат на хода на диалога.
В заключение ще се акцентира на убеждението, че практическото
владеене на навици за използване на метаезика и метаезиковата функция на
българския език са необходими за грамотната организация на процеса на
общуване и обезпечаване на ефективното взаимодействие в хода на речевата
интеракция.
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Към въпроса за устойчивостта на някои
диалектни фонетични особености в
мезолекта на Опака *
Румяна Русинова
REFERENCE TO THE STABILITY OF SOME phonetic
FEATURES OF THE OPAKA MESOLECT
Rumyana Rusinova
Summary: The study extends the research on the stability and frequency of
usage of some phonetic features of the mesolect spoken by the Opaka residents. Markers of the dialect’s vocal system along with competing features of standard language
system are a subject of the study in attempt to analyze the existing varieties including
the influence of numerous sociolinguistic factors.
Key words: vocals, stability, standard language, dialect, mesolect, tendencies,
sociolinguistic factors, phonetic factors, morphological factors
В настоящата работа се разглеждат проблеми на мезолекта като междинна
езикова формация, в която успоредно съществуват и се конкурират диалектни и
книжовни елементи. Отстъплението на диалектните норми е безспорен факт, но е
трудно да се прогнозира с точност пътят на сближаване с книжовната формация.
За да бъдат дадени някакви прогностични оценки, е необходимо да се проучи
степента на устойчивост на диалектните маркери.
Диалектният материал, който е анализиран, е от град Опака, Поповско.
Диалектът на селището е капански и се отнася към мизийската група на
източнобългарските говори.
Статията е продължение на изследване, посветено на устойчивостта на
някои диалектни особености, свързани с функционирането на вокалите в говора
на Опака (вж. Русинова: 2013). В посочената работа е разгледан континуитетът
на старобългарските вокали, вариантността, свързана с рефлексите им, както
и някои особености на функционирането на неударените вокали – редукция и
консонантизация.
Предмет на настоящото проучване са характерните за говора типове
елизия, протеза, лабиализация и делабиализация.
* Продължение от миналия брой.
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Изследването не е социолингвистично, но при представяне на
резултатите от наблюденията се отчита влиянието на социолингвистични
фактори като възраст, образование, социален статус, тъй като в повечето случаи
съществуването на вариантност зависи именно от тези фактори.
Липсата на ударение е една от най-съществените причини, която стои
в основата на промените при вокалите. Освен редукция и консонантизация
резултатът от неакцентуваността (в съчетание с други фактори) много често е
елизия на вокал или на по-големи сегменти от думата.
Изпадането на вокали е познато на почти всички български диалекти,
но е особено характерно за източнобългарските говори. Наред с многото общи
особености в проявите на елизията в тези диалекти се наблюдават и специфики,
а също така е различен обхватът на явлението.
Предпоставките и условията за съществуване на елизията са отбелязвани
или коментирани по-пълно в почти всички описания на конкретни диалекти.
Преглед на част от тези изследвания е направен в статията на Ал. Александров
„Изпадане на гласни в мизийските говори“ (вж. Александров 1979). В това
приносно проучване на базата на богат и обемен материал задълбочено
са анализирани условия и причини от различен характер (фонетични и
морфологични), водещи до елизия. Независимо от мястото, което изследователите отделят на елизията, и детайлността, с която я проучват, всички са единни
по отношение на факта, че тя е резултат от липсата на акцентуваност и от
отслабването на артикулационната сила. Изтъква се, че елизията е свързана
със стремежа към икономия на артикулационни усилия и време, че зависи
от темпа на речта, от стилната сфера. Обръща се внимание не конкретните
фонетични условия, които се проявяват комплексно – неакцентуваността,
мястото на неударените вокали спрямо ударението, консонантното съседство
(най-вече броят на съгласните, съседни на изпадащия вокал), особеностите на
сричковата структура на думата и пр. Акцентува се върху факта, че „никога
не се накърнява нито лексикалното, нито граматическото значение на думата
като цяло“ (Александров 1979: 79).
Най-често изпадат вокали от думи с висока честота на употреба, при
чието произнасяне се получава автоматизъм, който е причина за неглижиране
на учленението. Освен фонетичните предпоставки за поява на елизията, за
голяма част от случаите съществени (дори водещи) са морфологични фактори,
принадлежност към определени словообразувателни и морфологични модели.
В предложеното тук изследване задачата не е да се прави подробен
теоретичен коментар на вокалната елизия като явление, а да бъдат представени
конкретно типовете елизия, характерни за говора на Опака, и да се направят
изводи за устойчивостта им. Наблюденията са съобразени с маркираните по-
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горе особености на изпадането на вокали. Примерите са разделени в две групи.
В едната са представени случаи с вокална елизия, породени от специфични
фонетични условия, а в другата – от морфологични.
I. Вокална елизия, резултат от специфични фонетични условия. Наблюдава
се най-често (но не само) в основата на имена, наречия, глаголи.
1.

Елизия на неударен вокал и

1.1. В началото на думата (афереза): зб ̓ àгъ, зблˋъскът, звàди, звàдиў,
звѝквът, згỳбили, згурѝъ, здѝгвъ, здˋърпъли, злѝзът, злˋъжи, змѝй (измие),
зрàбутилъ, скàрът (изкарат), скàчът (изскачат), скòчиъ (изскочиха),
спèйът, спрѝдъли, спутèни, спˋъдилъ, спрàштъм, стъкàлъ, стървàли,
стъчèм.
тò тр̓ àбъ съз дукумèнт дъ злèзи и дъ ўлèзи сèтне//
кòлку àби стъкà//
Както се вижда от примерите, в диалекта редовно изпада вокалът и в
глаголни форми, в чиято структура той е част от префикс из-, ис-. Тези форми се
оценяват категорично като ярко диалектни, употребяват се от най-възрастните
носители на говора и изключително рядко от представители на средното
поколение с нисък социален статус, и то в ситуации, в които напълно липсва
самоконтрол.
1.2. В средисловие (синкопа). Тук са представени и примери с елизия
на вокал е, който в повечето разглеждани случаи (но не във всички)
се редуцира в и, т.е. и<е, и: бỳл‘ни, блъгу(ф)штинè, дòт‘те (дойдете, с
елизия и на й), дунсè и дунцè, зънсè и зънцè, дунèсти, зънèсти (с отмет на
ударението), зèленцъ, кубѝлцъ, куллò, кул̓ лèнци, лèл̓ ни, мèсцъ, мèшчинъ,
пун̓ дèл̓ ник, пˋън̓ цъ, тàн̓ ни, чèтри.
1.3. В краесловие (апокопа): бàт, двънàйс, дˋъл̓ , л̓ , мˋър̓ , нˋъл̓ , трѝйс.
В повелителните форми дунèс, зънèс има отмет на ударението върху
корена на съответните глаголи и неакцентуваният вокал и изпада. В голяма
част от случаите, в които има елизия на е или и, предходният консонант силно
се палатализира. Този компенсаторен резултат подсказва, че е изпаднал именно
преден вокал, и има отношение към запазването на значението на дадена дума
(макар и не директно), а това е едно от най-съществените условия за проява на
елизията.
2. Елизия на неударен вокал ъ
Регистрираните примери са малко и са с елизия на ъ<а (резултат от
редукция) в началото на думата (афереза): ку, мъ (ама), тънàс, тънàскъ.
3. Елизия на неударен вокал у
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Повечето от случаите са с елизия на у, резултат от редуцирането на
широкия вокал о в у (у<о).
3.1. В началото на думата (афереза): гˋърлица, дгòр̓ ъ, тишлè, тървàли съ.
стървàли пърчèту/ тървàлу съ тò//
В голяма част от примерите от този тип вокалът у функционира като
префикс. Изпадането му в такава позиция се оценява като ярко диалектно и
се среща само в речта на най-възрастните носители на диалекта. Както тези,
така и случаите с афереза на вокал и и в известна степен на ъ (примерите са
малобройни) са сред най-неустойчивите фонетични маркери в говора, тъй като те
рязко контрастират със своя колорит и редовно се заменят със съответстващите
им форми без елизия.
3.2. В средисловие (синкопа): двèчеръ, дмà (у дома), дòдвъ, ккòшките,
пулвѝнъ, рàптъ, рàпт̓ ът, сˋъптъ.
Случаите от тази група се усещат като диалектни, но не толкова
контрастни като предходните, затова са и по-устойчиви от тях.
3.3. В краесловие (апокопа): дèт, д̓ àт(дядо), дукˋът, кàк (кàко), кòйт,
кугàт, къкòт, нѝт, штòт.
Елизиите от този тип засягат предимно високочестотни думи (най-вече
местоимения, наречия, съюзи) и са с много широко разпространение, нямат
тясно диалектен характер и са редовно явление в непълния стил на книжовно
произношение. Те не се оценяват като непрестижни и не съществува мотивация
да бъдат избягвани, затова са сред маркерите, които се характеризират с найголяма устойчивост.
Често елизия на вокали се наблюдава и в границите на акцентната
(фонетичната) дума. Най-лабилни при определени фонетични условия са
вокалите от съюза/частицата да, от отрицателната частица не, от частицата за
бъдеще време шъ (ши, ше) и, по-рядко, от местоименните клитики.
Елизия на неударения вокал ъ<а в съюза/частицата дъ (да) не се среща в
много случаи като тип, но е често явление в комбинация с форми на глагола ида:
д ѝдъ, д ѝдим.
Вокалът и (<е, и) в отрицателната частица изпада почти редовно след
да: дъ н дòди, дъ н зб̓ àгъ, дъ н збˋъркъ, дъ н слỳшъ, дъ н трˋъгвъ, дъ н
уручàсъ.
глèдъм дъ н збˋъркъм ỳлицътъ//
Отрицателната частица не се деформира по този начин и пред
възвратноместоименните частици се и си, пред кратките форми на личните
местоимения и пред формите на спомагателния глагол съм: дъ н йˋъ вѝд̓ ът, дъ н
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сˋъ тривòжи, дъ н гỳ ърèсъ, дъ н сˋъм глỳх.
н̓ àкуй дъ н тˋъ убѝй//
н̓ àкуй мумчè дъ н гѝ вѝди//
пòвечи дъ н сˋъ чỳвът тèс рàбути//
дъ н гỳ зблˋъскът лиỳсит̓ ъ/ дъ н дòдът д̓ àўлет̓ ъ//
кòлкуту и дъ н сѝ игрàч/ ти съ игрàй//
Вокалът от частицата за бъдеще време шъ (ши, ше) изпада често,
като в много от случаите е в комбинация с друга проклитика – следвана е от
възвратноместоименната частица или кратка форма на лично местоимение: ш
ѝдиш, ш съ вˋърни, ш съ нъхрàним, ш си вър̓ˋът, ш съ зъгỳб̓ ъ, ш тъ вѝд̓ ъ, ш тъ
зъвидˋъ.
нѝй ш ѝдим тàм//
нъ свàдбътъ стò лèвъ ш ти дàм//
чи ш съ умурѝш/ чи ш съ исцàпъш/ н̓ àмъ знъчèние//
По-рядко се наблюдава елизия на вокал от местоименна клитика (напр.
ни – шъ н̓ гъл̓ чѝш), от въпросителната частица ли (видè л̓ сиà кò стàнъ) и пр.
II. Във втората голяма група са представени случаи на вокална елизия,
зависеща от морфологични фактори. Многобройните примери като тип се
успоредизират с описаните от Т. Бояджиев случаи, „когато изпада гласна, носител
на граматическо значение, в отворена сричка пред друга граматическа морфема,
която започва със съгласна“ (Бояджиев 2012: 547). Причина за изпадането на
вокал, който функционира като флексия за род и/или число, при членуване е
редундантността. „Тези промени в говорите се извършват с граматически
редундантния елемент – родово или числово окончание, което при флексията
се изразява двойно: сел-о-т-о, жен-а-т-а“ (Бояджиев 2012: 548). Дублирането
на информацията за род и число в членуваните форми за ед.ч. и информацията
множественост в членуваните форми за мн.ч. е причина за елизията на вокала
във функция на флексия, тъй като неговото изпадане не отнема съществена
граматическа информация. Така с морфонологични средства се създава един
доста устойчив модел за изпадане на гласни при членуване на имена.
1. Елизия на неударен вокал, който функционира като флексия за род и
число, в членувани форми за ед.ч. на имена и причастия
1.1. Съществителни имена
1.1.1. Елизия на неударен вокал ъ като флексия за ж.р. ед.ч.: гудѝнтъ,
мугѝлтъ, плънèттъ, прусвèттъ, пулвѝнтъ, рàбуттъ, тъбèлтъ.
1.1.2. Елизия на неударен вокал и (<е), като флексия за ср.р. ед.ч.: дèтту,
зèл̓ ту, пѝл̓ ту, тèл̓ ту.
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1.1.3. Елизия на неударен вокал у (<о) като флексия за ср.р. ед.ч.: д̓ àтту,
(м.р. и ср.р.), жѝтту, злàтту, курѝтту, л̓ àтту, сèлту, сѝтту, уд̓ àлту,
чèлту.
1.2. Прилагателни имена
1.2.1. Елизия на неударен вокал ъ (<а) като флексия за ж.р. ед.ч.: бàбинтъ,
бỳлкинтъ, гул̓ àмтъ, мàйкинтъ, червèнтъ.
1.2.2. Елизия на неударен вокал у (<о) като флексия за ср.р. ед.ч.: бѝлкуфту,
дˋървенту, зилèнту, кѝселту, студèнту.
1.3. Числителни имена
1.3.1. ж.р.: пèттъ, трèттъ, дивèттъ.
1.3.2. ср.р.: пèтту, трèтту, дисèтту.
1.4. Местоимения
1.4.1. ж.р.: мòйтъ, вàштъ, нàштъ, нèгуўтъ.
1.4.2. ср.р.: мòйту, вàшту, нàшту, нèгуўту.
1.5. Причастия
1.5.1. ж.р.: изустàйънтъ, мѝнълтъ, устàнълтъ.
1.5.2. ср.р.: мѝнълту, нъридèнту, пусòченту, умр̓ àлту.
2. Елизия на неударен вокал като флексия в членувани форми за мн.ч. на
имена и причастия
2.1. Съществителни имена
2.1.1. Елизия на вокал е или и като флексия за мн.ч. на многосрични
съществителни от м.р.: буркàн̓ те, гръдинàр̓ те, дòктур̓ те, гуведàр̓ те,
другàр̓ те, йергèн̓ те, куледàр̓ те, кỳфър̓ те, кълмукàн̓ те, мъсỳр̓ те,
прˋъстен̓ те, рудѝтел̓ те, свъдбàр̓ те, ступàн̓ те, уфчèр̓ те, цигулàр̓ те,
цървỳл̓ те, чувàл̓ те.
Такива форми се срещат (макар и не редовно) и в публичната сфера (в
изказвания на местни конференции, в интервюта, излъчени по общинското
радио): испълнѝтел̓ те, медàл̓ те, механизàтур̓ те, пукъзàтел̓ те, ръкувудѝтел̓
те, фестивàл̓ те. Тяхната употреба е показател за високата степен на устойчивост
на този тип елизия, която явно не се чувства като контрастна. Макар че тези
форми са в конкуренция с книжовните и не са преобладаващи, не съществува и
стремеж те да бъдат последователно отстранявани.
2.1.2. Елизия на неударен вокал и като флексия за ж.р. в мн.ч. се наблюдава
много по-рядко: жèн̓ те (с отмет на ударението), кубѝл̓ те, свàт̓ те.
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2.1.3. Елизия на неударен вокал ъ (<а) от флексията -етъ, -итъ, (<-ета)
за ср.р. мн.ч.: àгнеттъ, гирдàнчиттъ, живутѝнчеттъ, йèрчиттъ,
кòнчиттъ, кръвàйчиттъ, кỳчиттъ, мумчèттъ, мумѝчеттъ, мълàчеттъ,
пѝлиттъ, тòпчиттъ.
2.2. Елизия на неударен вокал и като флексия за мн.ч. на прилагателни
имена се наблюдава сравнително рядко: дˋървен̓ ти, зилèн̓ ти, ѝглен̓ ти,
млàт̓ те, стˋъклен̓ ти.
2.3. Елизия на и като флексия за мн.ч. на причастни форми: зътòрен̓ ти,
зъбˋъркан̓ ти, изгурèл̓ ти, пучернèл̓ ти.
В разгледаните случаи, в които и като флексия за мн.ч. и за ср.р. ед.ч.
(и<е) изпада, предходният консонант почти винаги компенсаторно се
палатализира.
2.4. Елизия на вокал и като флексия за мн.ч. на притежателни
местоимения: нàшти, вàшти.
Изпускането на флексията в членуваните пълни форми на притежателните
местоимения (нàштъ, -у, -е, -и, вàштъ, -у, -е, -и) има интердиалектен
(наддиалектен) характер и е лексикализирано, тъй като се среща в определен
брой думи и техни форми. Съществуването на тези облици се обяснява и като
резултат от тенденцията към унифициране на основните форми, към които
се прибавя определителният член (вж. Бояджиев, Радева, Младенов 1987: 61).
Такива форми се срещат редовно в книжовно-разговорната реч. Те не се отчитат
като контрастни от носителите на говора на Опака и не се проявява стремеж да
бъдат отстранявани.
За разгледаните във втората група случаи от важно значение е и една
особеност, отбелязана от Т. Бояджиев, „фактът, че изпада гласна на сричковата
граница, като по този начин думата, изговорена при минимум мускулно
напрежение, запазва смисловата си цялост“ (Бояджиев 2012: 548).
От приведения материал се вижда, че вокалната елизия е явление с
широко разпространение в мезолекта на Опака. Най-лабилна и най-поддаваща
се на изпадане е гласната и (<е,и), в по-малко случаи изпада у (<о,у) и най-рядко
ъ (<а, ъ) – в единични случаи по фонетични причини, в останалите случаи – при
членуване на имена от ж.р.
Изпадане на вокали се среща в речта на всички представители на мезолекта.
Различните типове елизия обаче не са с еднакъв обхват на разпространение
и степен на устойчивост, тъй като е различно мястото им по вертикалата на
престижността. Най-общо може да се обособят следните три групи случаи:
1. Като най-неустойчиви се определят елизиите на вокалите и и у в
началословие (афереза) от типа злѝзъ, стъкà, тишлè. Тези облици се приемат за
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ярко диалектни и се заменят с книжовни. Употребяват се само от най-възрастните
и с най-нисък социален статус представители на говора.
2. Като най-устойчиви се определят елизиите от типа нˋъл̓ , кугàт, штòт
(апокопа на и, у) и лексикализираните случаи от типа нàштъ. Те не се отчитат
като диалектни, остават незабележими за говорещите и затова не съществува
стремеж да се отстраняват.
3. Останалите случаи заемат междинно място и употребата им е зависима
от редица ситуационни и стратификационни фактори.
В традиционния териториален диалект на Опака съществува и явление,
което в известна степен е противоположно на елизията, тъй като при него се
добавя фонема (в случая вокал). Става въпрос за така наречената протеза, която е
вид епентеза. За говора на Опака е характерна протеза на вокал и в два случая:
1. В съществителните страх и срам: истрàх (и истрàў), исрàм (и истрàм).
Тези случаи са с много широк ареал на разпространение в българските
говори.
2. Протетично и във формите на обобщителните местоимения за
количество е специфичен маркер за диалекта: исѝчкийъ, исѝчкуту,
исѝчките(исѝчкит̓ ъ).
ъм тòйту/ мòйту/ исѝчките//
мòжи пу идѝн кˋъшей дъ е/ ъмъ нъ исѝчкит̓ ъ//
Формите с протетичен вокал се определят като ярко диалектни.
Представителите на младото и средното поколение не ги употребяват, а
при най-възрастните се наблюдава ситуативно обусловена вариантност. Те
оценяват маркерите като контрастни, но им липсва мотивация за категорично
отстраняване.
Едни от най-колоритните форми в говора са резултат от лабиализация и
делабиализация. Някои от тях са специфични за говора, а други имат по-широк
ареал на разпространение.
Лабиализацията се среща само в отделни думи и засяга както ударени,
така и неударени вокали:
у<ъ<а : зувл̓ àкъвъ (завлякоха)
ў<ъ

: к̓ усмèтете

о<е

: г̓ òрмън

у<е,и : г̓ урàн̓ , кръвуфèрмъ, к̓ урàнъ, свинуфèрмъ, чуждустрàннъ,
чуждустрàнец, чумбèр (и чумбèр̓ ), чушмˋъ
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у<и
ỳвъм

: жỳф (жỳў), жỳвъ, жувèй, с̓ урмàў, усˋъйнът (и усˋъхнът), ут̓

ъм тò сàму кòжъ и кòкъл̓ читъ/ шъ кàжиш/ тỳй ни мòжи/ кàк жувèй/
ъмъ нà/ жỳў//
В някои от посочените случаи лабиализацията на вокала се съпровожда
с палатализация на предходния консонант.
На делабиализация също се подлагат както ударени, така и неударени
вокали, а предходният консонант често се депалатализира.
и<у<о : прибỳди съ
и<у

: либòйник, либòйницъ, лѝл̓ ъци, плѝйш, тит̓ ỳн

ъ<у<о : въшàў (ошав), съпроводено с протеза на в
тò пък либòйник ли й/ тò дòди де ей тˋъй сàму дъ тъ уштѝпи//
Думите с лабиализирани и делабиализирани вокали са маркирани
като ярко диалектни и категорично се избягват. Устойчивост се забелязва в
речта на най-възрастните, а носители на диалекта от средното поколение, дори
представители на интелигенцията, употребяват формата чушмˋъ (и чушмà), в
която вероятно тази особеност се е лексикализирала.
В заключение може да се каже, че най-неустойчиви са тези елементи,
които се оценяват като ярко диалектни, непрестижни и не се употребяват
от младото и средното поколение (с малки изключения). В речта на найвъзрастното поколение се наблюдава вариантност, зависеща от ситуационни
и стратификационни фактори. В тази група са следните особености на
вокалите:
- лабиализация и делабиализация (жувèй, либòйник)
- протеза (исѝчкътъ)
- елизия на неударените вокали и и у в началото на думата (зб̓ àгъл, тишлè).
В тази група са и следните особености, анализирани в първата част на
изследването (Русинова 2013: 179):
- форми със запазен епентетичен вокал ъ в ж. и ср.р., ед.ч. и в мн.ч. (упèкъли)
- наречия с рефлекс ’а<ѣ в краесловие (дубр’à)
- преглас на етимологично а след меки съгласни и ж, ч, ш, й пред мека сричка
(чèши)
- ’ъ (вместо е) в окончанията и в определителния член за мн.ч. на имена от м.р. и
ж.р. (буркàн’ъ, мàлкит’ъ).
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Обратно, най-устойчиви са тези, които не се осъзнават като контрастни
и непрестижни, остават извън самоконтрола на представителите на мезолекта и
не се проявява стремеж да се избягват. Тези особености са:
- елизия от типа штòт, кугàт (апокопа на и, у) и лексикализирани случаи от
типа нàштъ
- елизия, резултат от морфонологични причини, тип медàл̓ те
От разгледаните в първата част (Русинова 2013: 179) случаи в тази група
са следните:
- пълна редукция на неударения вокал е в и (лòзи, ни мòжи, ридùм)
- консонантизиране на неударения вокал е в й (сèйм, п’àлъ й, къквà й)
- форми с редуване а: е след небен консонант без оглед на характера на
следващата сричка (мълчелùф, слỳчей, чесˋъ, чесòвник).
Останалите особености заемат междинно място спрямо двете групи.
Тяхната степен на устойчивост е коментирана в изложението.
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Комуникативния феномен мълчание
Стефка Петкова-Калева

THE SILENCE AS A COMMUNICATION phenomenon
Stefka Petkova-Kaleva
Summary: The article examines the role of silence in the interpersonal and
social interaction. It is pointed at its three communicative hypostases: 1) silence as behavioral act, 2) silence as a symptom 3) silence as an element of the ritual. The paper
dwells on some wide-spread models of interpretation of the notion of silence in social
interaction and their manifestation in political discourse.
Key words: silence, communication, political discourse, conceptualization
И лишь молчание понятно говорит.
В. А. Жуковский
Мълчанието е сложен културен феномен с многопосочни семиотични
проекции, което прави напълно обясним интереса към него в различни области
на хуманитарното знание.
То е важен елемент както на междуличностното общуване, така и на
социалната интеракция. И в двата случая има три основни ипостаси: 1) на
поведенчески акт; 2) на симптом; 3) на символ или елемент на даден ритуал.
1. Мълчанието в междуличностната комуникация
Като поведенчески акт в междуличностното общуване мълчанието
маркира съзнателен отказ от участие в комуникация посредством словото.
Важен момент в интерпретацията му в този аспект е отграничаването му
от `не-говоренето`. Разсъждавайки върху прагматичните характеристики на
формите мълча и не говоря, Н.Д. Арутюнова отбелязва, че докато формата мълча
предполага възможност за изпълнение на речево действие, формата не говоря не
само е лишена от подобна пресупозиция, но и маркира неспособност на човека да
извършва речева дейност или поне речева дейност на даден език. “За младенеца
няма да кажат, че мълчи. Глаголът мълча не може да се използва по отношение на
ням човек. Може да не говориш, но не и да мълчиш по-италиански” [Арутюнова
1994:108]. Иначе казано, мълчанието маркира нарушаване на поведенческия
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стереотип, което става още по-очевидно на фона на епидигматичните връзки
на глагола мълча с вербални форми като премълчавам, замълчавам, смълчавам
се, умълчавам се и др. Поведенческият характер на мълчанието и неговата
контролируемост обясняват интерпретацията на феномена в каузален контекст,
а също в контекста на извеждане на мотива за едно или друго речево поведение
[Арутюнова 1992:5]. Мълчанието се оценява от гледна точка на критериите за
целесъобразност: няма смисъл/ безполезно е да се мълчи и с оглед на етичните
норми, напр.: срамота е / подло е да се мълчи.
В режим на междуличностен диалог контролираното мълчание може
да маркира заемане на позиция на невмешателство и определена опозиция
във мнението. Чрез своето мълчание адресатът дава да се разбере, че няма да
възпрепятства говорещия, но не иска да носи отговорност за неговите решения и
постъпки. “Мълчанието е знак за самоотстраняване, а не за съгласие” [Арутюнова
1994:110]. Затова ние отминаваме с мълчание онова, което не приемаме, но
против което не се съпротивляваме активно. Българският език има много точен
израз за мълчание в дадената ситуация: Мълчи та бучи.
При поддръжката на изражението на лицето и поведението на погледа,
позата и позиционирането отсъствието на речева реакция може да се превърне
в регулаторен сигнал, маркиращ нежелание за продължаване на диалога. Но с
помощта на същите фактори – израза на лицето, погледа, мимиката, жестовете мълчанието може да “заговори” на добре разбираем “език”. Между събеседниците
може да протече дори “мълчалив диалог”. Да си спомним Булат Окуджава: И
тени их качались у порога. /Безмолвный разговор они вели - / Прекрасные и
мудрые как боги / И грустные как жители земли.
Или у Блага Димитрова:
За миг стоят безмълвни, вслушани в докосването си.
око.

Мълчание. Ребусът на гримасата му, който тя се мъчи да разгадае под

“Моята грешка е в едно-единствено, което не може да се нарече
работа!” – премълчава той.
Нейният следователски поглед:
“Кое е то?”
Уклончивият дим от цигарата му:
“Ще ви кажа, но не сега.”
“А кога?” – Очите й го приковават до стената.
Колкото по-гъста е тютюневата мъгла, толкова по-ясно през нея
изплуват мислите му:
“Когато си тръгна оттук, ще ви разкрия всичко за себе си, за да знаете,
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кого сте прибрали от улицата.”
“Веднага кажете всичко!” – настояват стиснатите й устни.
Кирил става, изгася угарката в мивката. Така тихо е, че се чува
изсъскването на огънчето.
“Искате веднага да си тръгна?”
Мълчание. Телепатичната връзка помежду им се прекъсва. (Лице, 1981)
В качеството си на поведенчески акт мълчанието се подлага не само
на качествена, но и на количествена оценка. Склонността към неучастие в
“светски” разговори, беседи, обсъждания, към избягване на социални, в това
число и речеви контакти, се определя от езиковото съзнание като мълчаливост.
На нивото на груповото общуване оценката на подобно речево поведение зависи
от индивидуалната представа на оценяващия за нормата на интензивност
на речевите контакти в семейството, колегиума, в приятелска среда. Прави
впечатление, че езиковото съзнание проявява известна подозрителност
към мълчаливците, като поставя този комуникативен модел в контекста на
неискрения дискурс и неискреното (потайно, притворно) поведение. Кой не е
чувал, че тихата вода е най-дълбока.
Като цяло оценката на комуникативния феномен мълчание е свързана
основно с отношението на оценяващия към двата елемента на опозитивните
редове мисъл – слово и мълчаливо послание – словесно послание.
Според едни стереотипни представи, обобщени от Ф. Тютчев в известното
Мысль изреченная есть ложь (Изречената мисъл е лъжа) пропастта между
словесната форма и духовното съдържание е непреодолима. В австрийския
модернизъм “съмнението във възможностите на езиковия изказ открива своята
алтернатива в мълчанието” [Стайчева 2012:195]. За Мартин Бубер функцията на
езика е само служебна, а истинският диалог протича на доезиково ниво. Той
е в отхвърлените слова, в непроизнесените думи [Бубер 1992]. Убеждението
в безпомощността на човешкия език е в основата на появата на Театъра на
мълчанието при Метерлинк, за когото истинският диалог е недостъпният за
нашите сетива разговор на душите.
В руската поезия този мотив е широко представен и е довел до появата
на редица прецедентни текстове. Така у Тютчев (Silentium 1830) идеята за
невъзможната връзка между отделните човешки вселени поражда заклинанието:
Молчи, скрывайся и таи. В своята поетична творба със същото заглавие (Silentium
1910) О. Манделщам възкликва: Да обретет моя уста первоначальную немоту,
което е своеобразен апел за завръщане към изначалната немота на до-битието,
таяща в себе си хармонията на мирозданието. За поета мълчанието е метафора
на идеалната реч. Мълчанието е високо ценено и от руската поетеса Марина
Цветаева, чиято поетика изобилства от неговите знаци: тире, многоточие,
многоточие при въпросителен и възклицателен знак.
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В българската литературна традиция мълчанието също е бивало предмет
на различен род интерпретация с акцент върху неговото смислово и експресивно
превъзходство над думите. Особено характерно е то за героите на Йовков,
които според С. Султанов по-добре мълчат, отколкото говорят [Султанов 1980].
Интерпретацията на мълчанието е довела до появата на такива прецедентни
текстови форми като: Аз вярвам в мълчаливата любов (Д. Овадия) и Мълчание,
заредено с достойнство (А. Геров) и др.
В романа на Блага Димитрова „Лице” ще открием задълбочен анализ на
различните форми и функции на мълчанието в междуличностното общуване.
Разглежданият тук аспект се съдържа в един удивителен монолог на един
удивителен персонаж – фикуса:
Езикът, това червено листо в черупката на зъбите, то е нож, с който
вие непрестанно се намушвате един друг. Езичници!
Безмилостно. Безсмислено.
олово.

Цели сте в рани от думи. Една от тях ще бъде смъртоносна. СловоЕзик-екзема! Лаф-лаф-лафикуси!

Пазете се от думите! Те ви разделят повече от стените и завесите. Те
ви раздалечават повече от времето и от пространството. Желязна словесна
завеса! Фику-студена война. Фику-сеч.
Не си играйте с ножа на езика! Замлъкнете! Ножа – в зъбатата
ножница!
Оставете да говорят двете листа на ръцете ви. Нежни докосвания на
сенки. Десетопръстна азбука. Всеизречимост. Фикусловие.
Бледи, заболели от бърборене сенки.
Бърборикуси! Варварикуси! (Лице, 1981)
За споделящите тази стереотипна представа
мълчанието е достойнство.

да бъдеш господар на

Но съществува и една друга гледна точка, според която „в мълчанието
демонът проявява своята хитрост и колкото по-дълго продължава то, толкова
е по-силен демонът” (Ясперс 1948). Мълчанието вещае смърт, докато речта е
символ на живот, или както гениално е написал И. Бунин:
Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
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И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь. („Слово”)
3.2. Симптоматика на мълчанието
Като съзнателно или несъзнателно пропусната речева реакция мълчанието
може да бъде интерпретирано като симптом за ограничен ум, интелектуална
немощ и незнание. Българското езиково съзнание се отнася към този факт с
ирония, с висока доза критичност, което проличава и от богатия идиоматичен
ред, интерпретиращ този аспект от симптоматиката на мълчанието: Мълчи
като тъпан/ като пън /като кютук/ като треснат; две думи не може да каже;
вадиш му с ченгел думите от устата; ни дума, ни вопъл, ни стон (ирон.); мълчи
като партизанин на разпит (ирон.).
Мълчанието говори и за състояние на душевен дискомфорт, за криза на
духа. То дори може да се превърне в образ на самотно отчаяние и безнадежност,
както се случва това при героите на А. Платонов в романа “Чевенгур” и повестта
“Котлован”.
От друга страна, мълчанието е естествена човешка реакция в минути
на силен емоционален потрес, възторг, любовно опиянение, отчаяние. В такива
мигове човек обикновено изгубва способността си да говори. Езикът описва тези
състояния като тих ужас, като моменти, в които човек изгубва и ума и дума,
глътва си езика/граматиката; онемява, занемява. Нямам думи! е лаконичният
коментар в този случай. Както отбелязва Н.Д. Арутюнова обаче “Отсъствието на
означаващо не винаги означава отсъствие на означаемо; напротив, отсъствието
на означаващо може да означава, че означаемото е толкова значимо, че за него не
може да се намери подходящо означаващо” [Арутюнова 1994:178]. И тя привежда
като доказателство един много ярък пример – откъс от 23-тия сонет на Шекспир,
който ще си позволя да цитирам, защото е изключително точен:
Как тот актер, который, оробев,
Теряет нить давно знакомой роли,
Как тот безумец, что, впадая в гнев,
В избытке сил теряет силу воли, –
Так я молчу, не зная, что сказать,
Не оттого, что сердце охладело.
Нет, на мои уста кладет печать
Моя любовь, которой нет предела.
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Знае се, че колкото по-силна е емоцията, колкото тя е по-близо до афекта,
толкова по-малко е влиянието на съзнанието в акта на нейното преживяване и
изразяване. Съзнанието се заплита в паяжината на емоциите и неговият път
към думите се превръща в истински лабиринт. Това състояние на търсене
на адекватен на преживяваното чувство словесен израз, което откриваме в
апосиопетичната форма на мълчанието го доближава до паузата за хезитация.
Ритуалното мълчание има древен произход и се обяснява с вербалното
табу от страх, като най-съществена е ролята на страхопочитанието пред
смъртта, на страха от духовете на умрелите и от силата на словото [Улман
1962:206; Цьолнер 1997:57; Видлак 1963:93; Димитрова 2009:27-28]. При много
народи смъртта на близкия човек налага върху семейството, най-вече върху
съпруга (съпругата), определени изисквания. Към тях спада и т.нар. обет
за мълчание. Например на староеврейски думата вдовица е етимологично
свързаманна с думата ням/няма, т.е. вдовица означава `мълчаща жена`. При
племето сиханака на Мадагаскар периодът, през който вдовицата е длъжна да
мълчи, продължава не по-малко от 8 месеца. Подобни ритуали са характерни
за повечето древни народи [Фрейзър 1989:376]. Съвременните цивилизовани
народи в значителна степен са се освободили от този атавистичен страх. И все
пак своеобразно ехо от него се долавя в отбягването на темата за смъртта в
междуличностното общуване, в мълчанието, което господства в погребалния
ритуал като цяло и в наши дни. Своеобразен отглас на това древно вярване е и
идиомът За мъртвите или добро или нищо.
Ритуалното мълчание е свързано и с мистичната молитвена практика,
известна под името “исихазъм”. То се превръща в символ на един “друг”
разговор, безмълвния разговор с Бог, когато “тихо и без душевен смут трябва да
се обърнеш към Господ, за да не може гласът да разстрои вниманието на ума и да
пресече молитвата” ([Добротолюбие 1992: 217, цит. по Грек 1994]). В молитвата
от този тип словото ритуално се принася в жертва на истинското, духовното
общение с Бог.
2. Мълчанието в социалната комуникация
Безспорен интерес предизвиква и феноменологията на мълчанието
в контекста на социалното общуване. Без каквито и да било претенции за
изчерпателност и пълнота ще се опитам да представя някои стереотипи, свързани
с рецепцията на мълчанието в социалната интеракция.
2.1. Мълчанието е злато
Това безспорно е един от най-древните стереотипи, свързани с
концептуализацията на мълчанието.
В традициите на изтока мълчанието е заредено със смисъл (да си спомним,
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например, знаменитото “мълчание на Буда”). “Битието и небитието – казват
древните китайци, – се пораждат едно от друго, трудното и лесното взаимно се
създават, късото и дългото се измерват едно с друго, високото и ниското взаимно
се привличат, звуците и гласовете си пригласят, «преди» и «след» се редуват.
Ето защо мъдрецът действа чрез бездействието си и учи чрез мълчанието си.
[Древнекитайская философия 1972: 272] 1.
Един друг мотив в подкрепа на разглеждания стереотипен модел е
представата за предпазващата функция на мълчанието.
Своеобразно езиково ехо на тази представа, отекнало в граматичната
структура на нашия език, са формациите с възвратни местоименни форми от
типа Мълчи си! Реших да си мълча, Децата се смълчаха и др., които говорят
за автоцензура и са сродни в смислово отношение с останалите рефлексивни
конструкции за автокаузация. Разбирането за премълчаването като акт на
самозащита прозира и от формулите за заплаха, които често отпращат към
ситуация на въздържание от речево действие: Затваряй си устата! Ще ти
отрежа езика! Нито дума (повече)! Точка по въпроса и др. Като цяло „Език мой –
враг мой” е авторитетна прецедентна формула за българското езиково съзнание.
Разбирането за мълчанието като акт на самозащита придобива институционално
измерение в правото на арестувания да мълчи, ако смята, че думите му биха
му нанесли вреда и придобива обществен статут в комуникативната позиция
no comment, без коментар/не коментирам в деликатна за самия говорещ
ситуация.
И тук мълчанието се корени в мотивираното от суеверен страх езиково
табу. Страхът, от една страна, се свързва с митологията на вярата в магическата
сила на словото, но и се корени във вярванията за задължителното присъствие
на страничен наблюдател във всеки акт на комуникация. Този наблюдател може
да е Бог (в Евангелието се казва: „където двама или трима са събрани в името
Ми, Аз ще бъда сред тях” (Мат. 18:20), но и Дяволът или друга злотворна сила.
Смята се, че табуто от този тип е отживелица, макар че и днес, споделяйки своите
очаквания и надежди, бързаме да се защитим с фрази от типа: Да не чуе дяволът!
Източните мистици като цяло са скептични по отношение на способността на думите
да предадат мисълта в цялата й пълнота. В едно известно твърдение на дзен-будизма
се казва: „в мига, когато говориш за нещо, изгубваш целта”. Недоверието към езика
прониква и в научното мислене. Както отбелязва Фритьоф Капра в своята книга „Дао
на физиката” проблемът за езика е еднакъв и за източните мистици, и за съвременната
физика. Авторът цитира известния атомен физик В. Хайзенберг, който отбелязва: „...
Искаме по някакъв начин да говорим за структурата на атома... Но ние не можем да
говорим на обикновен език за атомите...” за да заключи: „Както мистикът, така и физикът
(особено това засяга представителите на атомната физика, квантовата теория, теорията
на относителността) искат да споделят своите знания и правят това с думи, но техните
изказвания са парадоксални и пълни с логически противоречия [Капра 2006:46-47]
1
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или Пепел ти на езика! или пък добавяме с надежда От твоите уста в Божиите
уши!. Страхът от наказание или други неблагоприятни последствия за говорещия
е в основата на премълчаването като комуникативен избор и днес, но в наши дни
той се е трансформирал в боязън от тези, които имат възможността да влияят
върху човешките съдби – управляващите от всякакви нива, “властелините” на
различна по характер информация.
Мълчанието, възприемано като акт на самозащита, се оценява
положително, но по-коректно би било да се каже, че обществената оценка
за този комуникативен модел от гледна точка на общуването в социума, е
амбивалентна.
Знакът на оценката категорично се сменя при наслагването на мълчание
в социалната интеракция, при превръщането му в основен комуникативен
модел. В този случай то се интерпретира като симптом за нарушаване на
демократичните норми, за социален дисбаланс, за “преяждане с власт”, за
ограничаване на свободата. Изкушавам се да напомня думите на Радой Ралин,
защото са горчиво точни:
...Много лошо става
във една държава,
щом човекът само
слуша и мълчи.
Дълбокият подтекст на този тип мълчание е представен в следващия
цитат от Блага Димитрова:
(Бора) започва да се вслушва повече в мълчанието им, отколкото в
отговорите. Вписва на крак в бележника си:
“Отговорите са шаблонни, мълчанията са индивидуализирани”.
– Какво цените най-много в живота?
Докато съобрази за какво става дума, запитаният блокира и губи
способност да отговори непринудено. Защо?
Тя започва да изследва латентното време от въпроса до отговора
– наситените мигове с вътрешни, скрити движения. Хората се замислят не
върху самия въпрос, а върху събудените подозрения:
“Защо ме разпитваш? Коя си ти? Кой те изпраща? Защо тъкмо мен си
дошла да подпитваш? Къде ще занесеш моя отговор? Какво ще последва? Каква
е тайната ти цел?”
Бора изследва мълчанието като дълбочини, населени с пъкащ подводен
живот. (Лице, 1981)
В глобалната комуникативна ситуация говоренето е граждански дълг и
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по принцип човек трябва да говори, ако разбира се има какво да каже, затова и
неговоренето се разглежда като ненормативно и се определя в терминологията
на мълчанието. Негативната оценка засяга най-вече речевото поведение на
категорите хора, които в масовите представи по определение са длъжни да
имат какво да кажат – политическите лидери, писателите, проповедниците,
интелектуалците, журналистите. Опитът им да се превърнат в господари
на мълчанието не се приема. Особено показателна в това отношение е
противоречивата оценка на комуникативния модел, характерен за бившия
премиер Симеон Сакскобургготски. В своята статия “Кой е премиерът на
България?“ Иво Беров аргументира своето неодобрение по следния начин:
Журналистите, чиято професия е да питат, бързо взеха пример от
този, чиято професия е да отговаря. Като резултат се възцари мълчанието
със съответните му господари, роби, риби, шарани и мехурчета. (...) Те
(журналистите) плахо пристъпват около господаря на мълчанието и примирени
със собствената си незначителност с примерно чинопочитание приемат
измъчената му словоплетка за някакъв вид отговор, без да го затрудняват с
допълнителни въпроси. И правилно.Той няма да отговори. Той е безотговорен2.
И един друг поглед към проблема:
Имаше много голям интерес към Симеон. Всички искаха да разберат
какво иска, как ще го постигне, какво представлява като човек, политик,
баща. Отговорът е на един “господар на мълчанието”. Но Господарят на
мълчанието в 21 век е Господар на самотата. И Кобургготски е на път да стане
не само човешки, но и политически самотен. Неразбираем, непредсказуем за найблизките му съмишленици, за коалиционните му партньори, за електората3.
Ще добавя още няколко примера, в които се заявява категоричното
несъгласие на общественото мнение с мълчаливата позиция на политиците:
Най-чудовищната афера в новата история на България” разтриса
страната вече три седмици. А какво прави президентът на всички българи?
Мълчи, безмълвен е. Никаква реакция, никакъв коментар, никакъв укор. Само
мълчание. Фалшива би била всяка патетична реторика срещу днешното
мълчание на българите, които излязоха на улицата заради цената на тока, но
не и заради “цената на подслушването”. След като президентът на всички
българи не намери за необходимо да реагира, какво да очакваме тогава от
обикновените хора...4.
Оглушително е мълчанието на властите! Дори съболезнования
няма. (коментар от форума на в. Дневник, 04.03.13, във връзка със смъртта на
2
3

Иво Беров. Кой е премиерът на България? - Демокрация, 29.6. 02 г.
В. Гарнизов. Симеон ще е принуден да прави нов кабинет наесен. - Сега, 21.08.02 г.
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самозапалилият се Пламен Горанов).
“България на гражданите” през изминалите няколко дена много
ясно показа, че не е политическата формация, която ще върне смелостта и
реформаторския устрем в българската политика. Ще дам два фрапантни
примера:
1) “Гражданите” премълчаха най-сериозния скандал, свързан с
независимостта на съдебната система, кадруването в нея и сделката на ГЕРБ
с ВСС, въпреки отдавна заявената си отдаденост на тази тема.
2) “Гражданите” опитаха да премълчат и скандала със Закона за
горите. Убеден съм, че причините са същите – търсена подкрепа от едрия
бизнес, силно притеснен от произвола на Борисов и Цветанов5.
И един оценъчен коментар, по повод мълчанието на интелектуалците:
Те (интелектуалците – бел. моя С.К.) са хората, които трябва да
предложат решение и да го доведат до съзнанието на протестиращите. Т. е.,
биха могли да са посредниците между властта и улицата. (...) Само че къде са
сега българските интелектуалци? Няма ги никакви. Мълчат като агънца,
когато около кошарата обикаля вълкът. Или ако се обаждат, то е за да
изблеят нещо несъществено.
Едно време Ботев също е мърморил срещу властта и е упреквал народа,
че спи. Но когато този народ се събудил и предприел най-неразумното възможно
действие – стрелба с дървени топове срещу властта – Ботев също оставил
разума си в къщи и сторил необходимото. Ако си беше мълчал, сега щеше да е
само един поет, малко по-известен от Пишурката. (...) Понякога и мълчанието
може да бъде гръмогласно. В нашият случай то е от незабележимия вид
мълчания. При които никой не се сеща за носителя им6.
Амбивалентна е оценката и по отношение на темите табу в обществения
полилог. Има теми, по които общественият негласен договор не позволява
или не препоръчва да се говори. Това е вербално табу, мотивирано в някои
по-редки случаи от деликатност или приличие, но най-вече от социален такт,
към която разновидност се отнасят всички идеологически обусловени табута,
тясно свързани с политическата коректност и нейното влияние върху езиковата
употреба [Цьолнер 1997:52; Димова 2005:94].
С разглеждания аспект на мълчанието в социалната комуникация се
свързва и практиката на анонимността. В своето изследване на този социален
Мълчанието на Плевнелиев. DW, 14.04.2013
Радан Кънев. Мълчанието на гражданите. - http://radankanev.blogspot.com/2012/06/blogpost_15.html
6
Веселин Кандимиров. Мълчанието на агнетата. - Svobodata.com, 06.03.13 г.
4
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комуникативен феномен Леон Леви [Леви 1987] разглежда различните причини,
пораждащи анонимността, и извежда две основни нейни разновидности:
социално-регламентираната анонимност (напр. анонимността на конкурсите и
анкетите, тайното гласуване) и анонимността като лична инициатива (анонимно
авторство на творба, анонимна критика, заплаха, сигнал, признание).
Макар и амбивалентна, оценката на анонимността в социума е поскоро отрицателна. Но има един случай, в който тя е не само желателна, но и е
препоръчителна - обвити в мълчание по презумпция следва да бъдат актовете
на благотворителност. В петото блаженство Бог обещава помилване на ония,
които от своя страна проявяват милост към ближните си, но при едно условие:
Когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите
по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече
получават своята награда. А ти когато правищ милостиня, нека лявата
ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и
твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве (Мат.6:2-4).
Табуираният дискурс има и друг аспект, който получава съвсем различна
оценка. В демократичните общества животът, интересите и проблемите на
всички следва да се разглеждат като еднакво значими. В действителност обаче
има болезнени теми и проблеми, които са общоизвестни, но които съзнателно
се премълчават. Разглеждайки мълчанието на медиите по определени теми
като аспект от тяхната власт над социума, като проява на сексизъм и езикова
дискриминация, Е. Добрева отбелязва много точно: „Чрез премълчаване или чрез
изтласкване в подтекстовото пространство медиите могат да направят публично
невидими и да превърнат в не-личности отделни хора и цели социални групи“
[Добрева 2003:115].
2. Мълчанието е знак за съгласие
Това е един стереотип, който дори се е институционализирал в
принципа на “мълчаливото съгласие”, с което една или друга институция
дава санкция за положително решаване на даден проблем или заявление без
писмено уведомление за това.
Н. Д. Арутюнова обаче, за която, както вече стана дума, мълчанието е
знак за самоотстраняване, а не за съгласие, е много по-точна в оценката си. Нещо
повече. Има случаи, в които мълчанието се превръща в алтернативна форма на
протест. В това ни убеждават например следващите информации от пресата:
Около 50 души се включиха тази вечер в мълчаливото бдение в памет на
самозапалилия се Пламен Горанов от Варна, който почина днес7; Над 600 души
се включиха в мълчаливо бдение за Рила на 11 април в шест български града Велико Търново, Варна, Русе, София, Пловдив и Перник8.
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Невербализирана съпричастност или критика, дори протест маркира и
журналистическата позиция no comment; без думи; без коментар при отразяване
на обществено значими по своя характер събития. Тази разновидност на
мълчанието е изключително смислово натоварена и въздействаща. Освен това
би могла да се третира и като стремеж към отказ от речева манипулация, като
апел към събуждане на собствената съвест на адресата и към изграждане у него
на независима гражданска позиция.
Наскоро в интернет попаднах на текст от в. Дневник с любопитното
название В Беларус ще наказват за публично мълчание. В него става дума, че
в опитите си да предотврати все по-находчивите форми на протести в страната,
правителството на Беларус е внесло в парламента законопроект, който забранява
“съвместното присъствие на граждани на публично място (...) за целите на
действие или бездействие, (...), които представляват форма на обществен израз
на социални или политически настроения или протест”9.
3. Безгласна буква
Този стереотип успя да се наложи в социалната комуникация със
съвместните усилия на политици, политолози, социолози и журналисти
чрез механизмите на темите-табу, чрез филтрирането на информацията, чрез
изместването на фокуса на обществения диалог от важните проблеми на
социума, чрез ограничаване на достъпа до информация и умелото прилагане на
т. нар. спирала на мълчанието, чрез налагането на вредното убеждение - “от мен
нищо не зависи”. Изкривената комуникация постепенно трансформира човека от
гражданин в електорална единица, “запушва устата му”, превръща го в “глас в
пустиня” в “безгласна буква”.
Изразите нямаш думата и твоя е последната дума маркират полюсите
на нашия социален статус. Превръщането на човека в безгласна буква не само го
обезличава и смазва неговата гражданска смелост, то отдалечава хората един от
друг и затруднява търсенето на съмишленици, проблематизира навременното
решаване на различните социални проблеми и по този начин разрушава
нормалната структура на обществото. Не случайно масовите протести през
февруари и март на 2013 г. така и не можаха да излъчат общо послание. Хората
се опиваха от усещането за общност, но до края продължаваха да говорят на
различни езици. В своя анализ на протеста в контекста на кризата в обществото
ни журналистът Г. Господинов вплита и мотива за “мълчаливите” измерения на
социалните ни проблеми:
7
8
9

http://stzagora.net, 4.03.13
http://forthenature.org/, 21.04.13
В Беларус ще наказват за публично мълчание. - Дневник, 11.07.11
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Освен че няма лице, протестът още няма и език. Поне засега... Виждаме
едно нямо тяло. И в тази разредена среда много лесно могат да се настанят
популистки и екстремистки гласове. (...) Големият въпрос е не кой ще ми плати
сметките за тока, а кой ще ми плати за проваления живот. Това е невидимото
и неизреченото питане на хората вън. Може никога да не го произнесат,
но този въпрос виси там. Това е другата криза, която е вече ясно видима по
улиците на България днес.10
Още един ярък словесен поглед върху предизвиканото мълчание – на
Стефан Тихолов:
Източен вятър, западен вятър… От дето и да завее все ни носи. И все се
въртим според него, като тенекиени петлета. От китайска ламарина. Говорим
си истините, шушукайки си из ъглите, защото Big Brother винаги ни дебне
със СРС-та. Всички тук сме престъпници. Или поне всякак ни се внушава, че
сме такива. (...) Чалгаризацията сложи мръсната си ръчичка върху устата
на последната оцеляла интелигенция. Влезе в учебниците и ни заля от
телевизора. Вече никой не си спомня текста на “Върви народе възродени”. Сега
на мода е Азис. (...) Лека нощ, доктор Лектър! Нощем чувате ли мълчанието
на агнетата? 11
В този ред на мисли популярният слоган на кампанията в подкрепа на
децата Мълчанието днес ражда викове утре придобива съвсем различни
социални измерения, превръща се в езикова квинтесенция на борбата за човека
изобщо. Крещяща е и символиката в заглавието на последната книга на Иво
Инджев – «Мълчанието е злото», изградена върху противопоставянето на
удобната за властниците митологема..
4. Мълчанието на агнетата
Ако в разгледания по-горе случай мълчанието е функция на действащите
в социума правила, наложени отвън, от политическата система, което логично
поставя човека в позицията на потърпевш и жертва, в комуникативния стереотип
“мълчанието на агнетата” е отразено разбирането, че със своята пасивна позиция
и отказ от съпротива човек сам в значителна степен обезсмисля съществуването
си като zoon politikon – при това напълно доброволно и като резултат от социално
и политическо късогледство и овчедушие.
Ако позицията на “безгласна буква” е амбивалентна и често предизвиква
съчувствие, то в случая мълчанието се приравнява към неизпълнението на
социалния дълг и се оценява еднозначно – отрицателно. Примерите могат
Светослав Тодоров. Георги Господинов: Въпросът не е кой ще плати сметките, а кой ще
плати проваления живот. - Дневник, 23.02.2013 г.
11
Стефан Тихолов. Мълчанието на агнетата. - Ловеч днес.еu новини и коментари, 10.12.12 г.
10
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да бъдат много, защото “мълчанието на агнетата” е един от най-често
използваните в последно време прецедентни изрази. Ще цитирам мнението на
едно момиче – ученичка в Английската гимназия в София, което впечатлява със
своята зрялост:
Мълчанието на агнетата не е нещо, в които бих искала да участвам.
Днес ще мълчим в училище, за да запазим имиджа му на елитна гимназия,
утре ще мълчим в университета, защото ще се страхуваме от отмъщението
на професорите, а вдругиден… Е, тогава ще сме свикнали да мълчим. Да се
преструваме, че всичко е идеално, че всичко ни харесва, че няма нищо, което
трябва да бъде променено. Ще се отричаме от вярванията си, защото те не са
удобни за някого и защото така сме научени. Ще бъдем такива, каквито сме днес
– едно мълчаливо стадо овце, вървящо по добре утъпкания от висшестоящите
път. Лесният начин, начинът, по който постъпват страхливците. Но този път
води към мрачните дълбини на упадъка и на посредствеността. Системата
претопява онези, които имат желание да се борят, да вървят нагоре, орязва
крилете на орлите, стремящи се да постигнат нещо по-добро, защото орелът
не се нуждае от пъдар, лети свободно, докато овцете мълчат и тихичко
пристъпват натам, накъдето са насочени…12.
И един знаков призив от електронното издание на в. Марица:
България се раздели на олигарси срещу народ. Вземи страна, не стой
безучастен! Всички агнета в стадото ще бъдат заколени и изядени. Но тези,
които се организират и поведат стадото ще бутнат оградата и ще станат
свободни. Демокрацията е свобода! В кошарата е топло и те хранят. Ти
избираш! 13
Пасивната позиция на мълчащия човек поражда подчертано негативна
оценка в случаите на премълчан протест, на неизречена гласно солидарност.
Н.Д. Арутюнова свързва мотивировката на етичната оценка на мълчанието в
този случай с действието на нормите на “слабата” и “силната етика“. Както е
известно, от позициите на “слабата етика” мълчанието не нарушава никакви
морални норми, което разбира се е нещо добро. В “силната етика” обаче не е
достатъчно да не вършиш зло, нужно е да твориш добро [Человеческий фактор
... 1992:14-17]. В този смисъл премълчаването, отказът от словесен протест, не
може да не обрасне с отрицателна конотация.
Като цяло следва да се отбележи, че за съвременния българин словото е
важно и силно оръжие в борбата за своите и чуждите достойнство и чест. Т. е той
не споделя разбирането за мълчанието като знак за стоицизъм и достойнство,
какъвто ни го представя Алфред дьо Вини в “Смъртта на вълка”:
12
13

JustaLittleKid (Или Дадарова) – Откровения. Сайт за лично творчество
Светозар Гледачев. - Марица, 25.02.13
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Велико е в света мълчанието само,
униние и страх у него само няма.
Разбрах те аз добре, о, скитнико в нощта,
когато твоят взор пред мене запламтя.
Той казваше ми тъй: „Духът ти да остава
спокоен, мълчалив и да не се смущава,
бъди стоик и горд до крайния предел,
до който стигнах аз – вълкът свободен, смел.
Молбата и плачът са равно недостойни –
преодолявай ти несгоди многобройни,
за свойта цел докрай безстрашно се бори
и мълком, като мен, изстрадай и умри.”
И така, опитът да се очертае прототипната същност на мълчанието
води до отделянето на три основни негови ипостаси: 1) мълчанието като тип
поведение в междуличностното и социалното общуване; 2) мълчанието като
симптом за определено психоинтелектуално, психо-емоционално и физическо
състояние на човека, като симптоматичен характер може да има мълчанието и в
живота на социума; 3) мълчанието като символ и елемент на ритуала.
Като осъзнат тип поведение мълчанието има целенасочен характер.
Негова цел може да бъде недопускането или прекратяването на комуникативния
акт, като отказът за комуникация може да се отнася до отделен човек, група хора
или обществото като цяло. В режим на междуличностен диалог мълчанието
може да маркира позиция на невмешателство и определена опозиция. Като
тип социално поведение то е свързано със съобразяване с принципите на т.
нар. „слаба етика”, то е и акт за самозащита. Като симптом мълчанието може
да е проява на ограничен ум, интелектуална немощ и незнание, на душевен
дискомфорт. Наслагването на мълчание в социалната комуникация е маркер
за несвобода. Опитът да се очертае прототипната същност на мълчанието
в социалната интеракция откроява на няколко стереотипни модела, като:
мълчанието е злато, безгласна буква, глас в пустиня, мълчанието на агнетата
и др. Оценката, която получават отделните негови ипостаси, е амбивалентна
и като правило е противоположна на оценката на говоренето в същия
комуникативен контекст.
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Обстановка в системе обстоятельственных
детерминантов
Светлана Алексанова

Location in the system of adverbial
determinants
Svetlana Aleksanova
Summary: This article focuses on problems of defining the differences between determinants which mark location. Location determinants are considered as
syncretic parts of the sentence with an indiscrete adverbial-predicative role occupying
the periphery of the field of determinants with both background and accompanying
characteristics.
Key words: adverbial determinants, syncretism, system of sentence parts
Вопрос о синтаксическом статусе неприсловных самостоятельных
распространителей предложения с обстоятельственной семантикой –
обстоятельственных детерминантов – является одним из дискуссионных
в современном синтаксисе. Однако создание целостной картины объекта
исследования невозможно без изучения частных его сторон. Уточнению места
самостоятельных распространителей предложения со значением обстановки
(далее – Д-обст.) в системе обстоятельственных детерминантов посвящена
данная статья.
Самостоятельные распространители предложения со значением обстановки исследователи включают в группу детерминантов с общим значением
фоновой характеристики высказывания. Кроме названных распространителей,
в этой группе они выделяют детерминирующие обстоятельства с локальной
и темпоральной семантикой, связывая тем самым возможность проявления
действия не только с определенным местом и временем, но и с обстановкой, в
которой оно происходит [Малащенко 1988: 5].
Однако детерминанты фоновой характеристики неравнозначны по
своему семантическому статусу в структуре предложения, что не позволяет
выделить единые критерии для их безоговорочного включения в одну группу.
Неравнозначность их статуса определяется характером проявления синкретизма
семантики.
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Учитывая безусловную функциональную природу пограничных
явлений в сфере синтаксиса, под синкретизмом понимаем способность
языковой единицы недискретно выражать более одного значения в
одном речевом употреблении. Если же учитывать принцип экономии как
важнейшую тенденцию в развитии и функционировании языковой системы,
то синтаксический синкретизм можно рассматривать как совмещение в
одной формально организованной единице двух и более значений, функций,
являющихся постоянным элементом нерасчлененного смысла в определенных
синтаксических условиях [Алексанова 2008: 139].
Синкретизм семантики обстоятельственных детерминантов признается
нами как один из основных дифференциальных признаков данных членов
предложения [там же]. Считаем, что они совмещают обстоятельственное значение
со значением дополнительной предикативности, формируя синкретичные
второстепенные члены предложения с недискретной обстоятельственнопредикативной семантикой: В институте (учась в институте; когда училась
в институте) она вышла замуж (В. Некрасов); На пороге зала (оказавшись на
пороге зала; когда оказался на пороге зала) Спиридонов стал как будто ласковее
(А. Лаврин).
Именно недискретность синкретичного значения обстоятельственного
предложно-падежного детерминанта выводит его из подсистемы второстепенных членов и дает основание считать неглавным членом предложения,
занимающим промежуточное положение между главными и второстепенными
членами, охватывающими «зону синкретизма» [Бабайцева 1991] тех и других
единиц [Алексанова 2008: 140].
На базе недискретного обстоятельственно-предикативного значения
детерминанта образуются полисинкретичные словоформы, совмещающие
несколько обстоятельственных значений: После похорон (время + причина)
+ дополнительная предикативность) в хижине стало пусто и печально (Р.
Штильмарк) [Алексанова 2008: 141].
Как свидетельствует языковой материал, локальные и темпоральные
детерминанты способны функционировать без дополнительных обстоятельственных значений, тогда как семантика детерминантов со значением
обстановки всегда полисинкретична за счет содержания дополнительной
информации сопроводительного характера, свойственного детерминантам
сопутствующей характеристики: Наконец он решил, что она гуляет по вечерам
и, обманув бдительность Монфора, при свете луны ((обстановка + сопутствие)
+ дополнительная предикативность) прошелся по знакомой дорожке (Ю.
Тынянов).
Эта особенность обозначенных членов предложения позволяет уточнить
их место в системе предложно-падежных обстоятельственных детерминантов и
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считать периферийными элементами одновременно двух групп детерминантов
– фоновой характеристики и сопутствующей характеристики.
В отличие от локальных и темпоральных детерминантов для детерминантов со значением обстановки недискретными являются одновременно три
значения: два обстоятельственных и значение дополнительной предикативности.
Все остальные потенциальные обстоятельственные значения формируются на
основе базовых значений: Все вместе они зашли в подъезд, и только тут, при
свете лампочки ((обстановка + сопутствие) + дополнительная предикативность)
+ причина) Настя смогла разглядеть Тарандина (А. Маринина). Учитывая
семантические особенности данных распространителей предложения целесообразнее их обозначить детерминантами сопутствующей обстановки.
Детерминанты со значением обстановки часто осложнены дополнительными обстоятельственными значениями. Как правило, значениями
детерминантов группы обусловленности – причины, условия, уступки – и
практически не осложняются другими обстоятельственными значениями: В
темноте он несколько раз споткнулся и что-то разбил (Л. Леонов).
Одной из структурных особенностей Д-обст. является то, что они часто
выражаются субстантивным оборотом, а не предложно-падежной формой
имени существительного, как это свойственно локальным и темпоральным
детерминантам: В ярком свете сильнейших уличных фонарей он увидел на
тротуаре внизу под собой даму в одной сорочке и панталонах фиолетового цвета
(М. Булгаков).
При распределении семантической нагрузки между компонентами
распространенной детерминантной словоформы наблюдается расчленение
значения: Ее лицо при свете (необходимое условие) дальнего фонаря
(достаточное условие) разглядеть было трудно, но голос показался мне
знакомым, хотя язык малость заплетался (А. Вайнер). Расчленение синкретичной
семантики детерминанта ведет к конкретизации семантической связи между
компонентами детерминанта и предиката высказывания. Возможно и иное
распределение семантических связей внутри высказывания: Денщик, тяжело
ступая мужицкими сапогами, вошел зажечь лампу, и пока он возился у стола,
Зарудин и Волошин молчали, и при разгорающемся (достаточное условие)
свете лампы видны были только их блестящие глаза и нервно вспыхивающие
огоньки папирос (М. Арцыбашев). Дополнительное условное значение Д-обст.
расчленяется на условие необходимое, возникающее в результате взаимодействия главного субстантивного компонента детерминанта и семантики
предиката высказывания, и условие достаточное с оттенком ограничения,
зависящее от семантики адъективного компонента детерминанта и семантики
остальной части высказывания в целом.
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На значение Д-обст. может наслаиваться и значение уступки, что также
часто приводит к распределению семантических связей между компонентами
детерминанта и остальной части высказывания: При слабом (уступка) пламени
свечи (достаточное условие) все же было видно, как это молодое красивое лицо
залилось румянцем (М. Марич); Их лиц нельзя было разглядеть в бледном
сумраке вечера (уступка + недостаточное условие), но почему-то Лида сразу
почувствовала, что страшная минута приближается (М. Арцыбашев).
В последнем случае необходимо учитывать лексическое значение
субстантивного компонента детерминанта для более точного определения
синкретичного значения детерминанта: Сумрак – неполная темнота, при
которой еще можно различать предметы (курсив наш – С.А.); полумрак [СРЯ
1987: 306]. Ср.: их лица еще можно было разглядеть в бледном сумраке вечера
– детерминант в данном случае приобретает значение «достаточное условие».
Выражению дополнительного значения причины часто способствуют
адъективные распространители детерминанта, в том случае если характеризуют
обстановку, которая, влияя на действительность, искажает ее: Груда битой
птицы, пятная землю кровью, вывалилась из ягдташей. При танцующем свете
костра она имела странный и неопрятный вид (В. Максимов).
Значительно распространены конструкции, в которых дополнительное
обстоятельственное значение синкретичного детерминанта развивается в
результате взаимодействия семантики всего детерминанта с семантикой
остальной части высказывания в целом: В атмосфере всеобщего страха,
подозрительности и распространенной подлости (причина) высказывать
свои взгляды и симпатии было опасно (Л. Либединская); В содоме всеобщего
помешательства (уступка) он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила
его природа В. Максимов).
Таким образом, предложно-падежные обстоятельственные детерминанты со значением сопутствующей обстановки являются синкретичными
членами предложения с недискретным обстоятельственно-предикативным
значением. В отличие от остальных обстоятельственных предложно-падежных
детерминантов они нерасчлененно совмещают два обстоятельственных
значения: фоновой и сопутствующей характеристики, что позволяет
уточнить их место в системе обстоятельственных детерминантов и признать
периферийными элементами полей детерминантов фоновой и сопутствующей
характеристики, создающими между ними зону синкретизма. Дополнительные
обстоятельственные значения развиваются на основе базового значения
детерминантов сопутствующей обстановки.
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Семантико-стилистическая интеграция
русских грамматических вариантов
Сергей Попов

Semantic and Stylistic Integration of Russian
Grammatical Variants
Sergey Popov
Summary: The article shows the necessity for integrating grammatical variants based on both semantic and stylistic features resulting from their differentiation.
It provides the semantic and stylistic typology of Russian grammatical variants. In
addition, judicial concepts of imperativeness and dispositiveness, as well as lexical
and semantic categories of synonyms and antonyms are used. The study considers the
correlation between the data of the typology created and the tendencies for development of the Russian grammar.
Key words: grammatical variants, imperativeness and dispositiveness, semantic and stylistic distinctions, synonyms, antonyms, integration
Аксиоматически известно, какую важную роль в процессе
познания играет дифференциация, однако не всегда или не сразу человек,
познающий действительность, обращает внимание на гносеологическую
важность интеграции (обобщения), диалектически венчающей процессы
дифференциации. В ходе когнитивной эволюции этот перцептивный недостаток
закономерно преодолевается, однако важно помнить, что человек проявляет
склонность к интеграции не только потому, что способен на это, но и по
причине ограниченности объема его памяти: запомнить увеличивающийся
поток информации, изобилующей дифференциальными признаками, человек
может, только прибегая к обобщению этой информации по одинаковым
дифференциальным признакам, то есть признакам интегральным [Сеченов 1952:
317; Величковский 2006а: 96].
С логической точки зрения, механизм интеграции базируется на
индукции – движении мысли от частного к общему. Интеграция лежит в основе
принципа аналогии, действие которого столь распространено в грамматике.
Более абстрактная интеграция позволяет объяснить факты, не находившие
объяснения при менее абстрактной их интеграции. Без интеграции невозможна
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категоризация, завершающая акт восприятия и формирующая понятийные
категории. Различные соотношения научных категорий формируют их
системный вид. Основанные на интеграции по общим признакам системные
представления являются идеальной основой любой отрасли человеческого
знания, претендующей на звание науки [Богоявленский, Менчинская 1959: 280309; Соловьев 1966; Горский 1985: 202; Чуприкова 1997: 12; Веккер 1998: 28;
Ажеж 2003: 45; Давыдов 2004: 117-118; Бурлак 2011: 130-131].
На необходимость интеграции и систематизации исследуемого материала
– безотносительно к стихийно обобщенной грамматике – постоянно указывают
лингвисты. Так, Дж. Гринберг говорит о неизбежности интеграции при
объяснении языковых явлений разных уровней языка [Гринберг 2004: 192-213].
В.В. Виноградов в известной статье «Проблемы культуры речи и некоторые
задачи русского языкознания» одной из главных задач лингвистов назвал
«раскрытие и обобщение закономерностей и тенденций развития современного
русского языка на базе изучения всех сторон системы русского языка и в
ее функционально-стилистических вариациях» [Виноградов 1964: 18]. Вяч.
Вс. Иванов пишет: «Благодаря обобщенному характеру категорий … удается
отвлечься от затемняющих суть подробностей и проникнуть в глубинные
соотношения…» [Иванов 2004: 30]. И особенно важным для наших целей является
признание возможности (но не необходимости) интеграции в сфере языковой
вариантности. Такого осторожного мнения придерживается Л.К. Граудина:
«Можно предположить, что в закономерностях развития вариантов разных
языковых уровней языка есть немало общего. Варьируются ли синтаксемы,
лексемы, морфемы или фонемы – стилистические закономерности, управляющие
их поведением в речи, доступны обобщению» [Граудина 1980: 85].
Приходится констатировать, что предположение Л. К. Граудиной, по
крайней мере на материале русского языка, до сих пор не было верифицировано.
До настоящего времени система русских грамматических вариантов,
включающая и смешиваемые разные формы одного грамматического значения,
и смешиваемые разные формы разных грамматических значений, выглядит как
их представление по грамматическим уровням, частям речи и грамматическим
категориям. Такое представление вариантов не позволяет системно увидеть их
семантические и стилистические нюансы.
При первом восприятии вариантов в описывающих грамматические
варианты ортологических пособиях нет возможности убедиться том,
что, к примеру, морфологические варианты числа типа моторное масло
– моторные масла обозначают такие же абстрактные и конкретные понятия,
как синтаксические варианты падежа именной части сказуемого типа Он был
мастером – Он был мастер или варианты управления типа ждать поезда –
ждать поезд.
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Нередко оказывается, что внутри одного – обобщенного по
грамматическому признаку – «типа вариантов» содержатся принципиально
разные вариантные различия, например в «типе вариантов» форм повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа содержится пять подтипов [Граудина,
Ицкович, Катлинская 2001: 269-274], некоторые из которых – в силу специфики
наблюдаемой в них дифференциации – вполне могут быть представлены как
отдельные стилистические типы вариантов (именно так они представлены в
приведенной ниже типологии – см. подвиды 3.1.6, 3.2.4 и 4.4.2).
Более того, невнимание к совпадению семантических и стилистических
характеристик на разных уровнях грамматики приводит к тому, что одни
и те же типы вариантов оказываются представленными в разных разделах
одного пособия. Так, в том же словаре в разделе «Морфология» (автор Л.К.
Граудина) показаны «Варианты типа снега – снегу. Родительный единственного
существительных мужского рода на твердый согласный» [Граудина, Ицкович,
Катлинская 2001: 169-177], а в разделе «Синтаксис» (автор В.А. Ицкович)
разъясняется употребление вариантов типа «купить табак – купить табака –
купить табаку. Формы родительного или винительного падежа в количественновыделительном (партитивном) значении» [Граудина, Ицкович, Катлинская 2001:
43], хотя на самом деле снега – снегу и табака – табаку относятся к одному типу
вариантов. В этом же словаре в разделе «Синтаксис» В.А. Ицкович представляет
варианты типа по пять – по пяти и приходит к выводу, что эти формы различаются
как более новые (разговорные и публицистические) и более старые [Граудина,
Ицкович, Катлинская 2001: 64-65], а в разделе «Морфология» Л.К. Граудина, на
наблюдения В.А. Ицковича не ссылаясь, представляет однотипные вариантам
по пять – по пяти варианты по несколько – по нескольку и приходит к несколько
иному выводу: эти формы различаются как устно-разговорные и письменновысокие [Граудина, Ицкович, Катлинская 2001: 363-364]. Более того, В.А. Ицкович
считает, что в по пять предлог по управляет винительным падежом (далее – В.,
другие падежи – аналогично) числительного, а Л.К. Граудина полагает, что в по
пять и по несколько наблюдаются несклоняемые формы числительных [Граудина,
Ицкович, Катлинская 2001: 64, 363]. Восприятие (не)совпадения стилистических
признаков этих вариантов, приводящее к систематизации вариантов по этим
признакам, позволило бы избежать таких противоречий, в том числе досадных
противоречий, описанных последними, то есть грамматических.
Из вышесказанного следует, что предупредить подобные неясности
и противоречия позволяет интеграция грамматических вариантов по их
семантическим и стилистическим признакам. Кроме того, такая интеграция, с
ее более подробным, нежели традиционное, представлением грамматической
вариантности, улучшает качество восприятия тенденций в самом грамматическом
строе языка. Интеграционное создание семантико-стилистической типологии
русских грамматических вариантов с последующим рассмотрением ее
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корреляции с тенденциями развития русской грамматики и является целью
настоящей статьи.
Создать намеченную типологию можно, опираясь на наиболее заметные
абстрактные ориентиры. Их выявление осуществляется в три этапа, из которых
первые два являются фиксацией закономерностей, а третий представляет собой
их синтез.
I. Весьма уместным в деле изучения языковых вариантов оказалось
применение к ним понятий императивности и диспозитивности, заимствованных
из сферы юриспруденции, в которой юридические нормы принято делить на
императивные (повелительные, прецептивные), не терпящие альтернативы,
и диспозитивные (распорядительные), предполагающие сосуществование
альтернативных предписаний в случае дифференциации условий их
применения [Коркунов 2010: 180-190]. Л. И. Скворцов предложил применять
юридические термины «императивный» и «диспозитивный» к языковым
нормам: под императивными языковыми нормами понимать «обязательные
реализации, вытекающие из возможностей структуры», а под диспозитивными
языковыми нормами – «рекомендации, которые даются с оглядкой на структуру
или выступают как следствия тех или иных теоретических или культурноисторических предпосылок» [Скворцов 1970: 50]. Это позволило применять
понятия императивности и диспозитивности к грамматическим вариантам,
то есть делить их на упорядочивающие грамматику варианты императивные,
лишь один из которых является допустимым, например минимизировать, но
не *минимизовать, и достраивающие грамматику варианты диспозитивные,
обоснованно сосуществующие, например туристский (относящийся к туристу)
– туристический (относящийся к туризму).
II. Изучение соотношения понятия грамматической вариантности с
понятиями семантических и стилистических различий, наблюдаемыми прежде
всего в лексической сфере, позволяет заметить следующее.
Грамматические варианты, имеющие стилистические различия,
например наши бухгалтеры (нейтр.) – наши бухгалтера (разг.), можно назвать
грамматико-стилистическими синонимами.
Семантические различия между грамматическими вариантами не
позволяют говорить о синонимии. Для ее фиксации семантические различия
между грамматическими вариантами слишком контрастны: до диаметральности.
Здесь возможны два разных по степени контраста случая. Ждать поезд
имеет значение конкретности (определенности) поезда, а ждать поезда –
значение его абстрактности (неопределенности). Такое противопоставление
настолько диаметрально, что у нас имеются основания назвать эти варианты
грамматическими антонимами.
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Однако прозаический имеет относительное значение, а прозаичный –
качественное. Такая оппозиция не диаметрально предельна, как при показанной
выше грамматической антонимии, но так же, как при ней, комплементарноантонимически делит семантическое пространство только на две части: если не
относительность, то качественность, и наоборот. Подобные оппозиции выглядят
находящимися между синонимическими и антонимическими – при большей
семантической близости к последним за счет деления ими общего семантического
пространства. Это дает нам основания называть противопоставленные таким
образом варианты грамматическими квазиантонимами.
III. Заявленный выше синтез первых двух фиксаций закономерностей
представляет собой соотнесение грамматических антонимов, квазиантонимов
и грамматико-стилистических синонимов с такими характеристиками
грамматических вариантов, как диспозитивность и императивность. Результат
этого выяснения таков: грамматико-стилистические синонимы могут быть
как диспозитивными, так и императивными, в то время как грамматические
антонимы и квазиантонимы могут быть только диспозитивными, что в целом
дает нам искомые ориентиры – в количестве четырех основных, которые в
представленной ниже типологии называются родами.
Эти четыре рода составляют центр типологии и делятся на семантические
или стилистические виды. Данные виды в свою очередь могут разделяться
на категориально-грамматические подвиды, которые включают от одного
до нескольких типов. Внутри каждого рода помимо видов центральных
выделяются периферийные виды, на подвиды не разделенные. После описания
центральных четырех родов показаны три рода и их виды, периферийные по
отношению к центру типологии.
Разделение явлений русской грамматической вариантности на центральные и периферийные объясняется тем, что такая система явлений, будучи
результатом интеграции явлений естественного (то есть стихийно сложившегося
и продолжающего развиваться) языка, не может быть симметрично-логичной.
«Мир реальных объектов противится систематизации, – справедливо замечает
С. А. Крылов. – Так, при попытках систематизировать языковые единицы мы
постоянно сталкиваемся с наличием промежуточных, переходных, гибридных
и внутренне противоречивых явлений» [Крылов 2003: 319]. При создании
семантико-стилистической типологии русских грамматических вариантов
мы считали показателем периферийности отсутствие параллельных, то есть
системообразующих, видов и подвидов грамматических вариантов.
В типологии не представлены нерегулярные и несмешиваемые
грамматические варианты, например восемью – восьмью как не представляющие
собой тип, по которому образуются подобные варианты числительных,
и варианты типа авиалайнер – авиационный лайнер как не вызывающие
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затруднений при их дифференциации.
Продемонстрированные в типологии представления межвариантных
различий в основном взяты из источников, уточняющих и дополняющих друг
друга [Розенталь 1977; Горбачевич 2009; Ицкович 2010; Голуб 2007; Солганик
2010; Воронцова, Гловинская, Голанова и др. 1996; Граудина, Ицкович,
Катлинская 2001; Зельдович 2005; Эпштейн 2007; Бельчиков 2008; Попов 2013].
В остальных случаях эти описания представляют собой результаты наших
наблюдений, отраженные в 29 статьях, которые здесь не упоминаются по двум
причинам. Во-первых, такое упоминание затруднительно в силу относительной
ограниченности объема статьи периодического издания. Во-вторых, в настоящей
статье мы не претендуем на доказательность дифференциации грамматических
вариантов, поскольку считаем необходимым обратить внимание на то, что
до сих пор игнорировалось: на возможность и необходимость их семантикостилистической интеграции. Важно не, что показанная в настоящей статье
интеграция грамматических вариантов в будущем, в результате уточнения
их дифференциации, тоже может быть уточнена, причем теоретически – не
раз: прежде всего по причине изменчивости языковых норм. Важно осознать
сам принцип интеграции грамматических вариантов по семантическим и
стилистическим основаниям.
Предлагаемая в настоящей статье семантико-стилистическая типология
русских грамматических вариантов выглядит следующим образом.
1. Центр системы. Род: диспозитивные грамматические антонимы.
1.1. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматические антонимы,
различающиеся как показатели конкретности и абстрактности.
1.1.1. Морфологические варианты типа Иван – настоящий плакса и
большой чудило – Иван – настоящая плакса и большое чудило. Существительные
общего рода.
1.1.2. Морфологические варианты типа новая авеню – новое авеню.
Несклоняемые существительные неопределенной родовой принадлежности.
1.1.3. Морфологические варианты типа читатели ждут книг – читатель
ждет книг. Конкретные существительные мн. ч. и конкретные существительные
ед. ч. в значении мн. ч.
1.1.4. Морфологические варианты пяти типов: озабоченности –
озабоченность, продажи – продажа, мощности – мощность, нефти – нефть,
мафии – мафия. Абстрактные с предметным, процессуальным, качественным
значениями, вещественные и собирательные существительные мн. и ед. ч.
1.1.5. Синтаксические варианты двух типов: Он был мастер – Он
был мастером и Его привели пьяного – Его привели пьяным. Формы И. и Т.
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существительных и В. и Т. прилагательных, употребляемые в функции именной
части сказуемого.
1.1.6. Синтаксические варианты типа стакан чая – выпить чаю,
полкило сахара – добавить сахару. Управляемые формы Р. ед. ч. вещественных
существительных м. р. на согласный.
1.1.7. Синтаксические варианты типа выпить чай/молоко/воду – выпить
чаю/молока/воды, собрать яблоки – собрать яблок. Управляемые формы
В. и Р. ед. ч. вещественных и мн. ч. имеющих значение однородной массы
существительных.
1.1.8. Синтаксические варианты типа ждать/не ждать/нельзя ждать/не
хотят ждать поезд/письмо/сдачу/ваши указания – ждать/не ждать/нельзя
ждать/не хотят ждать поезда/письма/сдачи/ваших указаний. Управляемые
формы В. и Р. ед. и мн. ч. конкретных неодушевленных существительных.
1.1.9. Синтаксические варианты двух типов: документы не сохранились
– документов не сохранилось и исключения не предусмотрены – исключений
не предусмотрено. Личная с И. подлежащего и безличная с Р. дополнения
отрицательные конструкции со спрягаемой формой глагола или кратким
страдательным причастием.
1.1.10. Синтаксические варианты типа пропустил урок из-за болезни глаз
– пропустил урок по болезни. Формы существительных Р. ед. ч., управляемые
предлогом из-за, и Д. ед. ч., управляемые предлогом по.
1.2. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматические антонимы,
различающиеся как показатели партитивности и цельности.
1.2.1. Морфологические варианты типа три подруги, пять зайцев – трое
подруг, пятеро зайцев. Количественные и собирательные числительные.
1.2.2. Синтаксические варианты типа ряд/большинство/несколько/сто/
более ста/около тысячи сотрудников курят – ряд/большинство/несколько/сто/
более ста/около тысячи сотрудников курит. Формы мн. и ед. ч. сказуемого при
подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием.
1.2.3. Синтаксические варианты типа план по производству автомобилей
– план производства автомобилей, центр по подготовке специалистов – центр
подготовки специалистов. Диспозитивные грамматические антонимы –
конструкции существительного, управляющего процессуальным Д. с предлогом
по, и существительного, управляющего процессуальным Р. беспредложным.
1.3. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматические антонимы,
различающиеся как абсолютно процессуальные и относительно
процессуальные.

Сергей Попов - Семантико-стилистическая интеграция ...

137

1.3.1. Словообразовательные варианты трех типов: упаковывание
– упаковка, активирование – активация, осмысливание – осмысление.
Суффиксальные существительные с процессуальным значением.
1.3.2. Словообразовательные варианты типа прочитать – прочесть.
Приставочные глаголы СВ со звуковыми отличиями в корне.
1.4. Периферия рода. Вид: словообразовательные варианты двух
типов: организационный – организаторский и туристический – туристский.
Суффиксальные прилагательные, различающиеся как выражающие отношение
к неодушевленному и одушевленному явлениям.
1.5. Периферия рода. Вид: словообразовательные варианты типа
двусторонний – двухсторонний. Сложные прилагательные с усеченным и
неусеченным Р. числительного два в качестве первой основы, различающиеся
как показатели количества не больше и потенциально больше двух.
1.6. Периферия рода. Вид: морфологические варианты типа обессилею
– обессилю. Формы настоящего и будущего времени глаголов на -еть и -ить с
накоренным ударением, различающиеся как непереходные и переходные.
1.7. Периферия рода. Вид: синтаксические варианты типа по окончании
– после окончания. Формы П. ед. ч., управляемого предлогом по, и Р. ед. ч.,
управляемого предлогом после, существительного со значением окончания чеголибо, различающиеся значениями «только в момент окончания» и «не только в
момент окончания, но и в любой следующий за окончанием момент».
1.8. Периферия рода. Вид: синтаксические варианты типа пропустил урок
из-за болезни матери – пропустил урок по болезни. Формы существительных
Р. ед. ч., управляемые предлогом из-за, и Д. ед. ч., управляемые предлогом по,
различающиеся значениями внешней причины и внутренней причины.
1.9. Периферия рода. Вид: синтаксические варианты типа льготы
ветеранам – льготы для ветеранов. Управляемые существительными
беспредложная с Д. и с предлогом для и Р. формы существительных,
различающиеся значениями реального и потенциального адресования.
2. Центр системы. Род: диспозитивные грамматические квазиантонимы.
2.1. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматические квазиантонимы
– прилагательные, различающиеся как относительные и качественные.
2.1.1. Словообразовательные варианты двух типов: минималистический
– минималистичный и гуманистический – гуманный. Суффиксальные
прилагательные, различающиеся как выражающие отношение к неодушевленному
явлению и качественные.

138

Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването

2.1.2. Словообразовательные варианты двух типов: минималистский
– минималистичный и воспитательский – воспитательный. Суффиксальные
прилагательные, различающиеся как выражающие отношение к одушевленному
явлению и качественные.
2.1.3. Словообразовательные варианты типа американо-российский
– американско-российский. Сложные прилагательные с двумя равноправными
основами, различающиеся как относительные (в аспектах одушевленности и
неодушевленности) и качественные.
2.2. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматические квазиантонимы,
различающиеся как процессуальные и предметные.
2.2.1. Словообразовательные варианты трех типов: упаковывание
– упаковка, активирование – активация, осмысливание – осмысление.
Суффиксальные отглагольные существительные.
2.2.2. Синтаксические варианты типа контроль за чем – контроль над
чем. Формы Т. существительных, управляемые существительными со значением
надзора при помощи предлогов за и над.
2.3. Периферия рода. Вид: словообразовательные варианты типа
внештатный – нештатный. Префиксальные прилагательные, различающиеся
значениями «выходящий за пределы чего-либо» и «не имеющий отношения к
чему-либо».
2.4. Периферия рода. Вид: синтаксические варианты типа ехать поездом
– ехать на поезде. Беспредложная с Т. и с предлогом на, управляющим П., формы
существительных, обозначающих средства передвижения, различающиеся
значениями «способ передвижения с использованием механического,
самоходного общественного транспорта» и «средство передвижения»
3. Центр системы. Род: диспозитивные грамматико-стилистические
синонимы.
3.1. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как нейтральные и разговорные.
3.1.1. Словообразовательные варианты типа слесарничать – слесарить,
бродяжничать – бродяжить. Суффиксальные глаголы, образованные от
существительных со значением лица, которые не имеют суффикса –ник.
3.1.2. Словообразовательные варианты типа научно – по-научному.
Суффиксальные и префиксально-суффиксальные качественные наречия.
3.1.3. Словообразовательные варианты двух типов: она секретарь
– она секретарша, она врач – она врачиха. Бессуфиксные и суффиксальные
существительные, обозначающие женские соответствия к мужским названиям
лиц.
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3.1.4. Морфологические варианты типа тракторы – трактора.
Существительные м. р. на твердый согласный в И. мн. ч. и только неодушевленные
В. мн. ч.
3.1.5. Морфологические варианты типа к празднику 8-го марта – к
празднику 8-е марта. Числительные даты в Р. ед. ч. и И. ед. ч.
3.1.6. Морфологические варианты пяти типов: чисти – чисть, порти
– порть, морщи – морщь, корчи – корчь, нянчи – нянчь. Глаголы, основы
которых оканчиваются на сочетания ст, рт, рщ, рч, нч, в форме повелительного
наклонения 2-го л. ед. ч.
3.1.7. Морфологические варианты типа машет – махает, помашем –
помахаем. Формы настоящего и будущего времени непродуктивных глаголов
на -ать(ся).
3.1.8. Морфологические варианты типа более сухое место – место посуше;
нет человека более противного – нет человека противнее. Аналитические
и синтетические формы сравнительной степени прилагательных в функции
определения.
3.1.9. Морфологические варианты типа скорее – скорей. Синтетические
формы сравнительной степени прилагательных и наречий на -ее и -ей.
3.2. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как современные нейтральные и устаревающие
высокие.
3.2.1. Словообразовательные варианты типа тамбовец – тамбовчанин.
Суффиксальные существительные, обозначающие лиц по территориальной
принадлежности.
3.2.2. Словообразовательные варианты типа по-дружески – дружески.
Префиксально-суффиксальные и суффиксальные формы качественных наречий
на -ски, образованных от основ – названий лиц.
3.2.3. Морфологические варианты двух типов: весной – весною и мной
– мною, которой – которою. Существительные ж. р. на -а, -я и личные и
относительные местоимения в Т. ед. ч.
3.2.4. Морфологические варианты двух типов: вырежь – вырежи; ослабь
– ослаби, закупорь – закупори. Глаголы с ударяемой приставкой вы-, имеющие
накоренное ударение в бесприставочном виде, и глаголы, имеющие основы на
губной или сонорный, в форме повелительного наклонения 2-го л. ед. ч.
3.2.5. Синтаксические варианты двух типов: по пять – по пяти, по
несколько – по нескольку. Неизменяемая и изменяемая формы количественных
числительных начиная с пять и неопределенно-количественных числительных
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в сочетаниях с предлогом по в дистрибутивном значении.
3.2.6. Синтаксические варианты типа между соснами – между сосен.
Формы Т. и Р. мн. ч., управляемые предлогом между.
3.3. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как официально-деловые и разговорные.
3.3.1. Морфологические варианты типа известный математик Ковалевская
– известная математик Ковалевская. Атрибутивы при существительных м. р.,
обозначающих лиц женского пола.
3.3.2. Морфологические варианты типа решение ВАК – решение ВАКа.
Несклоняемые и склоняемые инициальные, звукового характера, аббревиатуры
на согласный.
3.4. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как нейтральные и официальные.
3.4.1. Морфологические варианты двух типов: она журналистка/
преподавательница/поэтесса – она журналист/ преподаватель/поэт, она
заведующая – она заведующий. Существительные – женские соответствия к
мужским названиям лиц.
3.4.2. Морфологические варианты типа в республике Болгарии – в
республике Болгария. Склоняемые и несклоняемые географические названия в
функции приложения.
3.4.3. Синтаксические варианты типа после окончания, в тот же день
– по окончании, в тот же день. Формы Р. ед. ч., управляемые предлогом после, и
П. ед. ч., управляемые предлогом по, имеющие значение «в момент окончания».
3.4.4. Синтаксические варианты двух типов: просит предоставить
убежище – просит о предоставлении убежища; просьба предоставить
убежище – просьба о предоставлении убежища. Конструкции, состоящие из
глаголов или существительных, подчиняющих инфинитив или отглагольное
существительное.
3.4.5. Синтаксические варианты двух типов: продукцию выпускают
– продукция выпускается и продукцию выпустили – продукция выпущена.
Неопределенно-личные и безличные конструкции.
3.5. Центр рода. Вид: диспозитивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как нейтральные и книжно-высокие.
3.5.1. Морфологические варианты двух типов: Иван сдержаннее Петра
– Иван более сдержан, чем Петр; Иван ведет себя сдержаннее других – Иван
ведет себя более сдержанно, чем другие. Синтетические и аналитические формы
сравнительной степени прилагательных и наречий в функциях сказуемого
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(первый тип) и обстоятельства (второй тип).
3.5.2. Синтаксические варианты типа дом, который построил Джек
– дом, построенный Джеком. Придаточные предложения с союзным словом
который и причастные обороты.
3.5.3. Синтаксические варианты двух типов: когда подписываете
обращение, помните о последствиях – подписывая обращение, помните о
последствиях; когда решение принято, можно приступать к работе – приняв
решение, можно приступать к работе. Обстоятельственные придаточные
предложения и деепричастные обороты.
3.6. Периферия рода: морфологические варианты типа свойственен
– свойствен. Краткие формы прилагательных м. р. на -енный с накоренным
ударением, различающиеся как современные и устаревающие.
3.7. Периферия рода. Вид: словообразовательные варианты типа
Харьковская область – Харьковщина. Названия областей в виде словосочетания
и суффиксального существительного, различающиеся как нейтральные и
разговорно-публицистические.
3.8. Периферия рода. Вид: словообразовательные варианты типа
Никитович – Никитич, Саввович – Саввич. Формы мужских отчеств,
образованные от личных имен на -а, различающиеся как книжно-высокие и
разговорные.
3.9. Периферия рода. Вид: морфологические варианты типа кандидатская
диссертация – кандидатская. Сочетания прилагательного с существительным
и субстантивированные прилагательные, различающиеся как официальноделовые и разговорно-публицистические.
3.10. Периферия рода. Вид: морфологические варианты типа ВАК решил
– ВАК решила, НАТО заявило – НАТО заявила, ЦСКА выиграло – ЦСКА выиграл.
Аббревиатуры, различающиеся родовой принадлежностью как современные
нейтральные и устаревающие официальные.
3.11. Периферия рода. Вид: морфологические варианты типа самый
важный – важнейший. Аналитические и синтетические формы превосходной
степени прилагательных, различающиеся как нейтральные и экспрессивные.
3.12. Периферия рода. Вид: морфологические варианты типа
наиболее важный – важнейший. Аналитические и синтетические формы
превосходной степени прилагательных, различающиеся как книжно-высокие и
экспрессивные.
4. Центр системы. Род: императивные грамматико-стилистические
синонимы.

142

Литературознание, лингвистика, история, теология, методика на преподаването

4.1. Центр рода. Вид: императивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как логичные современные и нелогичные
устаревающие.
4.1.1. Морфологические варианты двух типов: из Камня-Каширского
– из Камень-Каширского, в Потсдаме-Бабельсберге – в Потсдам-Бабельсберге;
в Вильнёве-на-Берлюретте – в Вильнёв-на-Берлюретте. Склоняемые и
несклоняемые первые части сложносоставных топонимов «город-город» и
«город-на-реке».
4.1.2. Синтаксические варианты типа все, кто работает – все, кто
работают. Формы ед. и мн. ч. сказуемого при подлежащем – местоимении кто
в придаточном предложении, относящемся в составе главного предложения к
определительному местоимению все во всех его падежных формах.
4.1.3. Словообразовательные варианты типа хромсодержащий
– хромосодержащий. Сложные прилагательные с причастной основой с
интерфиксом и без него.
4.1.4. Словообразовательные варианты типа изготовлять – изготавливать.
Глаголы НСВ, образованные при помощи суффиксов -а- и -ива- (-ыва-).
4.1.5. Морфологические варианты трех типов: есть устриц – есть
устрицы, изучать бацилл – изучать бациллы, воспринимать персонажа –
воспринимать персонаж. Названия морских продуктов, микроорганизмов и
лиц-субститутов в Р. и В.
4.1.6. Морфологические варианты типа двусторонний (бой, карандаш,
инфаркт) – двухсторонний (бой, карандаш, инфаркт). Сложные прилагательные
с усеченным и неусеченным Р. числительного два в качестве первой основы.
4.1.7. Морфологические варианты двух типов: директор пришла –
директор пришел, директор опытна – директор опытен. Существительные м. р.,
называющие лиц по роду деятельности, в применении к лицам женского пола.
4.1.8. Морфологические варианты трех типов: в Сватово – в Сватове, в
Рощино – в Рощине, в Гродно – в Гродне, возле Яремче – возле Яремча; на острове
Юра – на острове Юре; у Ивана Петренко – у Ивана Петренки, у Петра Самойло
– у Петра Самойла. Несклоняемые и склоняемые существительные – топонимы
на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о), -о и -е; топонимы, совпадающие с именами
собственными, в функции приложения; фамилии на -ко и -о, не совпадающие с
именами нарицательными.
4.1.9. Морфологические варианты типа у Ивана Дурново – у Ивана
Дурнова, к доктору Живаго – к доктору Живаге, за Андреем Черных – за Андреем
Черныхом и от Саши Подоприворота – от Саши Подопривороты. Несклоняемые
и склоняемые русские мужские фамилии – застывшие падежные формы.
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4.1.10. Морфологические варианты двух типов: увидев – увидя и увидевшись
– увидясь. Формы деепричастий СВ от продуктивных глаголов на -еть(ся).
4.1.11. Морфологические варианты типа сам факт – самый факт, само
управление – самое управление, саму норму – самоё норму. Краткие и полные
формы определительных местоимений сам и самый в винительном падеже ед. ч.
4.1.12. Синтаксические варианты двух типов: английский и французский
языки – английский и французский язык, этот и тот параграфы – этот и тот
параграф; мои отец и мать – мой отец и мать, дикие гусь и утка – дикий гусь и
утка. Формы мн. и ед. ч. субстантива при однородных атрибутивах и атрибутива
при однородных субстантивах.
4.1.13. Синтаксические варианты типа работают мастер и ученик –
работает мастер и ученик. Формы мн. и ед. ч. препозитивного сказуемого при
однородных подлежащих.
4.1.14. Синтаксические варианты типа по нем, по нас, по вас – по нему,
по нам, по вам. Формы П. и Д. личных местоимений он, мы, вы, управляемые
предлогом по.
4.2. Центр рода. Вид: императивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как более логичные и менее логичные.
4.2.1. Морфологические варианты типа с Игорем Чижонком – с Игорем
Чижонок. Склоняемые и несклоняемые русские мужские фамилии, совпадающие
с именами нарицательными.
4.2.2. Морфологические варианты двух типов: в Осаке – в Осака,
в городе Чарджуе – в городе Чарджуй; к Лурии – к Лурия, у Куросавы – у
Куросава. Склоняемые и несклоняемые иноязычные географические названия
и фамилии.
4.2.3. Морфологические варианты типа Джоном Малкиным – Джоном
Малкином, Майклом Дудиковым – Майклом Дудиковом. Иноязычные фамилии
на -ин и -ов в Т. ед. ч.
4.3. Центр рода. Вид: императивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как экономные современные и неэкономные
устаревающие.
4.3.1. Морфологические варианты типа ясель – яслей, теть – тетей.
Императивные грамматико-стилистические синонимы – формы Р. мн. ч.
существительных с основой на мягкий согласный, ж или шипящий.
4.3.2. Морфологические варианты типа достичь – достигнуть. Формы
инфинитива некоторых глаголов на -чь и -нуть.
4.3.3. Морфологические варианты типа сох – сохнул, свыкся – свыкнулся,
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промок – промокнул. Формы прошедшего времени бесприставочных и
приставочных глаголов на -нуть, с суффиксом -ну- и без него.
4.4. Центр рода. Вид: императивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как традиционно нейтральные и традиционно
просторечные.
4.4.1. Словообразовательные варианты типа стандартизировать
– стандартизовать и производного от него типа стандартизированный
– стандартизованный. Глаголы и производные от них прилагательные,
образованные при помощи суффиксов -изирова- и -изова-.
4.4.2. Морфологические варианты типа напои – напой. Глаголы, имеющие
после корневой гласной ударяемое окончание -ить, в форме повелительного
наклонения 2-го л. ед. ч.
4.4.3. Морфологические варианты типа зажжет – зажгет. Формы
настоящего времени глаголов на -чь.
4.4.4. Морфологические варианты типа бережу – бередю, молочу
– молотю, пылесошу – пылесосю, лажу – лазю/лазию. Формы 1-го л. ед. ч.
настоящего времени глаголов на -ить с основой на д, т, с, з.
4.4.5. Морфологические варианты двух типов: мокнувший – мокший,
мокнувши – мокши; промокший – промокнувший, промокши – промокнувши,
вторгшись – вторгнувшись. Формы причастий прошедшего времени и
деепричастий от бесприставочных и приставочных глаголов с накоренным
ударением, с суффиксом -ну- и без него.
4.4.6. Морфологические варианты пяти типов: из тридцати восьми – из
тридцать восьми, из двухсот тридцати восьми – из двести тридцати восьми,
около полумиллиона – около полмиллиона, шестьюдесятью – шестидесятью,
шестьюстами – шестистами. Формы склонения частей составных и сложных
числительных.
4.4.7. Синтаксические варианты типа две/три/четыре новые книги
– две/три/четыре новых книги. Формы И. и Р. прилагательного в сочетаниях
числительных два, три, четыре с существительными ж. р.
4.4.8. Синтаксические варианты типа после окончания, в тот же день –
по окончанию, в тот же день. Формы Р. ед. ч., управляемого предлогом после, и
Д. ед. ч., управляемого предлогом по, имеющие значение «в первый следующий
за окончанием момент».
4.5. Центр рода. Вид: императивные грамматико-стилистические
синонимы, различающиеся как современные нейтральные и устаревающие
просторечные.
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4.5.1. Морфологические варианты типа ущелий – ущельев. Существительные
на -ье в двух формах Р. мн. ч.
4.5.2. Морфологические варианты типа полотенец – полотенцев.
Существительные на -це в двух формах Р. мн. ч.
4.5.3. Морфологические варианты типа дяди – дядья и угли – уголья.
Несобирательные и собирательные существительные в И. мн. ч. и В. мн. ч.
4.6. Периферия рода. Вид: морфологические варианты двух типов: мой
домишко – мое домишко, мой домишко – моя домишка и мой домина – мое домище,
мой домина – моя домина. Существительные с суффиксами уменьшительности
и увеличительности, различающиеся как разговорные и просторечные.
4.7. Периферия рода. Вид: морфологические варианты трех типов: подойдя
– подошедши; подъехав – подъехавши; замерев – замерши, заперев – заперши,
затерев – затерши. Формы деепричастий от глаголов движения с основой на
согласный и на гласный и от глаголов с формантами -мереть, -переть, -тереть,
различающиеся как современные и устаревающие.
4.8. Периферия рода. Вид: Синтаксические варианты типа поступил в
вуз по окончании школы – поступил в вуз по окончанию школы. Императивные
грамматико-стилистические синонимы – формы П. и Д. ед. ч., управляемых
предлогом по, имеющие значение «в первый следующий за окончанием момент»,
различающиеся как официальные и просторечные.
5. Периферия системы. Род: диспозитивные функциональносинтаксические стилистически нейтральные варианты, различающиеся
как употребляемые в разных синтаксических функциях или при словах,
выполняющих разные синтаксические функции.
5.1. Вид периферийного рода: синтаксические варианты типа он
активнее, он ведет себя активнее – он более активный человек. Синтетические
и аналитические формы сравнительной степени прилагательных и наречий,
различающиеся как употребляемые в функциях сказуемого, обстоятельства и
функции определения.
5.2. Вид периферийного рода: синтаксические варианты типа Пять
домов, построенные месяц назад, уже заселены – Пять домов, построенных
месяц назад, уже заселены. Формы И. и Р. мн. ч. причастий при конструкциях
числительного начиная со слова пять, управляющего существительным,
различающиеся как употребляемые при подлежащем и дополнении.
6. Периферия системы. Род: грамматические варианты,
непоследовательно различающиеся или не различающиеся императивно
или диспозитивно.
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6.1. Вид периферийного рода: морфологические варианты типа на крюке
– на крюку, в аэропорте – в аэропорту, в отпуске – в отпуску, на холоде – на
холоду. Неодушевленные существительные м. р. на твердый согласный в П. ед.
ч., различающиеся либо как нейтральные и разговорные, либо как нейтральные
и просторечные.
6.2. Вид периферийного рода: морфологические варианты типа кед
– кеда, перифраз – перифраза. Неодушевленные существительные на твердый
согласный основы – м. р. с нулевым окончанием и ж. р. с окончанием -а,
изначально не имеющие семантических и стилистических дифференциальных
признаков, но затем различающиеся как слова, либо императивно вытесняющие
друг друга, либо диспозитивно вырабатывающие семантическую или
стилистическую специализацию.
6.3. Вид периферийного рода: морфологические варианты типа граммов
– грамм, мандаринов – мандарин, бурятов – бурят, гусаров – гусар, погонов –
погон, шпротов – шпрот. Варианты форм с флексией -ов и нулевой флексией
Р. существительных м. р. на твердый согласный, изначально не имеющие
семантических и стилистических дифференциальных признаков и в дальнейшем
редко вырабатывающие стилистическую дифференциацию.
6.4. Вид периферийного рода: морфологические варианты типа
рефлектировать – рефлексировать. Заимствованные глаголы с разными
согласными в корне, изначально не имеющие семантических и стилистических
дифференциальных признаков и в дальнейшем редко вырабатывающие
семантическую или стилистическую дифференциацию.
6.5. Вид периферийного рода: морфологические варианты типа
сосредоточивать – сосредотачивать. Глаголы НСВ на -ывать (-ивать), не
имеющие семантических и бесспорных для всех носителей языка стилистических
дифференциальных признаков, испытывающие колебания из-за влияния двух
акцентно-звуковых аналогий: структурно похожих глаголов НСВ и форм СВ.
6.6. Вид периферийного рода: синтаксические варианты типа те, кто
работает – те, кто работают. Варианты форм ед. и мн. ч. сказуемого при
подлежащем – местоимении кто в придаточном предложении, относящемся
в составе главного предложения к указательному местоимению те в И. и
неодушевленном В., испытывающие колебания из-за влияния семантической
единичности местоимения кто и грамматической множественности
местоимения те.
7. Периферия системы. Род: диспозитивные грамматикостилистические синонимы – варианты нормативные и варианты
ненормативные, но потенциально заполняющие лакуны русской
грамматики.
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7.1. Вид периферийного рода: морфолого-синтаксические варианты
типа человек, который увидит это – человек, увидящий это. Придаточные
предложения с союзным словом который и сказуемым – глаголом СВ и
причастные обороты с ненормативным причастием СВ будущего времени,
различающиеся соответственно как нейтральные и потенциально книжновысокие.
7.2. Вид периферийного рода: морфолого-синтаксические варианты типа
сделай так, чтобы я полетела – полети меня. Описательные конструкции,
вынужденно компенсирующие непереходность глаголов, и ненормативно
переходные глаголы, различающиеся как соответственно громоздкие и
потенциально экономные.
Важно отдавать себе отчет в том, что семантико-стилистическая
типология грамматических вариантов не может применяться в ортологических
пособиях, адресованных прежде всего рядовым носителям языка – нелингвистам,
поскольку поиск того или иного типа вариантов может осуществляться
ими только в традиционно принятом направлении «от грамматики».
Поиск вариантов в классификации, организованной по семантическим и
стилистическим признакам, затруднен для таких носителей тем, что для его
успешности нужно знать семантические и стилистические характеристики
искомых вариантов, но эти характеристики как раз и представляют собой то, что
данных носителей в ортологических пособиях интересует. Однако лингвистам
– семантико-стилистическая типология грамматических вариантов, по нашему
убеждению, необходима: для более системного (подробного) представления
всей совокупности таких вариантов, а также для устранения и предупреждения
противоречий поверхностного восприятия дифференциальных и интегральных
признаков грамматических вариантов при традиционном их представлении в
направлении «от грамматики».
Данные этой типологии убеждают в том, что диспозитивная,
достраивающая русскую грамматику, вариантность – грамматические антонимы,
грамматические квазиантонимы, грамматико-стилистические синонимы, а
также периферийные функционально-синтаксические варианты (2 вида рода 5)
– примерно вдвое превышает вариантность императивную, причем количество
грамматических антонимов втрое превышает количество грамматических
квазиантонимов, что свидетельствует о развитой и четкой системности
достраивания русской грамматики.
О постепенной стихийной логизации русского грамматического
строя непосредственным образом свидетельствует большое количество
таких императивных вариантов, как современные логичные и устаревающие
нелогичные (14 подвидов), более логичные и менее логичные (3 подвида),
экономные современные и неэкономные устаревающие (3 подвида), что
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составляет большую часть всех императивных вариантов (20 из 35).
Примечательно также, что нелогичных устаревающих вариантов почти в 5 раз
больше, чем менее логичных неустаревающих. К этим фактам следует добавить
и такие немногочисленные, но показательные явления одного из периферийных
родов (рода 7), как 2 вида вариантов нормативных и вариантов ненормативных,
но потенциально заполняющих лакуны русской грамматики, которые вместе
с императивными вариантами, свидетельствующими о логизации русской
грамматики, составляют более 20 процентов всех центральных подвидов и
периферийных видов, представленных в семантико-стилистической типологии
русских грамматических вариантов.
Лишь 6 видов одного из трех периферийных родов (рода 6), объединяющие
варианты, которые характеризуются отсутствием регулярно-логичной
дифференциации, своим существованием подтверждают идею потенциальной
бесконечности процесса грамматической эволюции.
Следующим объектом семантико-стилистической интеграции русской
грамматической вариантности логично избрать нерегулярные грамматические
варианты.
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Специфика, параметры и функции метафоры
в современном российском медиатексте
Елена Стоянова

SPECIFICITY, FEATURES AND FUNCTIONS OF METAPHOR
IN MODERN RUSSIAN MEDIATEXTS
Elena Stoyanova
Summary: The article shows the necessity for integrating grammatical
variants based on both sThis study focuses on the specificity of metaphor in media
discourse. Metaphor has specific features and functions in modern Russian media
texts. Quantitative and qualitative parameters of metaphors, predominance of one
or another metaphorical model (or set of models) serve as a measure of the level of
consciousness and the state of society. The syncretism of metaphor as a way of conceptualizing the world and the conditionality of metaphor of mental activity create an
opportunity of metaphor to represent one or another linguistic-cultural situation.
Key words: Russian language and culture, media, media discourse, media
text, metaphor.
На протяжении нескольких тысячелетий феномен метафоры занимает
умы философов, лингвистов, культурологов, риториков, психологов и т.д.
В исследовательской практике были свои взлеты и падения, связанные с
ограничением или усилением фукциональной активности и прагматических
параметров метафоры, с общей методологией и парадигмой научных исследований.
Предпосылками теоретического осмысления метафоры послужили работы
древнегреческого философа Аристотеля. С течением времени традиционное
восприятие метафоры как вида тропа и стилистического приема сменяется
пониманием метафоры как инструмента познания, сложного феномена языка,
культуры и ментальной деятельности человека. Всеоблемлющий характер
метафоры и повышение ее прагматической роли, обусловленные изменениями
в современном обществе, вновь приковывают внимание ученых. Ассоциативнообразная природа метафоры, дающая возможность в одной структурной
единице объединить объективное и субъективное, реальное и гипотетическое,
обусловливает ее широкую представленность в языке и речи. В конце ХХ
века отмечается вездесущность метафоры и начинается настоящая экспансия
метафоры в различные типы дискурса.
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В рамках когнитивно-дискурсивного подхода как новой научной
парадигмы, в соответствии с которой языковая единица оказывается зависимой
от процессов категоризации и концептуализации действительности, которые
осуществляет человек на основе своего опыта и знания о мире, метафора
становится незаменимым способом представления и структурирования знания,
отображения ментальных процессов и создания нового знания. А стремление
проникнуть в глубь метафоры и постичь ее суть приводит к объединению
усилий исследователей различных научных дисциплин, распространению
междисциплинарного подхода в метафорических поисках.
Одним из направлений современного изучения метафоры в русле
когнитивно-дискурсивной концепции, на фоне развивающейся обусловленности
процесса
познания
коммуникативными
потребностями,
становится
исследование метафоры в медиадискурсе. В современном мире особое
значение приобретают средства массовой информации (далее СМИ), которые
становятся рычагом конструирования реальности, средством информационного
обеспечения и связи социума и, соответственно, воздействия на него.
Посредством СМИ осуществляется процесс производства массового сознания
и воспроизводства традиционных установок и ценностей лингвокультуры.
Единицей членения медиапотока выступает медиатекст, различающийся
жанровой принадлежностью, посредством которого осуществляется речевое
общение в сфере массовых коммуникаций.
Медиатекст как составляющая медиадискурса представляется
многослойным и многоуровневым образованием со сложной структурой [см.
Добросклонская 2008, 2009; Рогозина 2003]. Медиадискурсивное направление
оформляется в отдельную языковедческую отрасль современной науки медиалингвистику. Как объект исследования медиалингвистики медиатекст
являет собой диалектическое единство языковых и медийных признаков и
имеет свои особенности, которые обусловливаются спецификой развития
лингвокультуры. Медиатексты отличаются динамизмом и актуальностью,
они воспринимаются участниками коммуникации в контексте происходящих
событий. Изменения общественно-политической, экономической жизни
национально-культурной общности обусловливают подвижность медиаязыка,
отражающего активные языковые процессы на всех уровнях. Язык массмедиа называют „ярчайшим срезом языка общества” [Малюга 2001]. Кроме
того, современные масс-медиа сегодня становятся „тем языковым ориентиром,
который бессознательно культивирует новую языковую норму” [НикипорецТакигава 2004: 37-38].
Перемены в самих средствах массовой информации в России, несомненно,
оказывают влияние на медиаязык и медиатекст как конкретную единицу
медиапродукции. Усвоив демократические тенденции развития общества, массмедиа утверждаются в стране в новом качестве. В классическом понимании
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демократии СМИ обычно рассматриваются как четвертая ветвь власти. Однако
это не вполне соответствует реальному положению дел в общественной
коммуникации в России, где масс-медиа не являются автономной частью
общества, а сливаются с политикой, образуя так называемый общественнополитический симбиоз, в котором „стерты границы между политическими
акторами и их “контролерами” из СМИ“ [Sarcinelli 1987: 221]. Массовая
коммуникация все чаще выполняет заказ политики, становясь инструментом
политического управления и обеспечения массовой лояльности к существующей
власти. Кроме политических поручений, над СМИ довлеет и социальный заказ
[Баранов 2001: 245].
Определяющим фактором и регулятором развития современных массмедиа становятся рыночные отношения. СМИ оказываются в финансовой
зависимости от государства, партии или лица; они стараются использовать все
возможные (и невозможные) средства, чтобы уцелеть в конкурентной борьбе.
Борьба за рейтинг приводит не только к изменению способа подачи информации,
но и стиранию границ в ориентации СМИ на определенную аудиторию. На наш
взгляд, нивелирование социальной составляющей приводит к существенным
изменениям в восприятии адресата. СМИ отчасти продолжают сохранять
специфику интерпретационного пространства освещаемых событий, но граница
прагматической направленности того или иного медийного органа становится все
более размытой. Таким образом создается непрерывная, комплексная, образная
и интеллектуальная среда, условно объединяющая большинство населения
страны. СМИ начинают работать с обобщенным, усредненным адресатом,
взращенным некой идеализированной, типизированной лингвокультурной
средой. Этим объясняется специфика современного медиаязыка и медиатекста
- появляется обилие прецедентных имен, «мертвых» метафор и других
культуроносных единиц [см. подр. Стоянова 2006-б: 26-32], которые якобы
должны быть хорошо знакомы аудитории.
Однако установлено, что языковая игра (как обязательный элемент
современного медиатекста) считается доступной и результативной при условии
эмоционально-смыслового соотнесения перцептивных единиц и сохранении
ощущения между ними ассоциативных и семантических связей. В интерпретации
реального события не учитываются, или умышленно отодвигаются на задний
план, социокультурные характеристики адресата, нет четкой осознанности его
социокультурной среды, что часто приводит к коммуникативным неудачам и
отсутствию информационного взаимодействия.
Совершенно нормальным явлением в СМИ в современных условиях
является одновременное сосуществование в одном источнике полноценного,
адекватного освещения политических событий, обращения к жизни гламура и
даже следов „желтой” информации.
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Важной особенностью современных масс-медиа, реализующих
демократические тенденции, является эклектика стилей (в частности, снижение
в медиаязыке тональности и сокращение стилистической дистанции между
газетно-публицистической и разговорной речью), жанровая и тематическая
разноплановость текстов. Основной функцией масс-медиа, как известно,
является информационная, но сейчас она тесно переплетается с воздействующей
и экспрессивной, посредством которых и проявляется манипулятивность СМИ.
Причем оценочность в языке масс-медиа постепенно переходит из эксплицитного
формата в имплицитный. В качестве новой функциональной направленности
масс-медиа исследователями выделяется и “обостренная общественная
потребность”, которая обнаруживает себя в периоды значительных социальных
потрясений и преобразований [Волков, Пугачева, Ярмолюк 2000: 8].
Возрастающая роль масс-медиа в современном мире и их имплицитного
воздействующего эффекта обусловливает повышенную метафоричность
медиадискурса. Уникальность метафоры как способа мышления и восприятия
мира базируется на ее вездесущности и полифункциональности, что активно
культивируется в СМИ. Ведь современный медиатекст – это не просто результат
дискурсивной практики, но и еe инструмент. Это объясняет повышенную
метафоричность языка современных масс-медиа.
Метафора в медийном дискурсе выполняет множество функций.
Она является наиболее действенным средством передачи выразительности,
оценочности, агрессивности, полемичности и манипулятивности. Она
“способна вскрыть общественно-политические и идеологические изменения
в обществе” [Валгина 2001: 95] и стать важным средством формирования
представлений на основе национально-культурной традиции. Именно поэтому
метафора воспринимается в качестве „индикатора” общественного сознания,
отражающего мировосприятие и миропонимание национально-культурной
общности на определенном временном срезе. В решении коммуникативных
задач она представляет собой важное средство воздействия на интеллект,
волю и эмоциональное состояние адресата. Метафора способна выполнять
эвристическую и аргументативную функции, то есть служить средством
осмысления
динамичной
общественно-политической
реальности
и
формирования моделей, а также выступать средством убеждения, принятия
или неприятия определенных политических, гражданских позиций. Специфику
медийной метафоры составляет ее прагматическая интерактивная функция,
проявляющаяся, с одной стороны, в сглаживании острых углов, а с другой – в
снижении ответственности за сказанное.
Метафора становится популярным способом привлечения внимания
и воздействия на адресата [см. Chilton, Ilyin 1993; Чудинов 2001]. Причем
присутствие метафоры оказывается незаметным для реципиента, что, по
мнению О.В.Дитрих, позволяет влиять не на его сознание, а на бессознательные
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компоненты его психики [Дитрих 1998; 1999]. Имплицитное манипулятивное
действие метафоры хорошо вписывается в функционально-прагматические
параметры медийного дискурса, предназначенного не описать ситуацию, а
убедить или дать почву для убеждения и побудить к действию [Bayley 1985:
104]. Иными словами, его целью является не простая референция, а когниция.
В медиатекстах активно используются когнитивные возможности
метафоры. И хотя метафоры – „это всего лишь образы, которые не могут
заменить рациональной аргументации, но человек устроен так, что для
него аналоговые инструменты значимы не в меньшей степени, чем строго
логические доказательства” [Чудинов 2001: 13]. Включаясь в систему образов,
используемых для пропаганды тех или иных идей, метафора начинает
функционировать на уровне конструирования символического пространства
социума, становится материалом формирования коллективных представлений
и идеологических доктрин [см. подр. Сарна URL]. Кроме того, она обладает
свойством «подсказывать, настраивать, наводить на определенный тип решения
и поведения» [Баранов 1991: 17]. Иначе говоря, навязывать определенный ход
мыслей и модель поведения. Разумеется, и в газетных статьях метафора может
служить средством украшения, но это не столь значимо и существует, скорее,
на уровне побочного эффекта.
В медийном дискурсе метафора характеризуется необычайным
динамизмом, действенностью и доступностью. Однако в последнее
время доступность метафоры становится все более относительной, в ряде
случаев обусловливая неоднозначность и действенных показателей. И хотя
метафора базируется на национально-культурной традиции и соотносима “с
метафорической структурой основных понятий данной культуры” [Лакофф,
Джонсон 1990: 404], очень часто процесс когниции осложняется на последнем
этапе (стадии понимания) [Чалыкова 2013]. Это происходит в силу действия
субъективного фактора – лингвокультурной компетенции представителей
лингвокультуры, на которых направлен медиатекст. И поскольку медийная
метафора (в отличие, например, от поэтической) апеллирует к фонду общих
знаний, то для решения коммуникативных задач неизбежным становится стилевое
снижение языка. Метафора тем самым создает у партнеров по коммуникации
общую платформу, опираясь на которую субъект речи может более успешно
вносить «поправки» в сознание адресата, необщепринятые мнения и модели.
В когнитивных целях в последнее время особенно явно прослеживается не
социальная ориентация СМИ, а тематическая направленность медиатекста,
ориентированного на профессиональную информированность адресата в той
или иной области (экономика, спорт, культура или политика).
Очень часто метафора, разрушая старую категориальную сетку,
приводит к декатегоризации, а затем ведет к формированию новой категориальной сетки, характеризующейся изменением стандартного представления о
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фрагменте действительности. Поэтому активная языковая игра и метафорическое моделирование способно, имплицитно воздействуя на человека,
вызывать переконцептуализацию мира в сознании носителей той или иной
лингвокультуры.
Использование широкого разнообразия метафорических моделей в
текстах СМИ связано с многоаспектностью знаний человека и накопленного
им опыта. В медиатексте активно функционируют конвенциональные модели
как готовые формулы его структурирования, а также создаются новые
метафоры, призванные служить важным средством создания или усиления
экспрессии и воздействия. Качественные и количественные параметры метафоры, преобладание той или иной метафорической модели (или комплекса
моделей), служит своеобразным показателем уровня сознания и состояния
общества. Поэтому синкретизм метафоры как способа концептуализации мира
и обусловленность метафоры ментальной деятельностью человека формируют
возможность метафоры не только представлять ту или иную лингвокультурную
ситуацию, но и прогнозировать последующие, а также оказывать влияние на
них.
Перемены в метафорике на рубеже ХХ – ХХІ веков связаны с
модификацией структуры и изменением типа метафоры как реакцией на ломку
общественно-экономической формации и переход от тоталитарного общества к
демократическому. Ряд наметившихся тенденций уже описан исследователями.
В частности, Р.Андерсон [см. подр. Anderson URL], анализируя и сравнивая
метафору периода диктатуры и метафору эпохи демократии, отмечает
стирание иерархии, угасание вертикальных и удаленных метафор и, наоборот,
значительное распространение горизонтальных метафор (левый, правый,
сторонник, спектр, диалог, оппозиция). Поворот управленческой политики к
человеку и превращение его в активного участника общественно-политической
жизни способствует сокращению дистанции между властью и народом, а
изменения в партийной системе снимает ключевую дихотомию советского
периода партия-народ. Если основными метафорами тоталитарной эпохи
объявлены милитарная и механическая метафоры на фоне образа семейных
отношений - патерналистической любви и заботы партии к своему народу,
то в демократической метафорике исследователи отмечают повышенную
активность артефактной, антропоморфной и природной метафор как показателей
стабильности в обществе.
Не менее важны и количественные показатели. Повышенная
метафоричность мышления, как показывают исследования, характерна для
кризисных периодов развития общества, периодов различного рода потрясений
[см. Баранов, Караулов 1994; Баранов, Казакевич 1991; Цонева 2012; Lasswell
1965 и др.]. Периоды повышенной метафорической активности исследователи
называют «метафорическим бумом» (И.Б.Штерн) или «метафорическими
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бурями» (А.П.Чудинов), а соответственно, периоды ее спада номинуют
«метафорическим затишьем» или «метафорическим штилем». Обилие метафор
является свидетельством неточности и обтекаемости мысли, попыткой
завуалировать ситуацию или ее оценку, переложить ответственность на
адресата, который воспринимает и декодирует метафору в соответствии со
своей лингвокультурной компетенцией.
Таким образом, метафора в современном
своеобразной визитной карточкой эпохи.

медиатексте

служит
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Сивка-Бурка на страницах средств
массовой информации
Христина Дамянова

SIVKA-BURKE ON MEDIA PAGES
Hristina Damyanova
Summary: Concept Sivka-Burke on media pages is based on the actual signs
in the semantic structure of cultural and associative character transfers. Interpretation of the concept in different contexts becomes metaphorical way of assessing.
Key words: Sivka-Burke, conceptual metaphor, comparators, reference
symbol
Волшебный говорящий конь Сивка-Бурка из одноименной русской
сказки, который выручает младшего сына в сложных ситуациях своими
сверхъестественными возможностями, является одним из любимых
героев русского народа. В материалах на сайтах российских газет, средств
массовой информации фольклорное имя вне сказочного текста вызывает
разные эмоциональные ассоциации, выполняет экспрессивно-оценочные и
коммуникативно-прагматические функции. Акцентируются те или другие
актуальные смысловые компоненты в семантической структуре данного
культурного знака.
Сказочное фольклорное имя употребляется как имя собственное,
нарицательное, как прозвище. Характерны денотативные и метафорические
словоупотребления. В денотативном значении Сивка-Бурка на страницах
электронных версий популярных газет отсылает к сказочному фольклорному
образу, мудрому, проницательному другу, символу неограниченных
возможностей, употребляется как митоним, напр: Хочется вскочить на
Сивку-бурку, взмахнуть волшебным мечом-кладенцом и... Берегитесь, кащеи
бессмертные и змеи горынычи! (http://grebi-bablo.ru/69-konec-i-vnov-nachalo.
html.); Все-таки сказочное у нас отношение к закону. В том смысле, что для
подтверждения собственного существования он вроде как всегда должен
явиться по нашему велению: «сивка-бурка, встань передо мной!» (Комс.правда
27.09. 2012); АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ (вещая каурка), где ты? Подай свой голос за
братишку Ганова (Банкфас. 11. 04. 2013);
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В других контекстах Сивка-Бурка служит сигналом аналогичных
действий:
Там, где скачет Сивка-Бурка. <-.> Посадил раз старик пшеницу. Добрая
уродилась пшеница, да только повадился кто-то ту пшеницу мять да топтать.
<-> ЧУДЕСА HА ЮГЕ АHГЛИИ. Каждое лето английских земледельцев ждут
традиционные испытания. Hа хлебных нивах появляются непонятные круги <->
Сказочная версия насчет кобылицы – спорная. А в остальном верно подмечено:
чаще всего на полях возникают круги. Прошлым летом их 6ыло обнаружено
6олее 400 (Комс.правда. 8.01.1961).
В метафорическом значении Сивкой-Буркой могут назвать того, кто
похож на нее по своим необыкновенным возможностям или поведению.
Представления о Сивке-Бурке как о коне, который наносит ущерб, топчет
хлебное поле, связываются с аналогичными современными ситуациями. На
основе ассоциативного переноса „Сивка-Бурка – это лошадь, подобная ей
по своим нежелательным действиям” проводится параллель между двумя
событиями, тождественными фактами: Сивка-Бурка мнет и топчет хлебную ниву
и какая-то лошадь подобно ей мнет хлебные нивы Краснодарского края. Чаще
всего сказочное имя используется по сходству объектов, событий, выражает
отношение адресанта к характеризуемому объекту, ср.:
Круги на полях Краснодарского края оставляют не шарлатаны <-> Но
корреспонденты нашей газеты собственноручно примяли пшеницу ровненькими
кругами с помощью доски и веревки. Так что понадобится еще не один год
исследований, чтобы понять, на самом ли деле гуманоиды своими «щупальцами»
добрались до Кубани или на полях беспределит какая-нибудь Сивка-Бурка (Комс.
правда. 6. 07.2011).
В метафорическом контексте Сивка-Бурка интерпретируется и как
„сильный, мощный конь лучшей породы“: Древняя Русь – это сакральный коньтотем, сказочные и былинные сивки-бурки, мощные кони богатырей (Русская
народная линия. 22.03.2013); Да, вводит в ступор. Если князь-правитель ездил
2 раза в Карокарум, при отсутствии всяких коммуникаций, наверняка без
шлаффен-вагона, а верхом на Сивке-Бурке, при отсутствии ямов... (І KMІRU
www.km.ru> В России > История).
Закрепленные за именем в рамках русской лингвокультуры ассоциации
актуализируются в тексте по принципу импликационных связей – употребление
имени вызывает в сознании связанные с ним качества.
Интерпретационное поле концепта „Сивка-Бурка“ строится и на
ассоциативных признаках „лошадь или родственное ему животное, на
которого рассчитывают в трудных условиях, которое оказывается решающим
в разрешении проблем“, напр.: Приглашаем вас в путешествие в милый
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альпийский уголок, где снег еще не истоптан отечественными туристами. В
сверкающем на ярком солнце снегу купается странное животное. Вроде бы
пони, да ростом великоват. На осла смахивает, но статью – вылитый СивкаБурка. Так я впервые в жизни увидел лошака, гибрида осла и лошади <-> Для
солидных российских Швейцарская Сивка-бурка господь – солидный Господь!
(Наша газета. 27.01.2012).
Сивкой-Буркой оказывается и „упрямая, своевольная, выражающая
непокорность, действующая наперекор человеку лошадь“:
Год Лошади еще не пришел, а сивка-бурка уже показывает свой норов.
Во Владимире от нее пострадал автомобиль «Жигули»; Как пишет газета
«Молва», рассказавшая эту историю, девушка-наездница и строптивая
лошадь получили лишь незначительные ушибы (Комс. правда. 11. 11. 2011).
Концепт “Сивка-Бурка“ включает в своем национально-культурном содержании
этический ценностный признак „верный друг, товарищ, помощник человека“,
он строится на импликативном отношении “лошадь - полезное, умное, дорогое
для русских животное“. Метафорический ассоциативный перенос „СивкаБурка – это любая лошадь“ основан на архисеме семантической структуры
имени, ядерной составляющей концепта. Сивка-бурка, вещая каурка – это конь
сложной масти: бурый, светло-рыжий, каурый, красный, сивый, белый, ср. сивый
– серовато-сизый, пепельно-серый (о масти лошади) [СРЯ 1984]; сивый [Даль
1982] – темносизый, серый и седой, темный с сединой с примесью белесоватого
либо пепельного цвета; каурый, каурка – светло-каштановый, рыжеватый
[СРЯ 1982]. Все белые и рыжие кони считались славянами посланниками тепла
и солнечного света. Вещая/вещий каурка – конь в русских народных сказках,
дающий советы своему хозяину и обладающий способностью изменять его
внешний вид и одежду. Лошадь является главным священным животным в
традиции всех индоевропейских народов, она была одним из самых почитаемых
у славян. Коньки охраняли жилища славян от вредных духов. Изображения коня,
атрибуты лошадиной упряжи, подковы, колокольчики считались оберегами от
бед, залогом удачи и благополучия (Сивка-бурка www). „Сивка-Бурка“ обладает
эмоциональной функцией воздействия на адресата, поэтому естественным и
недопустимым кажется в следующих контекстах рассматривать любую лошадь
как источник питания:
Ведущий производитель детского питания в России вывел на рынок
новинку – мясное пюре из конины. Пожалейте Сивку-Бурку <-> В общем и в
целом мнения разделились так: примерно 30 % – за, 70 % – против. Причем
из общей массы противников почти половина аргументирует свою позицию
не отрицательным отношением к качеству продукта, а тем, “зачем есть
лошадей?“, а также – “пожалейте Сивку-Бурку”<-> Наша рубрика искренне
жалела “Сивку-Бурку” на протяжении всего своего существования – тему
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конины мы умышленно обходили стороной (Санкт-Петербургские новости.
10.12.2012).
В ассоциативном переносе „Сивка-Бурка – это обученная лошадь, езда
на которой способствует лечению болезней“ актуализирована способность
сказочного коня выручать в трудных ситуациях, ср.:
Сивка-Бурка лучше, чем микстурка <-> Есть в Хабаровске специальный
манеж, где наши лошадки сегодня лечат от таких страшных недугов, как
детский церебральный паралич, полиомиелит, олигофрения, синдром Дауна.
Помогают они и при шизофрении, раннем детском аутизме, многих генетических
заболеваниях, а также сенсорных расстройствах. Благотворное воздействие
от верховой езды на самочувствие и настроение человека научно доказано
(Тихоокеанская звезда. 28.02.2006).
В статье в сильной позиции заголовка “Сивка-Бурка, выручай” (Рязанские
ведомости. 31.08.2011) сказочным именем названа сильная лошадь, спокойная,
добрая и умная, имеющая качества, которые необходимы иппотерапевту,
способная обеспечить эффективность верховой езды при неврологических и
психологических проблемах у детей, при нарушении мозгового кровообращения.
Представления-ассоциации включают обобщенные культурные смыслы в
сознании носителей языка, репрезентирующие признаки „физическая сила“,
„друг человека“, „интеллект“, аксиологическую составляющую „эстетическая,
утилитарная ценность“. С ними связаны эмоции и оценочный заряд. Не случайно
изображения коня считались мощным магическим амулетом, отвращающим
злые силы. Говорящий конь, который выручит из беды, является персонажем в
сказках всех индоевропейских народов.
Ключевое имя Сивка-Бурка метафорически переосмысливается,
становится способом оценки в современных СМИ. В качестве переноса
наименования по признаку сходства обозначаемых объектов оно является
ономастической, концептуальной метафорой, функционально-коммуникативным
явлением в высказывании. Метафора основана на тождестве или сходстве
онтологических признаков, предполагает наложение различных когнитивных
моделей, двух концептуальных систем. Интертекстема относится к текстовым
реминисценциям, разновидностям стилистической фигуры аллюзии.
Кони являлись воплощением всего динамического и мудрого. Известны
предания о белом, кры¬латом коне-вихре в мировом фольклоре. В русской
фольклорной традиции Сивка-Бурка, вещая каурка, волшебная лошадка
из русской сказки мчится с необычайной скоростью. Сивка-Бурка – одно
из фантастических средств передвижения в русском сказочном фольклоре
наряду с такими сказочными видами транспорта, как ковер-самолет. помело,
швабра, ступа, печка-самоходка, сани деда Мороза, сапоги-скороходы/ сапоги-
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семимильные, конек-горбунок, серый Волк (Вечерний Екатеринбург. 06.12.
2012).
На представлениях о летающем коне строится в следующее образное
значение ассоциативного потенциала концепта Сивка-Бурка: „безотказное
средство передвижения, мощный мотоцикл, машина; все, что может быстро
передвигаться“ в следующих контекстах:
SuzukiSV 650. Сказочная бажовская лошадка хоть и не лидер рейтингов,
но детишки ее любят и уважают. Почему? Да потому что она мощная (Земля
дрожит, деревья гнутся), безотказная и красивая. Не иначе, японцы создавали
SuzukiSV 650 Под впечатлением от русской сказки (За рулем. 18.03.2010); ПОНИ
– ТОЖЕ КОНИ. В отличие от мировой тенденции «быстрее-выше-сильнее»,
японская Большая четверка не гнушается выпускать в свет коньков-горбунков;
Словом, почти идеальный городской мотоцикл для пилота почти любого
роста, комплекции и опыта вождения; БУРКА-ВТОРАЯ. Через четыре года
после дебюта (довольно скоро по меркам бюджетных классиков), SV проходит
серьёзную модернизацию; Самая «свежая» модификация «Сивки» появилась в
2008 году и получила индекс SF (За рулем. 18.03.2010).
Игра со словом и аббревиатурой, с фонетикой и орфографией (сходство в
звучании марки мотоцикла SV и первого слога слова Сивка/ лошадка) открывают
дорогу к ассоциациям с Сивкой-Буркой, к использованию субститутов в
неформальном интернет-пространстве.
С именем Сивка-Бурка ассоциируются актуальные для современного
утилитарного
сознания
материально-вещественный,
функциональнодеятельностный и аксиологический аспект модификаций SuzukiSV. В структурировании семантического поля слова мотоцикл на страницах СМИ
особое место занимают функциональные параметры объекта (движение,
скорость, мощность, качество изготовления, надежность, маневренность,
конструктивные элементы, комфортабельность); аксиологический аспект
отношения к средству передвижения – материальная, эстетическая ценность,
вызываемые положительные эмоции; социально-статусные ценности,
актуальные для современного языкового сознания (престижность, свобода,
независимость, благополучие. прогресс); прагматические характеристики
„способность служить человеку“,. Они составляют часть интерпретационной
семантики и концепта „Сивка-Бурка“.
Представления о сверхъестественности в представлениях о Сивке-Бурке
вызывают ассоциации о летающих комфортабельных автомашинах класса люкс,
обладающих огромными техническими возможностями, супертехническим
оборудованием. Следующий контекст является иллюстрацией эмоций, связанных
с ним: Итак 10 января 2011 года в нашей семье появился этот футуристичный
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красавец, названный “Сивка-Бурка“, 2008 года рождения (мы еще на гарантии
даже), наскакавший 48 000 пробега <-> Кожаный салон, ксенон, омыватель фар,
8 подушек, 17-е диски, климат-контроль, круиз-контроль, заводится с кнопочки,
куча всякой электроники <-> велюровые коврики, мухобойник дефлектора <->
коробка-робот <-> Объем движка – 1,8, 140 лошадок. Крутит до 6500 оборотов
(www.drive2,ru/ cars/Honda.civic_5d-8th_generation/piavka).
Характерно минипулирование графикой, средствами графической
игры при помощи двух алфавитов – латиницы и кириллицы. Репрезентация
марки автомобиля на латинице (седан Honda Civic) и кириллице (Сивик, Сивка)
индуцируют семантическую связь с именем Сивка-Бурка:
Сивка-Бурка или с Новым годом. <-> Новый год мы встретили как и
полагается аVтомобильным журналистам – за рулем. Нашими санями стал
седан Honda Civic <-> Не буду кривить душой, но, получив ключи от „сивика“,
большого притяжения я к нему не испытал. <-> Однако дорога нам предстояла
дальняя, и потому я все-таки открыл дверь и окунулся в космический интерьер
„Сивки“ <-> А какой у Сивика руль <-> Выбирая машину для путешествия,
хотелось бы получить более мощную версию, но Civic предлагается с одним
мотором. (automarket.ru. 03.06.2008).
Ассоциативное содержание концепта дополняют прагматически ценные
качества „быстрота, мгновенность появления транспортного средства,
функциональная пригодность“, напр.: Справка: «долмуши» – маленькие
автобусы, вроде московских маршруток. Выпускают и впускают пассажиров
по требованию. Как они это делают! Стоит человеку на улице решить, что
он хочет прокатиться на долмуше и небрежно взмахнуть рукой, и долмуш,
как сказочный «сивка-бурка, вещая каурка» останавливается «передо мной,
как лист перед травой». В буквальном смысле слова. (Записки отсутствующих.
15.10.2011); Машина была уже минут через 10 после моего звонка диспетчеру,
как Сивка-Бурка … (Keminfo.ru. 07.02.2011)
Концепты лошадь и автомобиль как „репрезентированные языковыми
средствами этноспецифичные многомерные смысловые образования, обладающие
понятийными, образными и ценностными компонентами“ [Булатникова 2006:
2], имеют актуальные пересекающиеся смысловые признаки: способность к
движению, возможность развивать скорость, быстро передвигаться, средство
передвижения. Концепт автомобиль включает составляющие „механизм,
способ передвижения, назначение“. Семантические поля концептов лошадь и
автомобиль пересекаются, между ними существует смысловая эволюционнная
преемственность, отраженный в сознании современных носителей языка
„перенос фукциональной нагрузки с концепта натурфакта в процессе эволюции
на концепт-артефакт“ [Булатникова 2006:15]. Автомобиль пришел на смену
лошади и ее повозке [Булатникова 2006:15-16].
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В ряде контекстов актуализируется смысл “Сивка-Бурка – это машина в
качестве транспортного средства“, ср.: Рассказываем о том, что хорошего или
плохого принесли снегопады в Саратовской области для наших Сивок-Бурок <> Видел сегодня, как такая же сивка, как у меня, бампер вдребезг разнесла,
пытаясь въехать на бугор (Клуб Саратов. 28.02.2010). Сивка, сивко – это не
только сивая лошадь, но и ее кличка в русском языке [Даль 1982].
Возможна ассоциативная реакция на ключевое слово Сивка-Бурка как
„движущая могучая сила“: Куда нас несет Сивка-Бурка реформ? <-> В России
начинается эксперимент по переходу на социальные нормы потребления
коммунальньх услуг (Голос труда. 20.09.2012). Феномен фольклорного имени
отражен и в ассоциативном представлении „Сивка-Бурка – волшебное
приключение“: АКВИС – рабочая лошадка для профессионалов и волшебная
Сивка-Бурка для любителей; Программы от АКVIS для обработки изображений
заметно выделяются среди общей массы себеподобных (www.softkey.info/rewiews/rewiew/13122.pdf).
Почти все слова языка проходят путь от обозначения вещи через
логику познания к символизации. Возможна многообразная интерпретация
символа, закодированного в слове (Вардзелашвили 2009: 64). Русский язык,
открывший дорогу к знаниям, к будущему народам России, является мощным
фактором духовного развития. Он отождествляется с Сивкой-Буркой на основе
актуализации семантической составляющей слова вещий (вещая каурка)
– “мудрый, проницательный, обладающий даром предвидения (устар),//
предвещающий будущее; пророческий” [СРЯ 1981]. Такую интрепретацию
предлагает следующий контекст:
“Лошадка русского языка”. Великий русский язык тем велик, что
открывал дорогу к просвещению, приобщал народы России к знаниям, передовой
науке, культуре на мировом уровне <-> русская интеллигенция совершила
величайший подвиг – дала народу прометеевский свет знания.<-> Русский язык
– не лошадка, а сказочный Сивка-Бурка, вещий каурка (Интернет газета. Zona kz.
28. 02. 2001).
С представлениями о Сивке-Бурке “ни от кого не зависящий, никому не
подвластный, свободный, независимый, живущий как угодно, умеющий добиться
всего“ связываются русский сезон на Лазурном берегу, аристократический
отдых богатых русских, лидирующих по своим финансовым возможностям
среди других отдыхающих, в следующем отрывке из газеты „Известия“:
Сивка-бурка, русская Лазурка. …. Знаменитый “форбс” прилетел
на Ривьеру на золотом самолете и открыл русский сезон на Cote d’Azur. Тон
аристократическому отдыху задали богатые русские наследники; Частный
самолет позолотили. Ура-ура! Как приятно гордиться страной! Мы
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впереди планеты всей не только в области балета и ракетостроении, но и в
самолетовладении. В закутке частной авиации аэропорта Nice Cote D’Azur
почти все приличные борта – Гольфстримы да Селенджеры – наши, а ихние
только две жалкие козявки Сессны; Одно радует - этот золотой пузан тоже
наш, российский. Как удалось пронюхать светскому обозревателю: забил всем
баки, позолотив борт, глава АСТ Групп Тельман Исмаилов; Кстати, почти все
самые дорогие лодки мира в этом сезоне разобрали русские. На самой большой и
дорогой парусной яхте Фосеа (Phosea) (владелица – экс-супруга арабского шейха
Муна Аюп) прошлым летом ходила московская галеристка Стелла Кей. А сейчас
на ней бороздит Средиземное море другой наш соотечественник… (Известия.
08.08. 2006).
Сивка-Бурка в составе компаративных оборотов становится критерием
высшей оценки в любой деятельности, в беге и ходьбе здорового человека, в
танцах, в спортивных играх, эталоном лучшего прыжка:
Мы с этой несчастной бабушкой, которая приехала на инвалидном
кресле, работали три недели. Ноги в ванночки окунали, делали обертывания,
использовали уникальные мази и кремы. Теперь она бегает как Сивка-Бурка.
(ИнформПрага. 23.08.2012); ...как сивка-бурка по Москве носилась, но вовремя
поменяла еще доллар по 35-36… (Bullion.ru. 22. 02. 2011); Пройдя его спокойным
шагом, конь, понуждаемый властной дланью Петра, взлетел, как сказочная
„Сивка-бурка, вещая каурка“ на кремлевскую стену. (Литпром. 25.01.2013); Я
думала, что буду веселиться, скакать как сивка-бурка и радоваться жизни (lubasha.mmm_tasty.ru/endries/11388361); После запрета деструктивного тенниса
сам перешел на короткие типа RITC 802. А теперь, как сивка-бурка <-> весь в
мыле (1tv.ru.>….> Видео-форум, T TWRU Видеозал).
Авторское сравнение „остановиться/ появиться как сивка-бурка“
(„тотчас же, сразу, очень быстро“) перекликается с фразеологическим
выражением „(появиться) как лист перед травой“ в следующих примерах:
И в конце концов убежала в дальний угол арены и, убедившись в том, что я
хочу именно ее внимания, примчалась ко мне галопом! И остановилась словно
„сивка-бурка“ (happy.horses.ru/otchet-o-seminare-put-k); И вдруг увидела, что
очень устала и опустошена. <-> в запале упустила тот факт, что „колодец
пересох“, телесные сигналы я игнорирую. Удивилась такому положению дел
и остановилась, как сивка-бурка (oshishkinacom/about); Осторожно, в Москве
эпидемия дрифта.<-.> Не понимаю, почему те же ГИБДЬІ, которые, как Сивкабурка появляются из-под земли при любом нарушении на дороге, смотрят на
“дрифтеров” сквозь пальцы (Комс.правда. 21.02.2011);.
Фантастические возможности сказочного персонажа дают основание
сравнивать с ним образ жизни и поведение незаурядных людей, ср. его образную
характеристику в сказке П.П.Ершова „Конек-горбунок“: „Вьется кругом над
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полями, Виснет пластью надо рвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по
лесам“. Сивкой-Буркой в русской лингвокультуре можно назвать людей, которые
совершают огромную тяжелую работу, ездят по стране, чтобы добиться успеха,
отличаются аккуратностью, мгновеннностью выполнения своих обязанностей.
Следующие примеры являются убедительной иллюстрацией этого:
Для того, чтобы стать народным Артистом России, многим приходится
давать не по одному концерту в день, “прыгать и скакать как сивка-бурка”,
заниматься творчеством не менее 20 лет (Новости дня. 29.04. 2013); Пять лет я
там работаю, как Сивка-бурка, вещий каурка. Я переиграл там все, что можно:
трагедию, комедию, мюзикл, сказки … (Вечерний Петербург. 20.02.2011); И по
утрам не с собакой гулять ходит, а чуть свет на свое предприятие едет и
сидит там до поздней ночи. По стране как Сивка-Бурка мотается (Украинская
Правда. 01.04.2013); На Новый год, конечно работаете? – Конечно, но как
сивка-бурка с места на место прыгать не будем. Последние годы я принимаю
соломоново решение и выбираю оптимальное место, где можно работать и
заодно с семьей прийти, чтобы все-таки Новый год встретить. (www.peoples.
ru/music/.stage/ interview.htm ).
Естественно толкование поговорки Укатали (уходили, умыкали) Сивку
(бурку) крутые горы/ горки и ее трансформированных вариантов в газетном
стиле: Становится более-менее ясным, каким образом укатали Сивку-бурку
крутые горы (Номад. 21.08.2013) как „исключительно тяжелые условия,
испытания, годы жизни, которые сломили чьи-то силы, сделали безразличным,
слабым, больным кого-л.“. [СПП www].
Индивидуальное имя Сивка-Бурка, связаннное с широко известным
сказочным текстом, становится символом-эталоном определенных качеств,
чему способствует определенный уровень эрудиции представителей национально-лингвокультурного общества, общность их культурных фоновых
знаний, коллективное знание русского этноса. Оно является частью
процесса концептуализации и эстетической оценки действительности. На
собственнное имя переходят признаки его носителя, Сивка-Бурка имеет
индивидуализирующую, номинативную функцию, раскрывает ценностную
систему представителей лингвокультурного коллектива. Феномен Сивки-Бурки
актуален в когнитивном и эмоциональном плане для представителей русского
социума. В массовой коммуникации концептуальная метафора Сивка-Бурка
служит обозначению лиц, похожих на его носителя, это зафиксированное
в языковой форме коллективное знание этноса, вызывающее ассоциации,
основанные на общей культурной памяти.
Сивка-Бурка является частью национальной культуры, эффективным
средством этической, интеллектуальной оценки качеств современников.
Характерна параллель с Сивкой-Буркой в политическом дискурсе. Экспрессивная
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игра со словом – актуализация семантического признака концепта „СивкаБурка“ „предлагает всегда лучший способ выхода из любых сложных ситуаций“
относительно политического лица и ее опровержение в последующем
контексте, обличение порочной практики принятия решений с последующими
нежелательными результатами становятся средством создания отрицательного
портрета, негативной оценки:
Владимир Владимирович, всероссийский Сивка-бурка, всегда принимает
правильные решения. Даже если потом они оказываются неправильными.
Систему защиты лесов разрушили, для того чтобы легче и проще было рубить
лес. Результат – пожары, в которых начинают постепенно тлеть рейтинги
доверия дуумвирам И так во всем. Например, принимаются решения по
сокращению числа чиновников – и их немедленно становится больше. <-> На
самом деле решения принимаются и «перепринимаются» на противоположные,
не переставая от этого быть правильными. Законы проходят все положенные
процедурные стадии, подписываются главой государства, и после этого
начинают правиться и уточняться в соответствии с политической или
хозяйственной конъюнктурой. Или просто потому, что надо исправить
глупость или, напротив, учесть чей-нибудь лоббистский интерес, о котором
забыли по дороге (Новая газета. 13.08.2010).
В соответствующем контексте в сочетании с неопределенным местоимением какой-то ключевое имя окказионально переходит в нарицательное,
приобретает отрицательную образную хаактеристику „человек, который
выставляет себя лучшим в данной области, стремится что-то стоящее
делать, но у него не получается“, ср.: Эка удивил! Какой-то сивка-бурка лес
коммуниздит! (Новая газета. 13.08.2010).
Сивкой-Буркой/ сивкой-буркой называет себя и читатель, пишущий
комментарий на страницах электронных СМИ, по ассоциации с „Сивка-Бурка,
вещий каурка“ („мудрый, проницательный, принимающий правильные решения,
знающий“), ср. вещий [СРЯ 1981] – „предсказывать, пророчить, говорить
что-л. значительное, важное“. Сивка-бурка в следующем примере „сивкабурка писал/а. Имеет ли дело судебную перспективу. (forum.podolsk.ru/Viewtopic.php?f=1118t=101680) (12. 08. 2013) выступает компетентным, авторитетным
лицом, разбирающимся в судебных вопросах.
Предсказуемые актуальные смыслы имени Сивки-Бурки в современном
интернет-пространстве, положительные или отрицательные коннотации
как один из способов оценки входят составным компонентом в картину
мира представителей русского этносоциума. Метафорическим сравнением
проводится параллель между типичными качествами сравниваемых субъектов,
оказывается эмоциональное воздействие на адресата текста. В значении
сказочного имени акцентируются смысловые составляющие, предметный,
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классифицирующий и дескриптивный, характеризующий компонент.
Использование приемов графической игры (прописная и строчная буква
в имени Сивка-Бурка, экспрессивная игра с собственным и нарицательным
именем и его графической формой (Сивка-Бурка - сивка-бурка), оценочная
метафора, основанная на тождестве или сходстве онтологических признаков,
становятся способом формирования отрицательного отношения у реципиента.
В основе метафорического развития семантики имени Сивка-Бурка на
страницах электронных СМИ заложены индивидуальные признаки референта.
Имя как характерный способ эстетической оценки мира входит в арсенал
средств языковой выразительности и образности, отражает тенденцию к
поиску новых речевых средств.
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Сатирическото и философическото
познание на Стоян Михайловски
Сава Сивриев
STOYAN MIHAYLOVSKI’S SATIRICAL AND
PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
Sava Sivriev
Summary: In Stoyan Mihaylovski’s collection of poems named Philosophical
and Satirical Sonnets (1895) emerges the European man’s intellectual drama at the
end of 19th century. The crisis of rationalism was further marked by the destruction
of long-term philosophical paradigms, of crumbling ideologies once helping to understand the surrounding world and humankind. In short - all that has been hope and
consolation in human thinking, life and behavior.
Moreover, according to the sonnets, human hope and comfort, philosophy and
ideology that people themselves invented are nothing but good intentions. Outside
the scope of good intentions remain the truth about the world and humankind – both
incomprehensible and impossible for his mind. Both in private and in public man lives
with the evil. It arises from man’s emotions, spiritual life. Only the will has the power
of choice.
The poet’s lyrical ego also experiences the drama of failed culture and civilization. The emotional states expressed by Stoyan Mihaylovski’s sonnets are grief, sadness, pessimism, and loneliness. The voice of poet’s lyrical ego sees the only solution
in his desire to achieve nirvana, easy death, passing away.
Stoyan Mihaylovski’s sonnets are a manifestation of individuals’ existential
drama in Bulgarian society at the end of 19th century, a drama expressed as a universal issue.
Key words: sonnet, sorrow, sadness, pessimism, loneliness, civilization, culture, nirvana, death, rationalism
И в текстовете на Стоян Михайловски всичко започва с разрива с
обществото – причина за емоционална, душевна и екзистенциална драма.
Разривът е преживян в универсалистичен план – в човека и в света не са намерени
смисъл и ценности.
В началото на 90-те години на XIX век преди кръга „Мисъл“ особено
значима стихосбирка, която събира в себе си същината на Стоян Михайловски,
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е „Философически и сатирически сонети“ (1895). Както се знае, голямата част
от текстовете, включени в книгата, са печатани в българската периодика от това
време и след текстологични промени, които тук няма да бъдат коментирани,
сонетите са събрани в сборника.
В 90-те години на XIX век Стоян Михайловски е шумна фигура в
обществения и книжовния български живот. Той е издал „Сцени от парламентарния
живот в България“ (1884), „Бог. Библейски стихотворения“ (1889), „Поема на
злото“ (1889), „Novissima verba“ – 1. „Вопли и пропеви“; 2. „Curente calamo“; 3.
„Железни струни“ (1890), „Книга без заглавие“ (1892) и още други сборници. И
е възприеман, както се знае и до днес, като автор песимист. А за Петър Пешев
Стоян Михайловски е не само автор на отчаянието, безнадеждността, мрачното
настроение, което навява униние и безнадеждност у читателя, а и като автор,
въодушевяващ се от обществени идеали1.
Дали Стоян Михайловски е започнал да се въодушевява от обществени
идеали е спорен въпрос. Във всеки случай същите негативни емоции, които Петър
Пешев вижда в книгите на Стоян Михайловски, преживява и изразява в лириката
си през 80-те години и Иван Вазов. С тази особеност, че за Иван Вазов някъде
извън този тук свят на човеците и извън това тук общество има остров, място на
красота, култура, любов и смисъл. В преносен смисъл – някаква Италия. Това
място е тук, в това време и пространство. Мисълта за това място, преживяването
му в някаква степен и уравновесява емоционалността и душевното състояние на
лирическия аз в текстовете на Иван Вазов. Това знание и прави философията за
живота на същия този лирически аз, скиталец, поет – светла.
„Разпрата“ на Стоян Михайловски с обществото също е започнала в 80те години на XIX век. При това тя е много по-радикална от Вазовата поради
това, че Стоян Михайловски не мисли за частното зло, произтичащо из нашето,
българско общество – забравени идеали и идеализъм, променена менталност,
ровене и живеене чрез земното и преходното, а мисли за универсалното,
мировото зло, за онова, което произхожда в света из злото. В 80-те години на
XIX век неговата концептуална система започва да се строи по същия начин, по
който се строи и концептуалната система на Иван Вазов – в разрив с ценностите
на света и неговите представи за ценност в XIX век. Много от тях са ценностни
представи на позитивизма. Градежът на концептуалната система на Стоян
Михайловски започва с драма. Още по-точно – с драма на мисловността, а не
на емоции и душевни състояния. Емоциите и душевните състояния идват поскоро след тази драма. Драмата идва от търсене на смисъл в света и в търсене
на философия, в преносен смисъл на думата, за съществуването. Мислителят,
говорещият мислител в сонетите на Стоян Михайловски застава през мировото.
Вижда съвремието си, XIX век и емоциите му идват след размишленията за
етоса. И чрез „изящна“ (термин от онова време) литература – сонет, след като
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Иван Вазов съгражда чрез „Италия“ сонетната форма, говорещият мислител във
„Философически и сатирически сонети“ изказва драмата да живее в този тук свят
и сред тези тук човеци. Както се знае, след заглавието на голяма част от сонетите
в сборника следва латинска сентенция. Функцията на чуждото за гръцкия Изток
латинско слово е буквално да разположи изказаното след него в сонетна форма в
универсалното време и пространство. Търсене на универсалното заключение.
Техники на поетично говорене, подобни на тези у Иван Вазов, във
„Философически и сатирически сонети“ няма. Поетичното говорене е с идеалния
двойник и възможния събеседник, комуто говорещият мъдрец разкрива истината
за света, за обществото и човека. Във Вазовата лирика в 80-те години на XIX
век са посочени етапите на екзистенциалната драма на лирическия аз. Във
„Философически и сатирически сонети“ четем заключенията, след изживяната
извън текста драма на говорещия лиричен аз. Търсене на решение за нея и мрачни
истини за света и човека.
В българската литературна историография се тълкува и религиозното
мислене на Стоян Михайловски2. Би могло да се допусне, че в 80-те – 90-те години
на XIX век религиозното мислене на Стоян Михайловски е или непълно, или той
приема за истина единствено антропософията на позитивизма. Тя е обществената
истина на неговото време. Както се знае, след века на Просвещението смисъл за
човека и обществото се търси чрез философски парадигми. Това, което предлага
Огюст Конт в 30-те години на XIX век, е най-обемащата и мощна философска
представа и знание за човека, обществото и материалния свят извън човека и
обществото. Позитивизмът има своите идеали – цивилизацията, прогресът и
пр. Така, както националната идея е имала своите идеали, които Иван Вазов
преживява и в 80-те години. Стоян Михайловски не е чужд на националната
идея. Напротив, както се знае, той учителства в тогавашния български град
Дойран. Прекъсва учението си в Екс ан Прованс заради Руско-турската война от
1877-1878 година. След войната той се посвещава на служение на Отечеството си
– все пак, син е на Никола Михайловски и е племенник на Митрополит Иларион
Макариополски, но неговото свое, не е националната, а общоевропейската
менталност на XIX век. Нея той по-добре и познава. Той преживява своето
мислене и своята идентичност като част от мисловната ситуация в Европа от
края на XIX век. Стоян Михайловски няма защо да открива Италия, острова.
Островът е в него от самото начало. Но тази негова идентичност и мисловност
в 80-те – 90-те години на XIX век се разколебава. Тя е провокирана и Стоян
Михайловски изживява всичко това като мирови проблем.
И не само той. Песимизмът е духът на времето в края на века. Деструкцията,
с нейната специфика, на етоса Стоян Михайловски вижда и в българското
общество – жестокост, бруталност. А деструкцията на обществени и човешки
идеали в мирови план е причина за изживяната и изказана екзистенциална
ценностна драма и въобще изживяване на света.
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Сривът на антропософията и на антропоцентричните ценности е нещо
естествено и нормално. Те бързо се износват и следва да бъдат подменяни с
други, подобни на тях. Спокойствието за човека би дошло, ако те се приемат
чрез дистанция, чрез външна, а не вътрешна гледна точка за тях, но Стоян
Михайловски според младостта си е приел европейската антропософия много
сериозно. Христос говори със светъл екзистенциален песимизъм за света и за
неговата мъдрост. Но това е изказано още в Старозаветните книги, които Той
припомня. Достатъчен пример е Книга Еклисиаст. Христос припомня за какво в
този тук свят следва да се събира богатство.
Изходът от този срив на обществени идеали, представи и философия
говорещият аз в сонетите на Стоян Михайловски търси в нова, но не обществена,
а негова философия за живота. Категориите на тази философия, преживяното
мисловно време са индивидуални. Категориите и преживяното време са изказани
във „Философически и сатирически сонети“. В тях по различен от Вазовия начин
са преживени тъгата, скръбта, самотата, опитът да се намери смисъл. Сонетите
са преситени с мисловност и да се изчерпят подробно всички нюанси на тази
мисловност, е ненужна работа. Но ред от тези категории може да се съгради
с намерението да се подреди и системата на тази индивидуална философия
на говорещия лиричен аз във „Философически и сатирически сонети“3. Във
„Философически и сатирически сонети“ Стоян Михайловски изгражда образ
на мислителя. Този лирически аз и персонаж заедно с това, мислещ и страдащ
екзистенциално от света и за света, е подобен на скиталеца на Иван Вазов. В
сонета „В леса при „Herkulesfürdo“ буквално се чете това име на лирическия аз:
„Тоз девствен лес, тоз благ покой, таз сладостна прохлада / възбуждат в с к и т н
и к а (разр. моя – С. С.) унил блистителни мечтанья!“ У Вазов скиталецът също
изживява и изказва своята мисловност, емоционалната си и ценностна драма.
Търсене на смисъл и оправдание за съществуване.
Персонажът на Стоян Михайловски, също автобиографичен, също
скита из пространствата на мисълта и емоциите, породени от нея. Образът му е
представен в продължителността на сонетното време – от началото до края на
сборника. Чрез сонетните събития, в които се изказва изживяната екзистенциална
драма. И в търсенето на изход и решение – след проумяване на несъстоятелността
на ценностите на света, на обществото, на човеците и човечеството като цяло.
Ценностните закони на света и човеците не са истина и са чужди нему. Затова и
скиталецът на Стоян Михайловски не намира мястото си тук, сред този свят на
човеците. Той затова е и скиталец.
Обществото, човечеството от този тук свят не са неговото място. Този
тук свят не е място и на Христа, на Онзи, който е създал този тук свят и човека:
„А на Адама рече: загдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за
което ти заповядах, като казах: не яж от него, – проклета да е земята поради тебе;
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с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си“ (Бит. 3:17). И Който не
обитава в този тук свят, освен чрез Църквата си – Старозаветна и Новозаветна.
Ако беше Негово място тук, то нямаше това тук общество и тези тук човеци да
Го умъртвят на кръста. Нямаше и Христос да изрече: „Аз за тях се моля; не за
цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои“ (Иоан. 17:9). Този тук
свят не е място и на онзи, който е тръгнал с кръста си след Христа.
Но говорещият лиричен аз на Стоян Михайловски във „Философически
и сатирически сонети“ не е взел все още решението да върви с кръста си след
Христа. Поради това той не намира място за себе си в света. Скита и копнее по
небитие, смърт, и прочие решения на младостта, като че ли те са решения, които
ще дадат душевен мир, надежда и смисъл на човека. За лирическия аз в сонетите
е явно едно – не може да се живее според ценностите на света и човека.
Още първата значима книга на Стоян Михайловски – „Поема на злото“
(1889), поставя и решава проблема за етоса – откъде и по кой начин произлиза
злото в света. Доколкото лирическото събитие тук следва Библейския разказ за
грехопадението, а не научна парадигма от XIX век, то следва да се отбележи,
че богословската наука няма и досега задоволителен отговор на въпроса за
произхода на злото в света. Но в литературата като интенционален свят всичко
е възможно. Представящият в „Поема на злото“ разказа за грехопадението на
първите човеци е дал отговор на този въпрос. При това в плана на един мирови
универсализъм. Злото след грехопадението на човеците започва да гради
правилата, човешкото мислене и поведение в този свят. Човешкия общ живот.
Целият свят в зло лежи – така се мисли и през Средновековието. Песимизмът на
XIX век няма оптимистичното си решение в надеждата за Новия Иерусалим, а
идва от изявеното поведение на човека в социалния, политическия и нравствения
живот след века на Просвещението, във времето на позитивизма. Това време и тази
свобода на антропоцентризма и следствията от нея, от идеала за овладяването
на света и обществото, на този тук свят. Този стремеж да спечелиш целия свят
Артур Шопенхауер философизира, виждайки воля и представа, а Шарл Бодлер
преживява и поетизира драмата на човека от това поведение.
Във „Философически и сатирически сонети“ Стоян Михайловски
изгражда два образа – на обществото в неговия делничен и универсалистичен
начин на живот и на изговарящия преживяванията си от обществената менталност
и поведение говорещ лиричен, с уговорки, персонаж. С уговорки поради това,
че лиричното тук идва от овладяната сонетна форма, чрез която се изразява
лирическото изказване, от ритмиката на стиховете в строфите, от римите и от
намерението за рима. А не от словесна поетичност и образи.
„Философически и сатирически сонети“ е първата изцяло сонетна книга
в българската литература. Вазовите сонети в „Италия“ са само цикъл сред
останалите текстове от сборника. А ако сонетът е знак за високо изкуство и
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силно изявен естетически изказ, то чрез красотата на формата и чрез сонетната
памет, която без съмнение проработва с ориентацията на сонетното говорене
към огромен клас текстове в европейската лирика, се изказват най-тъжни,
мрачни, най-безперспективни, но реални заключения за човека и обществото
и за мястото на говорещия лиричен или сонетен, в преносен смисъл, аз в този
свят. Латинската сентенция обикновено събира или провокира, събирайки
смисъла на това, което ще бъде изказано в сонета. И още – препраща смисъла
към универсализъм.
Печал и драма, видени като вечен проблем, изказани чрез красива форма.
В този случай би могло да се каже, че формата един вид балансира смисъла на
сонетите. Или смесването на красота на изказ с мрачното съдържание на текста
създава едно особено усещане за красив край, който като общо настроение се
чете в европейската култура на Fin de siècle.
В тези форми говорещият изказва преживяванията, заключенията,
мислите си и най-вече своята екзистенциална драма от това да преживее света
вън от него, да не може да се впише в него и да не намери в него никакви
ценностни основания, за да съсъществува, ако не в него, то поне паралелно с
него. Заключенията му, както вече бе посочено, се основават на разбиране въобще
на универсалната природа на човека от сътворение мира. „Поема на злото“
обяснява произхода на злото в света чрез Библейския разказ, а не чрез теорията
за еволюцията на човека. „The Origin of Species“ на Чарлз Дарвин излиза през
1859 г., малко след края на Кримската война, и отгласи от еволюционистично
мислене се чете в сонетите на Стоян Михайловски.
Връзката между обществото и говорещия, между света и говорещия,
според тези текстове, е не само прекъсната, но и невъзможна. Менталността
и ценностните представи на говорещия са съвършено различни от тези на
обществото. Светът със своята масова мисловност и говорещият със своята
индивидуална мисловност пребивават в различни времена на представа за
ценности.
Така че, добавяйки сонет след сонет, би могъл да се сглоби образът на
обществото и образът на говорещия лиричен аз. Как изглежда обществото, каква
е неговата менталност?
Борбата „бой за пища“, войната на всеки против всеки4 – това е началото
на началата, изконният закон – „неумолим закон, закон върховен“ за човека и за
човешкия общ живот. Останалите видимости – олтари, знамена, любовна страст,
идея, са илюзия за истина, зад която е истинската мотивация за поведението
на човека. Природата, естеството на света – война на всеки против всички – е
онова, което е, и според които правила всичко е това, което е. Naturam sequimur!
– „Да славим природата!“ – е латинската сентенция към текста.
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Природата, която в текстовете на Вазов е място на покой, хармония,
смисъл, красота, в този сонет е закон, който не само не може да бъде познат, но е и
враждебен на човека. В този смисъл в по-късните текстове на българската лирика
мрачните и неразбираеми образи на „небето“, свинкса, даже и водите в Яворовата
лирика например повтарят тази мисъл за подчинеността на човека на същност,
която е неутрална към неговите мисли и емоционалност и които би следвало
поради това да са безсмислени, според самотата им в света. Потвърждение на това
се чете в последния стих от третата строфа на сонета: за нея, природата – „ропот
или химни са писъци подобни“. Към идеята, идеите въобще, които са венецът
на ценностите, тя, природата, също е безразлична и тук следва да се отбележи
този пространствен образ – „идеята, с която се човек така гордее, / […] / угасва
жалко, губи се в безвестности задгробни!“. Въобще – безсмислието е пълно и
неразбираемо. Усилията са безсмислени. Да повторим – човекът е подчинен на
една непознаваема и безразлична към него сила. Той е изгубен в пространството,
времето, всесветовната материя и неговите емоционални и мисловни ценности,
от гледната точка на този, да го наречем „космизъм“, нямат смисъл.
Драмата на познанието, измерването на личното с вселенски мащаби се
чете в лириката на Пейо Яворов.
Иван Вазов и Стоян Михайловски създават генериращия модел на
новобългарската лирика. До Вазов най-близо е Пенчо Славейков. До Стоян
Михайловски – Яворов.
Оттук насетне, след дълбокото, драматично и изразено чрез сонет
изживяване на безразличието на природата към човека5 в книгата, чрез текстове
се строи образът на човешкото общество.
В „Човечество“ светът е разделен на избраници, въпреки че това слово
в текста не се чете така, както то би могло да бъде прочетено у Иван Вазов,
и на тълпа („тълпите“). За Стоян Михайловски избраникът не е геният, т.е.
надареният с умения и извисена душевност, творецът, поетът на XIX век, а
апостолът, получилият дара на духовна прозорливост. Избраникът е пророк,
в най-широк смисъл на думата. Духовно извисен, той проповядва духовност.
И живее по правилата на духовността. Избраните живеят по духовния закон,
тълпите – по природния.
В този текст словата, проповядвани от „апостоли безбройни“, са: „живейте
в мир!“ Това не се случва в световния ход на времената. А светът е раздиран от
войни, раздори, убийства, насилие, глад и пресищане, стонове, тегло. И този,
който с мисълта си6 се е пренесъл в миналите времена и е проследил хода на
световната история, третият персонаж в текста – говорещият аз, изрича следната
истина за света и човека: „…Апостоли измамени, не, мир тук долу нема – / човек
е за човека вълк – и мощно й само Злото!“ При това, написано с главна буква.
Злото е онова, което изхожда из човека и гради човешките отношения, човешката
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общност и същност на този тук свят.
Разграничаването на корпус от текстове с изграден образ на обществото и
корпус от текстове с изграден образ на мислещия и говорещ лиричен аз, с показана
рязка граница между тях, изглежда не съвсем допустимо като литературоведска
подредба във „Философически и сатирически сонети“. В много от сонетите
образът на обществото и света е такъв, какъвто го е видял, показал и най-вече
преживял говорещият и мислещ лиричен аз.
Персонажът на говорещия се проектира върху екзотичната фигура
на източния мъдрец Мирза Абас – „Философията на Мирза Абас“. Мъдрецът
повтаря онова, което е изказано във втория сонет от сборника – „Нирвана“.
От този текст – „Философията на Мирза Абас“, започва градежът на образа на
говорещия лиричен аз – персонаж, стоящ над всичко и встрани от всичко, което
е и което е било в света. Тази индивидуалистична фигура всъщност и е носител
на нови идеи и ново позициониране на мислещия, на страдащия, на духовно и
душевно живеещия човек в социалния и нравствен свят на времето си.
А сонетът „Нирвана“ е буквално симетрия, веднага разположен след
„Изконния закон“ текст. Отговор на видяното в света. Ако там всичко е „бой
за пища“, и то е изискване на природата, то какво трябва да е отношението на
стоящия над всичко това човек. Отговорът е: „да не усещаш!“ Тук говорещият
се обръща към неопределения „ти“, нещо, което като поетична техника бе
прочетено у Иван Вазов и употребявано също технически в следхождащата
българска лирика. Този неясен „ти“ – идеален двойник или някой друг, с когото
се води разговорът, размива образа на събеседника и създава многозначността
или – многото лица на този, към когото е отправен изказът. Всичко е изказано
чрез да-конструкция: „безстрастен да стоиш“, „да гледаш, без да гледаш...“,
„да бъдеш глух...“, „да се забравиш...“, „да имаш върху съвестта си хладна
плоча гробна!“, „...от небосклони / към небосклони Съдбата всекидневно
да те гони, / от устните ти охкане горчиво без да пада!...“. Дали е възможно
всичко това? Дали е възможна нирвана? В понятиен превод – небитие, като
този екзотизъм извежда състоянието да не усещаш из обичайните му много
употреби. Дали е възможна смъртта на паметта: Mors memoriae! – както сочи
латинската сентенция след заглавието. Дали е възможно да не бъдат видени и
съпреживени страстите световни, които са не негови, на говорещия, а чужди –
на обществото вън от него. Не. Това „да“ е пожелание, но не реалност. Болката,
не толкова скръбта и тъгата, както е при Иван Вазов, е истинското душевно
състояние, което преживява говорещият в тези сонети и за което състояние
той пряко не говори. Пряко не го назовава. Той говори за възможни състояния
отвъд болката от света и съществуването. Затова той пита, води разговор с
Мирза Абас за това, че „животът ни на гибел е обречен“. За хаоса „умствен
и веществен“. За страстите в света. За язвите човешки. За върлуването на
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велможите и за бесноватостта на сганта7. За неправдата, коварството, които „в
беди ни хвърлят тежки!“. Отговорът е същият – безстрастие. Щом Бог търпи
земния свят, то охкането и роптанието на човека от неправди и безобразия в
света са безсмислени. Това е мъдростта на говорещия – този път изказана чрез
друга, не своя, а на източния мъдрец, гледна точка.
Как изглежда обществото след това начало?
Халифът и разбойникът вършат едни и същи дела („Въпрос на цифри“).
Жестокостта към ближния, произволът на волята, произволът с властта е онова,
което всеки ден се случва в обществото („Българщина у древните римляни“).
Същият смисъл е изказан и в „Човешко месо“. Насилието, братоубийството, ума,
дарбите, най-накрая – гения, в сонета на Стоян Михайловски човек използва за
смърт, слава, знатност, проливане на братска кръв – „не е уж звяр: на зверщина
все пак не се насища!“. За сравнение – гениалността, категория на XIX век, в
текстовете на Иван Вазов служи за творчество и създаване на идеални светове.
Този свят на тъмнината е показан чрез отстранения поглед на птицата (в сонета
– орел), която живее вън и над тази човешка безкрайна и ежедневна гмеж.
Злото, което твори човекът, не е измито и от Иисусовата смърт („Исусова
бесилка“). Небесата не са чули молитвата на Христа – чрез кръвта Му да се измие
човешкият дух. Злото да потъне в забрава. Правдата да замени дивите страсти.
Обичта да замени враждите. Неправдата царува на земята и човешкото стадо „на
Пастири-Палачи и до днес е жъртва клета!“. Злото и многообразието на неговите
проявления е показано чрез сонети до края на сборника.
В „Светопреставление“ със сентенция след заглавието: „недей да слагаш
смъртта сред нещастията!“ – Noli ponere mortem in malis! – е показана една нова
техника на съграждане на пространство в текста. Говорещият гледа човечеството
от космическа, вселенска гледна точка: „търкаля се кълбото земно в глухите
пространства“. И злото, което ежедневно се твори от човеците: „и влачи грозните
човешки язви, окаянства...“ И още – говорещият пита8, бленува за край, за „гибел
мигновена“: „дали по всички кътове на мрачната вселена / ще бъде пръснат
наший прах във гибел мигновена?“ И с хиперболизация на парадокса изразява
ужаса си от злините, които твори човекът: „знам, че по ужас, колкото тя и да
бъде страшна, / не ще надмине общата злочестина сегашна!“
Тази космичност се чете и в „Не трае нищо!“. Латинската сентенция след
заглавието на сонета е изречение из Вергилий: „Лети невъзвратимото време!
До нищо всичко се свежда!“ – Fugit irreparabile tempus! Ad nihilum omnia recidunt!. „Тъга без име!...“ емоционално и душевно преживява в текста говорещият
лиричен аз. Причината за нея е различна от причината за тъгата във Вазовата
лирика. Тъгата, изразена в този сонет, иде от осъзнаването на преходността
на всичко в този тук свят. И от това, че човек е изправен пред времето. То е
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толкова неумолимо, колкото и природата със своето безразличие към емоциите,
душевните и мисловни състояния и към градежите на човека. Безсилие е онова,
което преживява говорещият. Безсилие пред нищото, пред разрушението, което
е единственият градеж на времето: „о, разрушеньето в света е сал неразрушимо, /
и род на род един завет предава – мъртвината!“ Нищото е онова, което е. Същата
тази тъга и безсилие, възслава на смъртта и нищото, към което се стреми всичко
живо и което е онова, което единствено е, ще се прочете след време в „Смъртта“
на Пейо Яворов. Изказани чрез нов поетичен език и поетична символика.
Впрочем това безсилие на човека пред времето и пред природата иде след
кризата в ценностните представи във втората половина на XIX век. От представата
на позитивизма за силата и мощта на човека, който с разума, знанието, уменията
си, с техниката си ще надделее над всичко природно. Ще може да съгради един
добър социален свят, цивилизация, прогрес – и така обществото ще върви от
добро към по-добро. Човекът ще е център на света.
Но не така става в реалността, когато се погледне отвъд тази рамка.
Ако не се гледа отвъд нея – всичко е наред, но отвъд нея нито менталността
на обществото, в което злото гради човешките отношения и порядък, може да
се приеме, според сонетите на Стоян Михайловски, нито природата на човека,
такава, каквато тя е в нейните социални проявления. Конфликтът на говорещия
в сонетите, а и на самия Стоян Михайловски като личност, е с ценностите на
европейския позитивизъм. По друг начин казано, с представата за ценност на
философска парадигма, с която живее европейският свят след първата половина
на XIX век. В по-широк план – след времето на рационализма.
Стоян Михайловски, както е известно, много добре познава френския
рационализъм. В същото това време Дмитрий Мережковски пише9, че след
откритията на точните науки и натрупаното знание през XIX век ние осъзнахме,
че стоим на брега на един тъмен океан и че сме по-нещастни от времето, когато
не бяхме осъзнали това. Така нареченото декаданско изкуството в края на
XIX век, етиката и демонстрираната идентичност с обществената периферия
в поведението на символистичния автор също е рефлекс срещу ценностите на
обществото, срещу философията на позитивизма и на мисленето на масовия
човек. За да изживее говорещият по този начин времето, то той явно мисли в
позитивистичната рамка, но заедно с това истината, която търси, го кара да види
света и човека вън от позитивистичната философска парадигма. Божият закон,
изписан на човешкото сърце, изобличава всяка една човешка мъдрост – както е
и станало с мисленето на Стоян Михайловски и с мисленето на неговия говорещ
във „Философически и сатирически сонети“. Рамката на човешката мъдрост е
довела човека до тази тъга без име.
Славата човешка в сонета „Слава“ не прославя онзи, който е сторил
добро със знанието и с труда си, а онзи, който е причинил милиони нещастия

Сава Сивриев - Сатирическото и философическото познание...

181

на човечеството, който е обърнал света „на блато / от кръв – и грозен хаос след
смъртта си бе оставил...“. Затова нейното име е „мерзка блудницо, изменницо
безстидна!“10.
Може би най-силният текст за света и обществото е „Краевековно тление“.
Латинската сентенция след заглавието гласи: „Всичко отива към упадък и изчезва“
– Labuntur et fluunt omnia. В текста говорещият не е страничен наблюдател,
преживяващ и страдащ от умствения и нравствен упадък на обществото, а е един
от всичките „ние“, от чието име той говори и чието състояние той не може да
приеме: „и сякаш, че от смрадност всесветовна задушени, / в нас воля и желание
са вече умъртвени!“
Поради каква причина латинският Запад не може да намери равновесието
и хармонията между знание и вяра, е труден за решаване въпрос и особено след
века на Просвещението – с много отговори. Хиперболиката на антропоцентризма
в обществената менталност на XIX век характеризира мисленето и на българската
общност. В българското културно поле и културно мислене драмата на знанието,
по-точно: осъзнаването на безсилието на разума, и оттук – драмата на човека,
заложил в познанието си за света и в градежа на обществото и на личната си
философия за живота единствено и изцяло на рационализма, деструкцията на
ценности и изживяването ѝ е обществено явление.
Явно е, че в „Краевековно тление“ проблемът е видян отново в неговата
универсалистична значимост. Онова, което оплаква, в буквалния смисъл
на думата, говорещият е, че „във Лабиринт от Знания загина всичко знайно“
(главните букви са на Стоян Михайловски – бел. авт. – С. С.), Идеал и Идол, Свяст,
блян са обезсмислени. Разумът е измъчван от съмнения. Духът – от пресищане
и скръб. Рационализмът е обезсмислил всичко унаследено – догмати и начала.
Моралът, правдата, редът са отживелица. И Идеите, духовният и душевен опит
на предходното е деструктирано и разрушено.
С изживяването на тази неспособност – чрез идеите да се осмисли
животът, да се намери смисъл в тях, начева и драмата в лириката на Пейо Яворов.
Подобен писък от света, от обществото, от човека се чете и в руската литература
от това време. Всеизвестната картина (с вариантите си) на Едвард Мунк „Викът“,
първоначално с името „Отчаяние“, образ на житейското страдание, е направена
в същото това на 1893 година време. Стоян Михайловски провижда разпада не
само във всеевропейския му вид. Той провижда и идващите авторитарни режими.
Авторитарният, еволюирал в тоталитарен, назован в „Книга за българския
народ“ (1897) с източен инструментариум и образност, режим реално става
политическа практика в Европа десетина години след написването на книгата.
И не е вече възможна, литературна, а обществена реалност.
Прогресът – „Прогрес“, една от идеологемите и ценностите на XIX век,
е: „реч звучна, със която школникът се мами“. Защото единствената реалност е
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насилието, клането „всесветовно“, гнетът, яремът, робската управа, духовното
тление, нищетата. Говорещият в сонетите винаги прозира зад видимостите
истинската същност на нещата, която обикновено се свежда до правото и
произвола на силните и страданието и нищетата на слабите.
Също толкова безсмислено е и знанието („Наука“). Преживяната драма
на рационалното познание се повтаря като лично изживяна драма: „зачалото
и свършекът на светските съдбини / за мене бяха в разума; припадах на
колене / пред микроскоп и пред компас; обхождах с телескопа / нов мир;
създавах Формули; на Цифрата робувах... / Измама...“ Знанието е осъзнато
като безсмислица. Посвещаването на земните дни и време на знанието – като
безсмислено прахосани.
Както вече бе отбелязано, в мисленето от края на XIX век знанието се
осъзнава за ценност. Опитът да се преживее чрез знанието като личен смисъл, цел
на съществуването, като състояние, което ще реши екзистенциалните проблеми
на човека и ще запълни, и отстрани преживяването на емоционална, мисловна
и най-вече душевна празнота, този опит се оказва безсмислен и гонене на вятър.
Но не само това. Осъзнаването на деструкцията на тази ценност е причина
за страдание и екзистенциална драма. Говорещият споделя тази драма и тя е
драмата на мисловно и душевно извисения човек, търсещ истината и откриващ
единствено разграждане на ценностите, които той е приел за истина.
Тази личност осъзнава себе си като ситуирана в общественото пространство не над масовия човек, над масовия интелектуален човек. Защото, когато
лирическият аз в лириката на Пейо Яворов преживява същата деструкция на, да
ги наречем – обществени ценности, или, по друг начин казано – антропологеми,
т.е. на състояния и на цели, които човешката мъдрост е приела за ценни (които са
ценни, без съмнение, но без тяхната ценност да е абсолютизирана), то неговото
говорене в „Стихотворения“ (1901) е отправено към интелектуалната среда,
която, както показва рецепцията на текстовете му, добре го разбира и над която
среда той, в буквалния смисъл на словото, се изкачва с „Безсъници“ (1907), за да
постигне същите пространства на самотността, каквито изживява и говорещият
във „Философически и сатирически сонети“ на Стоян Михайловски.
Впрочем драмата за знанието и за смисъла се преподновява в 20-те години
на ХХ век. Проблемът „знание и вяра“ се коментира публично в българското
интелектуално пространство до 40-те години на века11. А Атанас Далчев, в един
по-модерен план проблематизира драмата на знанието в „Книгите“ (1926): „...все
сам, аз не познавам хората, / не зная и света. / […] / и аз изгубих зарад книгите /
живота и света“. А говорещият аз в „Наука“ на Стоян Михайловски заключава:
„Под лютий гнет на мисълта сал мъртвостта вирее; / тоз, който знай, е същество,
което живо тлее!...“ Защо е трябвало да се преоткрива тази истина, когато тя се
чете в книгите на Стария Завет – в „Книга на Еклесиаста или Проповедника“
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или в „Книга Премъдрост Соломонова“? Ново обикновено е забравеното старо.
А XIX век забравя, в гордостта на антропомисленето си, много от истините,
които човекът преди този век е знаел.
Смъртта е възхвалена във „Велика, мощна и справедлива!“. Разговорът с
нея е естетизиран.
В „Безсмислие“ се случва онова, което, като изключим „Сън за щастие“
на Пенчо Славейков, ще се случва в българската лирика години напред
– драмата от изживяната преходност на любовното чувство. Или, драмата от
невъзможността за любов въобще. И Безсмислието (главната буква е на автора
– бел. – С. С.) е начинът да се отхвърли гнетът на всяко чувство. Текстът
кореспондира с „Нирвана“, в който с безчувственост се преодолява страданието,
причинявано от света. В „Безсмислие“ страданието идва от мимолетността и
деструкцията на любовното чувство. Желанието на говорещия е единствено да
не изживява емоции: „...Мнозина питат днес кой път към избавленье води... / Той
се зове Безсмислие: по него който ходи, / отхвърлил е завинаги на всяко чувство
гнета!...“
Това желание обикновено идва след многократното преживяване на
една и съща драма. Драмата иде от невъзможността на говорещия да изживява
света по този начин, по който той се изживява от всички останали люде. От
това, че говорещият е различен от другите и че неговите представи не съвпадат
с представите и мислите на човеците вън от него. Той е далеч над тях – по
дълбочината и трайността на онова, което преживява. По истината, чрез която
той живее. По прозренията си. По нравствените си представи. Поради това и
няма как да не страда от до̀сега си със света. Да не преживява скръб и тъга.
Овладяването на „отхвърляне на всяко чувство гнета“ („Безсмислие“)
мисловно ситуира говорещия в едно пространство над света. Над неговото
мислене, страсти. Така те със спокойствие и лапидарност на мъдрец се
обезсмислят, за да бъдат разбрани законите, по които се движи светът и човекът.
Човешките усилия са безсмислени, „подвига човешки“ е „безплоден“, според
сонета „Младенец и старец“. Поетизирането по друг начин на същата мисъл
може да се прочете в „Към върха“ на Пейо Яворов.
В началото на 90-те години не е съграден нов поетичен език и
поетична символика. Иван Вазов изговаря новите си преживявания и мисли
чрез възрожденското слово, което въпреки десемантизацията му „помни“
предишните си употреби. Тези употреби се помнят и от читателя, в широк план
– и от публиката, възприемала възрожденското слово и текстове.
Усилията на Стоян Михайловски са повече, както се знае, в мисловността.
Конкретно – в съграждането на нова мисловна концептуална система за света и за
човека, изхождаща из европейската мисловност в края на XIX век. Европейските
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мисли на Стоян Михайловски изглеждат малко самотни тогава, а и досега, във
времето. Те са европейски – не защото той се старае те да бъдат такива, а поради
това, че и в Цариград – като в остров във Френския султански лицей, и в Екс ан
Прованс той не преживява друго, а това всеевропейско мислене и драма. Това е
средата му, която българската общност не познава достатъчно добре12.
Иван Вазов и да е в страната на сонетите, и да е първият, който съгражда
жанра, в „Италия“ печата всичко шест сонета. В 80-те – 90-те години на XIX век
за българското културно поле проблем на поетичното говорене става, и Вазов
пръв го поставя и решава13, естетиката на изказа, художеството на текста, не
неговата утилитарност, както е било през Възраждането.
Художеството на Стоян Михайловски е в това, че издава стихосбирка
само със сонети. По този начин решава въпроса за естетиката на поетичното
говорене.
Новия поетичен език и новата поетична символика създава Пейо Яворов,
като същата тази драма на човека той назовава с нови образи. Свинксът, като
символ на безпомощността на човека пред мълчанието на силата, която е
извън него, смъртта с ново име: „майката велика“, назовават все тази драма на
човека, изказвана в модерната българска лирика. Стоян Михайловски чрез сонет
поетизира тази драма. Превръща я в материал за българската лирика в 90-те
години на XIX век.
Този сфинкс гледа в лицето и говорещия в сонета „Свобода“. Текстът е
с любопитна направа – диалог14 между знаещия мъдрец и търсещия истината
лиричен аз. Така са представени две гледни точки за света. Говорещият лиричен
аз пита за вярата в неговата истина – свободата, една от истините за човека в
неговото време: „- Мирза Абас, в свободата защо не щеш да вярваш? / Не си
ли син на своя век, човешкий род ли мразиш?“ Отговорът за ценността на тази
истина е, че над дух и плът владеят закони и човекът е безсилен пред тях. Поради
това и представата за свобода е илюзорна: „В свобода вярват неспособните да
разумеят / законите, които вред – над дух и плът – владеят.“ Така се отваря
врата към мисловното, а от него – и към душевното време на говорещия, което
е време на съмнение и угасване на опита да намери смисъл и надежда в ценност
до него.
В съмнението и безсилието да бъде намерена истината е продължителността
на вътрешното време на лирическия аз. Във „Величайшият въпрос“ онова, което
иска да реши говорещият, е: „На воля несъзнателна дали тоз свят е дело, / или е на
разумна воля плод? – Тоз е въпроса, / мъдреци!...“ Тук няма нищо необикновено.
Рационализмът на XVIII век, а после и позитивизмът на XIX век разколебават
и изместват в периферията на менталното пространство представата за света и
човека до това време. А тя е за Твореца на света и човека и за отговорността за
делата ни пред Него.
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Това е в менталното пространство вън от човека.
В мисловното време на говорещия, в опита му да разбере света и човека
говорещият не е – и не може да направи избор за себе си – за съзнателната
или за несъзнателната воля, и от тази нерешеност идват болката и мъката му.
Потъването му в душевното време на болката.
Една и съща схема се повтаря в много от тези сонети, в които мислещият
лиричен аз се изправя пред неразрешим проблем. Деструкция на решението и
психическо потъване в болка. Това се видя в „Ековете“ още на Иван Вазов. Там
не бе намерен отговор и решение на ни един проблем, причиняващ душевното
страдание на лирическия аз – скиталеца. И „морето рече – тайна, тайна“, е
единственото, което той чува, изправен пред безсилието и безизходицата. Пред
стена, пред мълчание.
Така е и тук.
Сонетът завършва със стиха: „ти, мрако, ще решиш задачите
неразрешими“. Лирическият аз потъва в своята болка и което е особено важно,
тази схема се повтаря в много текстове на модерната българска лирика. Особено
видимо у Пейо Яворов.
За културата на Възраждането въпросите пред човека са решими –
просвещение, Църква, революция, свобода.
За модерната култура – не. Човекът се изправя с болката, скръбта и мъката
си пред обществото и света – без да намери отговор на ни един от въпросите,
които го измъчват.
Как чрез сонети се доизгражда образът на обществото?
В „Нашите просветители“ е създадена представата за висшите
представители на знанието – професорите. Те: „знаят да плетат венци на мерзките
кръвници, / па знаят ловко да пълзят – па имат и таланта / да пазят равновесност
под градушка от плесници“, „...и майстори са в хапене отдире, мълчешката...“, „и
подлостта в тоз земний мир да беше непозната, / открили биха я – чрез мъдрината
си глубока!“
За безсмислените и измислени занимания със знание е сонетът
„Многоучений господин Малорусов“.
Образът на съвременното нему семейство е: „един за другий нетърпими
– те се влачат жалко / в житейский път и спомват си за веселото време, / кога са
нямали на гръб съпружеското бреме...“ – в сонета „Едно семейство – каквито ги
има много в София и в Пловдив“.
Властта и парите са смисъл на модерното българско общество в „От турско
по-лошо...“: „...По улиците свада / между съграждани – раби новоосвободени;
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/ едните стара партия, а другите пък млада; / от свяст едните, другите от
честност пък – лишени. / И всички с кръв оцапани, и всички озверени... / Защо?...
Началство, власт – кому да бъдат поверени! / Началство! Сиреч голий как да
стане мильонерин!“
В „Леокрокот“ държавниците: „еднакво ловки, пъргави, коварни и
могъщи, / ту зверствуваха тайно, ту беснееха открито, / ту нощем дебнеха добича
пред сирашки къщи, / ту пък се преобръщаха – след пладня на палачи...“ Така те
овеществяват детската представа на говорещия – чета в училище за леокрокта
– роден от лъвица и хиена, или от тигрица и рис. Кръвожадността е изконният
закон, по който човек живее.
Никаква задръжка от норми на култура или религия в обществото не
вижда говорещият в тези сонети. Все едно това общество не е живяло сред книги
и учители и, ако и да е живяло, те не са имали за него никакво значение. По
никой начин не са променили неговата най-истинска природа. В този смисъл
– и култура, и цивилизация, и религия се оказват напълно безсмислени. А злото
– всичко онова, което е и природен закон, неразбираем за човека.
Така че всичко, създадено от човека и от обществото, се оказва
безсмислено. Човек живее по закона на плътта, не по закона на духа. За живот
по духа няма и мисъл.
Латинската сентенция след заглавието в сонета „Има ли диви зверове в
България“: „търсещ кого да погълне“ – Quaerens quem devoret, е част от Първото
съборно послание на св. ап. Петър: „Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото
вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне“
(1 Петр. 5:8). Тези думи на св. ап. Петър са към миряните – да се покоряват на
пастирите си – свещениците, да се смиряват пред Бога. И да се надяват само на
Него. И всички да бъдат бодри и да стоят нащрек, като знаят постоянната вражда
на злото към човека.
Евангелските слова и ситуация са преупотребени с оглед на обществена
ситуация, която говорещият иска да покаже и на която той е бил свидетел –
жестокостта на злото в човека, проявявано чрез агресията със слово. При това
чрез публичното слово на вестниците, обичайна практика за словесно убийство
в онова, а и в сегашно време.
В „Тип, наблюдаван в София“ е съграден обликът на „средния човек“.
Смисълът на латинското изречение Homo non semissis („Човек, който не струва
пукната пара“) е провокиран. Човекът струва повече от пукната пара. Той е
типът. Един от многото. Един от тези, които създават облика на обществото, и
от тези, които представят низовото в света. Заради идеалите – народни работи,
ред, правда, прогрес, с които живее говорещият в текста, той остава самотен, в
периферията, и ненужен на този тук свят и общност. За общността, представена
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от типа: „Телецът златен [...] навсякъде царува! / С Идеологии човек изпада до
просия! / Свободата и силата са в пълната кесия!“
Този градски тип, обитател на града, със същата представа за смисъла на
живеенето, се чете и у Иван Вазов, и у Алеко Константинов, и в текстовете на
Емилиян Станев, писани в 30-те – 40-те години на ХХ век.
В сонета думата е за невъзможността за търсене на идентичност и каквато
и да било свързаност на говорещия с обществото вън от него.
В „Прах човешкий“ говорещият вижда безсмислеността на ред
съществувания и ред деятелности, като издаването на „ялови списания“,
изкачването с пълзене по обществената стълба – „с пълзенье знатна станал е
особа...“, като лъжата, ласкателството на пороците и на властниците, игра със
софизми. А и деятелността и на друг човешки тип, който „цял ден умислен ходи,
смята / как със скръстени ръце милионер да стане!“.
Тази общност от човеци са „...непотребници, жив смет, порода гнила /
петна от лой върху великото световно зданье!“.
Сред тях е и хитрецът. Той няма друга цел, освен да надхитрява общество
и държава. Като обществен тип е представен в „Държавен храненик“: „здрав,
угоен, наскоро той на пенсия излязва – / и горд, засмян, за своите заслуги вред
приказва“.
В „Цивилизация“ обществото е представено чрез безсмислието на
семейните отношения. Те следват правилата на модерните времена. Това, че в
модерния свят ценностите са заменени с техни подобия, отново ще се прочете в
„Книга за българския народ“. Подмяната на ценности с подобия, на истината с
подобие, на смисъл с подобие и на живот чрез подобие, служението на подобието,
а не на истина, в това е времето и смисълът на човеците в семейството. Културата
в обществото е заменена също с подобия – бал, концерт, мода, пари. Любовта – с
безчувствие и сметки, и пр., и пр. Това е цивилизацията. Светът вън от него,
които говорещият обсъжда, е празнота, илюзия за истина и смисъл.
Чрез това възприятие, изразено с други образи, не толкова конкретни, а
поетични, се назовава света в българската лирика поне до 20-те години на ХХ
век.
И най-сетне, говорещият поделя света на духовно просветени люде – „на
[...] вожд, апостол и мъдрец“, и на тълпа – във „Вечно сляпата и вечно грубата
тълпа“. Разделянето е изведено като универсално правило – мъчителите на духа
и тълпата и духовно зрящите. Примерите са из световната история – „Мойсей,
Конфуций, Гракхите, Брут, Аристид, Хармодий, / Савонарола, Хрисостом, Сократ,
Хус и Методий / гласяха: „Светлина! Зора!“ „Мрак!“ – кряскаше тълпата!“ И
тези люде на духа са сравнени с Христа – „обновител на съвестта човешка“, „на
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Правдата законна най-правдивий Тълкувател“, и на която тълпа Той „бе показал
пътя, към спасенье що отвежда“. Разказът за Когото, толкова пъти изговарян,
писан и толкова време непроумяван, е разказан още веднъж в сонета.
Това вечно противопоставяне на тъмнината на светлината, тъпотата и
посредствеността – на духовността, на вечно сляпата и груба тълпа – на вожда,
апостола, мъдреца; това е онова, което е, което се е случвало и което се случва.
Ясно е на чия страна е говорещият в текста. Изборът да бъде сред светлината
или обречеността да бъде избран, за да е сред светлината, го прави възвишен,
но сам. И понасящ цялото това страдание. На страдание го обрича тъмнината,
тълпата, обществото, чието мислене и начин говорещият не може да приеме.
Как може да се живее сред всичко това? Какъв може да е изборът на онзи,
който не приема този, така видян, свят. И не може да се отъждестви, съедини с
него. Да е в близост до това ментално пространство на обществото?
Единствено в плана на търсене на лични решения за съществуванието.
Това е и единствено възможният път.
Чрез сонетите, които представят тези именно личностни решения, се
събира една друга фигура и още по-точно – концептуалната система на тази
личност, нейната философия за живота, такава, каквато личността е намерила
за себе си. Християнството в Българското средновековие дава една истина –
Иисус Христос, до която може да се достигне по безброй индивидуални начини
и пътища. В този индивидуален начин е свободата на личността да достигне
до Пътя, Истината, Живота. Светата литургия, като реалност на тази истина,
обединява в едно разни индивидуалности. Ересите, каквито и да са те, са сгрешен
и неправилен път към Христа.
Българското възраждане също дава една истина за човека – любов и
служение на Отечество и род. Достигането до тази истина също е по различни
начини – чрез просвещение, църковна борба, както и чрез едно модно за XIX век
средство – революцията. Свободата е в избора на начина на служение на род и
ближни. Свободата е да избереш как да се посветиш в жертвена любов.
Времето след 80-те години предлага идеологии15, но те, оказва се, по
своята природа не решават екзистенциални проблеми. Още повече проблем на
философията за живота, а са израз на социални интереси на обединени заради
тях люде. Чрез идеологии се овладява властта в обществото, самото общество,
материалното благополучие и прочие познати и познати, необходими в този тук
свят, но безсмислици от духовна гледна точка реалности.
Това прави нещата в обществото още по-сложни. Поради това даже и
националната идея в края на века, социалната идея, посвещаването на личността
на тях, служението на тези две идеи не могат да дадат спокойствие на човека,
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умствено. Да не мислим за душевно. За това безсилие на идеологията да нахрани
душата на човека в края на XIX – началото на ХХ век свидетелства лириката на
Пейо Яворов. И не само неговата. И на много други поети от неговото време. Вън
от канона, за които обикновено не се говори, но които по същия начин страдат.
Въпреки че тяхното страдание не е изразено в достатъчно впечатляващи и
обществено, и в културата обговаряни поетични образи.
Идеологиите не са умствено, емоционално или душевно решение.
И след като вън в света обществото и за Иван Вазов, и за Стоян
Михайловски е мъртво място, и азът няма задължение към тази обществена
менталност, колкото и да се опитва да говори тям, а това говорене не се чува, и
не само това, но и няма значение за никого, то саморазполагането на личността
в пространството на културата идва като единственото допустимо решение за
себе си. Идва и свободата от задължения към обществото, и най-важната свобода
– да избираш сам философия за живота си и това да е твоят най-възвишен уют.
Как се събира философията за живота на личността – според сонетите на
Стоян Михайловски?
Как я изразява говорещият лиричен аз чрез своята преценка за обществото
и света и мислите за своето съществуване?
В „Мир в съня“ със сентенция: ...Laxare animum! – „Отпусни душата“,
решението е в заспиването. Говорещият призовава съня. В своето умствено и
оттук – и емоционално време, той изживява страдание и копнее за този мир:
„О, съню благий, укротителю на духовете, / ти, който даваш мир на всичките
сърца разбити, / [...] / ела при мене, съню, чудотворецо всемощний...“ Сънят
има и други имена, освен тези. Той е и „светлост на слепеца и на нищия
богатство“, „цар на чумавия, на неволника спасенье“, „отдих между зверовете
и между люде братство“, „върху всички бедствия покривка от забвенье“,
„чудотворецо всемощний“, „носителю на сладките безгрижливости нощни“,
„на лекото безстрастие, подателю върховний“, „предтеча на безбурните тъми
дълговековни!...“, „ти, който неподвижността обичаш“, и последното му име,
което е най-важно и което е онова, което той е – „ти, който толкоз много на
небитие приличаш!“ (к. м. – С. С.).
Ето за това небитие жадува и призовава говорещият. Подобно на
лирическите събития у Иван Вазов, събитието би се случило в пространството
на възможното. „Ела“ – зове говорещият. Копнежът по небитие уравновесява
емоционалното и умственото страдание. Стоян Михайловски със сигурност
отваря вратата към множеството сънища в българската лирика: от сънуванията
в „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков до сънищата в текстовете на Емануил
Попдимитров са все някакви видове нирвани.
Копнежът по нирвана се четеше още в началото на „Философически и
сатирически сонети“. По безстрастие, забрава, а не постигнато състояние на
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емоционалното, умственото и душевното време на говорещия в текста. Онова,
което преживява говорещият лиричен аз, без да е назовано, е емоционално,
умствено и душевно страдание.
И още нещо.
Копнежът е и да не чуваш гласа на съвестта си: „да имаш върху съвестта
си хладна плоча гробна“. Съвестта, както се знае, е гласът на абсолютната
справедливост, изписан върху човешкото сърце. Този глас може и да не бъде чут
– ако съвестта е изгоряла. Или получут – ако съвестта е опетнена. И чут изцяло
– ако съвестта е чиста. Страданието идва от човешкото, вън от аза, в света и
обществото. И от собствения избор за служене на злото.
Това е служението на всички човеци, по един или друг начин, от, според
библейската Свещена история, грехопадението на първите човеци до ден-днешен.
Целият свят в зло лежи и за това няма вина Онзи, Който е създал света и човека,
а човекът, който е избрал да търси нещо повече от Абсолютното Добро. Което
при това е било пред човека и човекът е живял с него. Единствено Христос не е
страдал от съвестта си, защото не е направил грешен избор – грях, а е страдал,
без да има вина, заради грешните избори на човечеството от грехопадението до
ден сей.
Начинът за справяне със злото е чрез Христа и в Христа. Чрез Неговата
Църква. Този избор и философия за живота в края на XIX век явно не се
предпочита, а се търси отново грешното решение чрез собствените човешки
сили. Това, освен че е гордост, и оплита човека в още по-здрави мрежи, от които
отплитане може да има, но може и да няма, както най-често се случва. И е
героичен, но безуспешен опит за справяне с проблема. Малцина търсят решение
чрез Христа. Останалите разчитат на себе си и на своя ум и сили.
Както се знае, човекът има един най-голям враг – самия себе си.
Малцина са онези, които побеждават себе си, ако въобще човекът начене
или осъзнае подобна борба.
В Средновековието решението на тази, в буквалния смисъл на думата
мъка, е в борба със страстите с помощта на Църквата и нейните тайнства. Във
времето на Възраждането съвестта измъчва човека след съзнанието за неизпълнен
дълг към род и Отечество, а може би и към паство, служението на което св.
Софроний напуска, след изнемога – от историческите събития и икономическата
ситуация в края на XVIII – началото на XIX век.
Говорещият в сонета копнее по нирвана. Тя е реалност единствено във
възможния свят на неговите пожелания. „Да би...“, е логическа конструкция,
преживяването на подобен възможен свят се чете в лириката на Иван Вазов. Също
като реалност за обитаване, за да се забрави онова, което истинската реалност
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предлага. Тук говорещият усложнява картината, като въвежда в този свят и себе
си – с терзанията на своята съвест. Същите терзания ще се четат и у Пейо Яворов:
„А съвест гризе, / като че някога ръка / въз клета майка съм подигнал, / сестра
продал, от страден брат / лице отвърнал безучастно...“ („Нощ“).
Решението на въпроса за съвестта говорещият търси не в християнската
борба със себе си, която е възможна и е въпрос само на избор. Не в борба със
злото чрез служение на род и отечество, което се счита за дълг на голяма част
от интелигенцията в онова време. Достатъчен пример е Тодор Влайков, който в
20-те години, изморен и най-вече разочарован, се оттегля от това служение.
Говорещият в сонета избира един път на решение на въпроса със съвестта,
който културата в края на XIX век предлага – нирвана. Понятието, както се знае,
идва от будизма чрез философията на Шопенхауер. Тя става популярна в края
на века. Самото състояние, без съмнение, се превежда на езика на европейското
мислене и повече се естетизира, като екзотизъм, отколкото да е край на цел
на будистко мислене и поведение, за което, освен знание, както също се знае,
са нужни и дългогодишни усилия. Поетичността на нирвана в системата на
европейската култура като екзотизъм е без съмнение.
Така говорещият изказва своята зависимост от културата. Културата,
както и при Иван Вазов, за Стоян Михайловски и за неговия говорещ във
„Философически и сатирически сонети“ изпълнява функцията на някаква
религиозна система. Сътвореното от човека регулира неговото мислене и
поведение и решава най-важния екзистенциален въпрос, чрез който, иска или
не, човекът живее за доброто и за злото.
Затова говорещият копнее по нирвана.
Но само това.
Душевната негова реалност е преживяване и страдание от това
преживяване на злото – преживяно чрез ум, емоции, душа и чрез до̀сега до
другите.
Във „Философията на Мирза Абас“ за говорещия животът изглежда по
следния начин: „на гибел обречен / всред този хаос умствен и веществен, в туй
ужасно / вълнуване на страстите, всред тоз разгар всевечен!“, „...безчислени са
язвите човешки, велможите върлуват и сганта бесней! Всечасно / неправдата,
коварството в беди ни хвърлят тежки!“.
Животът от времето на Каин и Авел никога не е бил нещо по-различно
от хаос и вълнуване на страстите. Точно тази реалност или тази страна от
живота вероятно се преактуализира: едно – поради желанието на говорещия да
намери градивна, а не деструктираща сила в живота, и друго – защото той търси
универсалните измерения на живота.
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В неговата концептуална система обаче има разминаване между този
опит да намери универсалистичния принцип за съществуване, който да стане
негов начин на съществуване, и онова, което той избира като свое решение, вън
от този ненамерен универсалистичен принцип. Ето това колебание в търсене и
ненамиране на универсализма и, задоволявайки се, най-сетне, и като липса на
избор – със свое решение, се чете в този сонет. Говорещият предлага. Пита за
своето възприятие на истина, която е открил на Мирза Абас. А отговорите на
Мирза Абас са встрани от онова, което занимава ума и емоциите на говорещия.
Да, така е. И – „Виж небето как е ясно!“. Бог търпи това – казва Мирза Абас.
И: „...туй охкане безмерно, / туй зло роптанье твое за какво ли ще ти служи?“
Технически сонетът е диалог, в който се изказват две гледни точки за света – на
мъдреца и на страдалеца. И нито до решение за това, какво е светът, се стига,
нито до сближаване на тези диаметрално противоположни виждания за света.
Мъдрецът остава с мъдростта си: „Виж небето как е ясно!“ Говорещият лиричен
аз – със страданието си от света и от това, което този свят е. С изживяване на
злото в емоционалното си, мисловно и душевно време. Страдание и копнеж по
покой. Но уви само копнеж и само с мисъл е преживяването на желаното – тази
емоционалност изказва в сонет, т.е. чрез естетика на формата, говорещият.
Сънуването като откровение и попадане в истинската реалност се
чете в „Равенство в тлението“. Говорещият сънува смъртта си. Така сънува и
лирическият персонаж у Пейо Яворов. В сонета говорещият „играе“ с чужда
гледна точка, иронизирайки я. Той гледа смъртта с очите на големеца в света,
който и след смъртта си се големее и не може да понесе хамалина, плебей,
смрадлив голтак, „с вонещи дрипели обвит“, погребан до него. „- Ха скоро!
– викнах гневно аз – оттук да се пръждосваш!... / Узнай, че аз съм големец, мъж
именит? Как смееш, / о, окаянний, гдето гния аз, и ти да тлееш?“ Но, оказва се,
че в тлеенето на плътта в земята всички са равни: „Ти, аз – сè мърша! Червеят
от мойто окаянство / не се гнуси – но не щади и твойто големанство!“ Тленното
не различава големеца от плебея. Усилията за власт и положение в обществото
и преди, и след смъртта са били безсмислени, това се знае, но тук има нещо
друго – смъртта е всичко, което е. Реалност, която не се проумява, която е и
на която се подчинява животът. Тя е по-силна от живота. Това уголемяване
на смъртта като единствен край и начало на всички начала, вечност, е част от
мисловността в сонетите и е категория, видяна именно по този начин у Пейо
Яворов.
В „Упътване“ говорещият пряко назовава емоционалното си състояние
– неговото сърце е „опустошено“ – „куп развалини сякаш че потисна чувства
нежни, / където няма диря от възторжености прежни, / където безотменно днес
владей унинье клето“. И тук се чете един мотив, който изглежда да е „баща ми
в мен“. В текста стихът е: „о, татко, твоето лице безстрастно често блясва / и
пътя, който води към избава, ми показва!“ Латинската сентенция след текста
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е: Surge et ambula! – „Стани и ходи“. Думите са из св. Евангелие на Матея и са
казани от Иисус, след като изцелил разслабен, сложен на постелка – „дерзай,
чедо, прощават ти се греховете!“ (Мат. 9:2). И евангелският разказ продължава
така: „Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулствува. А
Иисус, като видя помислите им, рече: защо мислите лошо в сърцата си? Защото
кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и
ходи?“ (Мат. 9:3-5).
Христос прощава и ражда за нов живот. Христовите думи тук найвероятно изглежда са преупотребени в сходна ситуация, като решението е в
търсене не на друга, а на бащината помощ. В спомена за бащиното лице, живот
и личност, пример – „твоето лице безстрастно често блесва“, който спомен вдига
падналия и го повежда напред.
Сонетът е образец за антропоцентрично решение на душевна криза.
Унинието, както се знае, е душевно състояние, близко до отчаянието, което
през Средновековието се осъжда. Така Димитър Кантакузин в „Молитва към
Богородица“ пита, каейки се: „да оплача ли тъгата и отчаянието си?“
Възраждането се отнася неутрално към унинието. Като състояние то
е изразено в ред поетични текстове от Добри Чинтулов, Петко Р. Славейков
до Христо Ботев и Любен Каравелов. Причината за униние е гражданско
състояние, неразбиране от рода, провалена национална кауза, смърт на мъченик
за историята и пр.
За новото време тъгата, отчаянието, унинието са душевни състояния,
породени най-вече от самотата в обществото и в света, от липсата на цел и
смисъл, от деструкцията на философски, морални, плод на човешка мъдрост,
други ценности. Още в Притчи Соломонови се чете: „Надявай се на Господа от
все сърце и не се осланяй на твоя разум“ (Притч. 3:5)16.
Впрочем говорещият в „Светопреставление“ сам нарича човешкия
разум „сляп“: „човешкий разум сляп не може туй да знае!“ Твърде любопитна
е гледната точка на говорещия, размишляващ за земното зло и преживяващ го.
Той гледа Земята, човекът от пространство в Космоса. Извън Земята, напълно в
съгласие с научното мислене в XIX век – „търкаля се кълбото земно в глухите
пространства / и влачи (с каква цел и по кой закон, незнайно), / и влачи грозните
човешки язви, окаянства, / човешкото вълнуване безсмислено, нетрайно...“. И
това, което говорещият обмисля, преживявайки и гледната точка на мъдрия, е:
„дали по всички кътове на мрачната вселена / ще бъде пръснат наший прах във
гибел мигновена?“ – „но знам, че и такваз развязка – мъдрий я желае!“. И още
нещо: „знам, че по ужас, колкото тя и да бъде страшна, / не ще надмине общата
злочестина сегашна!“ Ето това е част от желаното, което с мисълта си изживява
говорещият в текста – всеобщата смърт.
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Желаното се основава на онова, което той вижда и знае за човека. Това
негово знание се потвърждава от знанието на мъдрия, до което говорещият
мислено се допитва и у когото открива преди своите същите мисли.
Наричат Стоян Михайловски моралист. Това желание за всеобща смърт
като изход и като справедливо възмездие, тази космическа самота на говорещия и
отстраненост, също космическа, от човека и света не са морал, морализаторство, а
много дълбока екзистенциална драма, историята на която явно е започнала преди
„Поема на злото“ и чийто епилог се чете във „Философически и сатирически
сонети“. Тя е вън от текста или от корпус от текстове и ако може да се съди за нея
по сонетите в сборника, назоваването като безсмислени и само като видимост за
ценности, като прогрес, наука, цивилизация, знание, семейство, слава и прочие
опори на тогавашното мислене, дават някакво, макар и повърхностно, знание за
тази драма17.
Мисълта за смъртта като единствена реалност се чете и в „Не трае нищо“.
Тази мисъл е допустима и напълно естествена, след като е била изключена
теоцентричната точка за света и човека от ежедневните, модерни в XIX век и
актуални представи на обществото и от, както по всичко личи, представите на
говорещия в сонетите. Съзнанието на говорещия преживява света чрез тази мисъл
– „не трае нищо!“, „мъртвината“, чрез „тъга без име!“, което също е смърт. Смърт,
умиране – друго нищо няма в него и в света вън от него в това преживяване на
времето18. Времето за говорещия е време към смъртта и на смъртта – „и против
времето безсилен, да навеждаш чело!“. И тук, и в много от тези текстове човекът
е зависим от непознаваема и подчиняваща го вън от него сила19.
Човекът е подчинен на този, извън разума му, закон. Той е в ръцете на
чужда, непознаваема воля и затова онова, което е, е само тъга без име. Безкрайната
тъга и безкрайното умиране е онова, което говорещият изживява емоционално, с
разум и с душа. Поради това и усилията за градеж са безсмислени – „в безцелни
схватки, в подвиги безплодни, в труд напрасен, / лют вятър сякъш лист по лист,
оголва ни душата“. И това е не само с него, а с „ни“, с нас. „О, разрушеньето в
света е сал неразрушимо“. Това възпяване на смъртта като единствена реалност,
особено в „Безсъници“, се поетизира и изказва у Пейо Яворов.
Може би най-печалният сонет е „Краевековно тление“, в който говорещият
се отъждествява с „ние“. Той говори, съпреживял емоционалното и мисловно
преживяване на „ние“.
Този „аз“, който се осъзнава като част от „ние“ и като част от тази обща
изгубеност, пропадналост, безсмисленост и най-сетне – смърт, се чете в много
текстове след Стоян Михайловски – до „Като утеха сетна...“ на Николай Лилиев.
Като чувството, преживявано и изказвано по различен начин, чрез различна
културна менталност, да кажем (тридесет години не са много време за културата),
е все едно и също.
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Първите две строфи от сонета са преживяване на онова, което е в света:
разкапаност, душевно тление, „ни идеал“, свяст, блян, всичко е разбито. Криза
на разума, липса на утеха, в която и да било философия, „морал, преданье,
правда, ред – са мода отживяла! / Във лабиринт от Знания загина всичко
знайно!“. Нормално е всичко това да е. Антропоцентричността да се провали и
човешката мъдрост да не може да бъде ни храна за душата, ни мярка за човешко
поведение. Всичко онова, което е било, все пак някакъв, макар и измислен от
човека, регулатор на пространството от идеи, от обществения и личен живот, се
е провалило не поради друга някоя причина, а поради естеството на човешката
мъдрост. Нейният живот е временен. Тук, в границите на това земно време и
най-много – земно предание.
Въпросът, който иде естествено да се зададе, е: защо сте вярвали в това.
Защото такава е историята и изборът на човека, особено във времето след XVIII
век – предпочитание на всякакво идолопоклонство, но не и на онова, от което
човекът би имал полза.
Шестте стиха (секстина) в сонета са преживяванията на ние: „...като
жалко купище от черни развалини / пред нас стоят Идеите на тисяща години!...“
Общественото преживяване е, че волята и желанието са умъртвени, че човекът
е сбор от покойници.
Отново да повторим – Стоян Михайловски е четен като песимист,
моралист, баснописец. Не че той не е това, но той е нещо повече от това. В неговите
текстове се чете интелектуалната драма на европейския човек от края на XIX
век. Драмата на рационализма, на деструкцията на философските парадигми, на
идеологии, чрез които се е осмислял светът и човекът, въобще на всичко онова,
което е било надежда и утеха за мислене, живот и поведение.
Надеждата и утехата на човека, философията, идеологията, измислени от
самия него, са само добро намерение. Вън от това добро намерение е истината за
света и човека – неразбираема, и злото, с което се живее в дома и в обществото.
Това е драмата на културата, цивилизацията, които са се провалили. На
гуслите и пищялките, на Иовал. На доверието в пълноценността на културните
парадигми.
Този преход от култура към вяра след 1905 г. на Стоян Михайловски е
напълно разбираем, но за колко уши този преход и глас за вяра е чуваем?
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разнообразните стихотворения в сборката човек може да дойде до заключението, че г.
Ст. Михайловски излезва от мрачното едно настроение, напуща тъмните философско-
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причинил толкова нещастия в Европа, също в началото на XIX век.
11. За пример могат да бъдат посочени книгите на: Казанджиев, С. Знание
и вяра. София, 1939; Маринов, Б. Има ли противоречие между науката и Библията...
София, 1942; Произход на света и история на земята според науката и Библията. София,
1941.
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12. В Европа това време е на възхвала на човека като начало на всички начала в
света, на вяра в рационализма и в неговите възможности да направи човека и човечеството
(последното е понятие от това време) зависещи единствено от себе си, а не от сили извън
него, природни закони или от Твореца на видимия и невидим свят.
Антропоцентричната идея обаче, както вече бе отбелязано, в края на века е в
криза. В криза са и съградените представи за ценности на XIX век. Също и ценностната
представа за личността. Големите надежди от първата половина на века са се сринали.
Драмата на съществуването на европейския XIX век Стоян Михайловски изживява
като своя драма и още нещо – прави тази драма проблем на българското интелектуално
пространство. В него тя е, условно казано, нещо като кръпка. Българската общност в
XIX век изживява мисловно просвещенската, църковната, националната менталност
и твърде малко се интересува от „Система на атмосферологията“ (1846), „Система на
геологията“ (1846), „Славянска философия“ (1855), „Панепистемия“ (седем тома, 1861
– 1867), „Небесна физика“ (три тома, 1866 – 1867), „Физико-химия“ (1870) на д-р Петър
Берон или от „Логика“ на Васил Берон и прочие мислене и текстове.
И в 90-те години все още се изживява Възраждането. Иначе Пенчо Славейков
не би писал „Кървава песен“ или „Харамии“, които имат в това време своите читатели.
Гражданската история и обществено мислене на българската общност са се съграждали
по друга логика, както се знае, и са решавали други, както също се знае, задачи.
13. Подробно вж. Сивриев, С. MY и TEХNH. Опит върху българската
литература от миналия век. София: Александър Панов, 1999. [Sivriev, Sava. MY и
TEХNH. Sofia, 1999]
14. Нещо, познато от Вазовите поетични структури и от начина на излагане на
философски представи в античността.
15. По-подробно вж. Сивриев, С. Българските идеологии в края на XIX –
началото на ХХ век. - Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература.
София: Карина М – Мариана Тодорова, 2012, с. 163-166. [Sivriev, Sava. Bulgarskite ideologii v kraya na 19 nachaloto na 20 vek. - Sivriev, S. Ekzegezi. Sofia, 2012]
16. Но не така се е случило във всеевропейското време след XVIII век и особено в
края на XIX век. А точно обратното, поради което и деструкцията на рационалистичните
построения и вярата довеждат до тъга и отчаяние. Тя се уголемява в ХХ век с найразлични намерения да се преодолее, най-вече чрез намерението за справедлив социален
строй и историческа справедливост. И още повече – след деструкцията и на тази идея
след средата и в края на века, когато на човек се предлага да бъде купувач и потребител
на храни и стоки, имоти, удоволствия и прочие телесни, най-вече, преживявания.
17. Впрочем по принцип същата драма, но по различен, индивидуален начин
хармонично изживява Иван Вазов и изразява, и изписва изживяването си в стихосбирките
си в 80-те години. Същата драма се повтаря отново в края на XIX – началото на ХХ век
в лириката на Пейо Яворов. Пенчо-Славейковите текстове са значително по-възвишени,
бягайки от драмата и предлагайки оптимистична теория за българския човек – творец
и народ, от началото на ХХ век.
18. Ирационалното време на бавното умиране ще се назовава, колкото и рисково
да изглежда тази съпоставка, малко повече от десетина години след Стоян Михайловски
– у Теодор Траянов. Разбира се, с друг език.
19. Същото – у символизма, който мисли също антропоцентрично и е краен
резултат на позитивизма.
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Principialny diskurz a epizodicka
postava v prozaickych textoch
Georgiho Gospodinova
Marek Mitka
Principal discourse and episodic character in
prosaic texts by Georgi Gospodinov
Marek Mitka
Summary: The Natural Novel by Georgi Gospodinov was defined by literary critics as a pivotal work of art of post-socialist era, accepted as a logical conclusion
in developing the most dynamic decade and as a typical „child“ of the post-modern discourse. In the best sense, it is a type of experimental novel, which on the whole highlights
the alternatives of its own arise.
This study offers a detailed look at the system of intertextuality as a productive
method of creating an artistic expression. The reality is registered in a fragmentary
way as it is the only one which still corresponds to the pulsation of the modern world.
It is analyzed as a concept of reflexive language, a tendency of emptying – an immediate negation of an utterance but, at the same time, it is a new beginning, the birth of a
language, which can name everything around.
Key words: literature theory and criticism, fragmentation, tragedy, aesthetic
and ethic value, literary communication, intertextuality, parody, irony, typology of subject, language, space and time in literature
Knihy G. Gospodinova, vychádzajúce v Bulharsku od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia, vzbudzujú u čitateľov aj kritiky neprestajný živý ohlas.
Povedľa básnických zbierok Lapidárium (1992) a Čerešňa jedného národa (1996), v
ktorých sa autorovi ironickým jazykom podarilo zachytiť predovšetkým svoje
detstvo, obdobie dospievania v epoche socializmu, historické krivdy i traumy
vrátane povahového koloritu „jedného národa“, je v popredí kultúrneho záujmu
(medzičasom už nielen v Bulharsku) najmä Prirodzený román (1999; v štúdii sa
budeme venovať aj súboru poviedok Gaustin neboli člověk s mnoha jmény)1. LitPri lektúre Gospodinovových próz vychádzame z praktických dôvodov z českých
prekladov Ivany Srbkovej, ktoré vydalo pražské Nakladatelství Lidové Noviny v
rokoch 2004 a 2005.
1
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erárna kritika ho krátko po vydaní bez váhania opatrila visačkou erbového
diela postsocialistického obdobia, prijala ho ako naskrze logické vyústenie
vývinovo najdynamickejšieho desaťročia a typické „dieťa“ postmodernej
literatúry. Ide v najlepšom slova zmysle o experimentálny román, ktorý na
celej ploche vysúva do popredia alternatívy vlastného vznikania, ba dalo by
sa povedať, že nepreberné možnosti realizácie prozaického textu predstavujú
jeho najautentickejšiu tému.
Hneď v tretej kapitole nazvanej Poznámka redaktora sa pred nami otvára
„příběh tohoto příběhu“ (Gospodinov, 2005, s. 11), stávame sa súčasťou rozprávania redaktora literárnych novín (volá sa, mimochodom, Georgi Gospodinov) o
záhadnom doručení anonymnej zásielky s husto popísaným zošitom. Redaktor vzápätí publikuje úryvky z mimoriadne pútavého rukopisu v nádeji, že
skôr či neskôr sa autor prihlási sám. Namiesto spisovateľa však jedného dňa
do redakcie prichádza jeho bývalá manželka s hrozbou, že vyvolá škandál, ak
noviny neprestanú uverejňovať kompromitujúce podrobnosti z jej súkromného života, ktoré po rozchode spisuje z pomstychtivosti pomätený exmanžel.
Redaktor sa navzdory nepríjemným okolnostiam oduševnene púšťa do pátrania po nádejnom autorovi a zakrátko objavuje bezdomovca, ktorý sa volá
rovnako ako on (!) a väčšinu času trávi v hojdacom kresle neďaleko trhoviska.
Hojdacie kreslo si ale o niekoľko strán ďalej kupuje (aj) redaktor, ktorý aktuálne prežíva partnerskú krízu a následne rieši rozvod s manželkou Emou,
o čom detailne pojednáva redaktorom zreprodukovaná časť príbehu zo zošita
bezdomovca, tvoriaca zase úvodnú a zároveň kľúčovú kapitolu samotného
Prirodzeného románu. Postavy redaktora, bezdomovca a okrem nich ešte „distingvovane“ vyšinutého záhradníka, ktorý sústavne informuje akúsi „Organizáciu“ o čoraz hrozivejšom nebezpečenstve – permanentnom vzďaľovaní sa
označujúcich slov od označovaných vecí, reprezentujú kľúčovú personálnu
trojčlenku románu. Jednotlivé textové segmenty sú de facto potenciálnymi
hlasmi niektorej z vyššie priblížených postáv, kvázi samostatnými príspevkami do pomyselného puzzle príbehu, ktorý zachytáva rozmanité výjavy
zo života hlavného hrdinu (ergo striedavo daktorého z trojice), respektíve je
„soupisem rozkoší“ (tamže, napr. s. 52) rokov šesťdesiatych, sedemdesiatych a
osemdesiatych. Nazdávame sa, že obdobná enumerácia, ktorá by približovala
deväťdesiate roky, absentuje zámerne. Každá z predchádzajúcich historických etáp akoby disponovala zodpovedajúcou tematickou bonitou, schopnou
bez ťažkostí „vyprovokovať“ vznik dlhšej epickej formy. Na margo časového
úseku po roku 1989 rozprávač s nemalou dávkou skepticizmu poznamenáva:
„Jak je možný román dnes, kdy nám bylo tragické odepřeno? Jak vůbec je možno po-
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myslet na román, když chybí vznešenost? Když existuje jen ono všednodenní – v celé
své předvídatelnosti, anebo ještě hůř – ve vysilující mysterióznosti ničivých náhod.
Všednodennost ve své neschopnosti – jedině tady občas zazáří ono tragické a vznešené.
V nezpůsobilosti všednodennosti“ (tamže, s. 31)2.
Možno povedať, že Prirodzený román programovo ťaží z banálnosti
každodennej reality. Bezradnosť, s ktorou je konfrontovaný rozprávač pri tradičnej
požiadavke formulovať konzistentný sujetový celok, sa stáva, protikladne, jediným záchytným bodom a všeorganizujúcim komponentom. Neschopnosť
(nemožnosť?) zrozumiteľne artikulovať na každom kroku zakúšaný chaos
vyúsťuje do rezignácie, ktorá uvoľňuje napätie, pozbavuje zodpovednosti za nedostatky a v konečnom dôsledku dovoľuje spracovať nepomerne viac vonkajších
podnetov. V tesnej blízkosti sa tu nachádzajú napríklad citácie z Filodéma,
Démokrita a Lúkiana, definícia pojmu anankazmus prenesená v plnom znení
zo Psychologického slovníka, recept na pomarančovú polievku a starý írsky recept proti nežiaducemu otehotneniu, úryvok z časopisu Príroda z roku 1904 o
oživení zmrznutých žiab či zlomok abecedne vyexcerpovaného predmetového
indexu z katalógov Národnej knižnice. Všetko viditeľné, zaregistrovateľné
voľným okom alebo podrobne študované pod mikroskopom, má v Gospodinovovom románe nepremennú dôležitosť a je podané so značným zaujatím a
sústredením sa na detail. Nemenej významné je akcentovanie prirodzenosti a
prírodnosti ako elementárnych konštitutívnych princípov, ktoré neovplyvňujú
iba spôsob, akým sú uchopované jednotlivé veci zo sveta, ktorý nás obklopuje,
ale ocitajú sa pod drobnohľadom autorského objektívu v pozícii skúmateľných
prejavov človeka. „Přírodní“ potom nie je len história záchoda (tamže, s. 35) či
história múch (tamže, s. 77), no román ako taký pripomína veľkú botanickú
záhradu, kde sa zámerne nechalo vyrásť nesmierne množstvo vegetácie, ktorá
sa postupne a pod sugesciou najrôznejších podporných i retardačných prostriedkov objemovo harmonizovala a nadobudla komické proporcie. Štruktúra
kapustných hlávok implikuje úvahy o móde zdvihnutých golierov z doby Márie
Antoinetty a skúmanie štandardného počínania si na domácich a verejných
Český spisovateľ a filozof Milan Kundera, ktorý sa v eseji Estetika a existence (Host,
9/2006) zaoberá stratou zmyslu pre tragično v 20. storočí, nostalgicky upierajúc zrak
na Sofoklovu Antigonu - jej morálne víťazstvo, obetu a potupnú smrť, s prorockým
úsmeškom hovorí: „Války, civilní války, revoluce, kontrarevoluce, nacionální boje,
revolty a jejich potlačení byly vyhnány z území tragična a odeslány pod pravomoc
soudců chtivých trestat. Je to regrese? Ústup zpátky do pretragického stadia lidstva?
Ale v tom případě kdo způsobil tu regresi? Dějiny uzurpované zločinci? Nebo náš
způsob chápání dějin? Říkám si často: tragično nás opustilo; a v tom je možná ten
skutečný trest“ (s. 16).
2
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toaletách ústi do štúdie o kultúre vyprázdňovania sa i spôsoboch zobrazovania týchto úkonov s nevtieravo erotickým podtónom v kinematografii a literatúre. A napokon, mačkám, rastlinstvu, muchám či tabaku je venovaná zhruba
rovnaká pozornosť ako ľúbostnému vzťahu Emy a Georgiho. Ich neskorší rozvod nepúta hlavného hrdinu a rozprávača kvôli emocionálnemu napätiu alebo
expresívnym slovným výmenám. Nič podobné tu vlastne ani nenájdeme. Rozvod je len ďalším zaznamenaným podnetom, schopným modifikovať charakter narácie, zápletkou, ktorá sa v dejinách maliarstva, filmu, literatúry, hudby,
prípadne lingvistiky môže prepojiť s identickými motívmi a generovať nové
svety príbehov - román, vytvorený „z nekonečného množství malých částic, prvotních živlů, zkrátka začátků, které vstupují do neomezených kombinací“ (tamže, s.
15). To, čo dáva Gospodinovovmu písaniu punc zreteľnej identifikovateľnosti
poetiky je fakt, že silný príbeh s presvedčivou pointou dokáže vybudovať na
neuveriteľne skromnom priestore a prakticky z hocičoho. Často ide doslova o
aforistické koláže, odpočuté dialógy vhodne vkomponované do kontextu, no na
druhej strane sa autor s potešením necháva unášať filozofovaním a nezriedka
skĺzava k pátosu. Prirodzený román sa vedome vzdáva tzv. veľkých, osudových
tém. Je delikátnou rozpravou o maličkostiach, zdanlivo bezvýznamných problémoch, groteskných obscénnostiach a nepovšimnutých súvislostiach života.
Na počudovanie o nich hovorí s nezvyčajnou vážnosťou a rafinovanými zámlkami, čo v nás vyvoláva zhovievavý úsmev, avšak súbežne i presvedčenie,
že sme s maximálnou ohľaduplnosťou od začiatku vťahovaní do dôverného
a tajuplného rozhovoru: „Bílá růže byla symbolem mlčení a diskrétnosti. Když se v
místnosti vedl důvěrný a velmi osobní rozhovor, rozestavěli kolem bílé růže. Dodnes se
zachovalo rčení řečeno pod růží. Sub rosa dictum“ (tamže, s. 69).
Autorovo odporúčanie na margo eventuálneho budovania vyššie
spomenutej prírodnosti výpovede znie: „Chceš – li psát Přirozený román, musíš
mít pohled pořád upřený na to, co je viditelné. A objevovat podobnosti. Hlávky zelí
každý podzim opakují módu z doby Marie Antoinetty se zvednutými límci. Nebo Marie
Antoinetta měla oči pro zelné hlávky. Kdo ví, zda historie není ovlivňována botanikou, nebo botanika historií? Román Přírodní historie nedělá podobná vymezení. Trh
byl včera plný sťatých Antoinett“ (tamže, s. 107). Prírodným fenoménom, ktorý
autor sleduje takpovediac na metodologickej úrovni, sú v každom prípade
muchy. Ich spôsob života, rozmnožovania, rýchleho premiestňovania sa a najmä zaznamenávania a skladania obrazu v zrakovom aparáte explicitne súvisia
s metódou písania. Gospodinov, inšpirovaný štruktúrou mušieho oka, klasifikuje Prirodzený román ako fazetový. Slovo fazeta znamená skosenú hranu, vybrúsenú plochu drahokamu spravidla mnohouholníkového tvaru, no zároveň
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ide o výstižné pomenovanie pre vidiaci orgán onoho lietajúceho hmyzu. Každá
z malých snímajúcich plôšok je schopná zaznamenať len istý výsek reality, svojbytný fragment, ktorý v závislosti od smeru a rýchlosti letu, ak sa prenesieme
späť do románového sveta, môže dať neprehľadnému sujetovému reťazcu zmysel, no rovnako dobre ho i náhle „znezrozumiteľniť“. Takto sa účinne dosahuje efekt simultánnosti rozprávania a taktne upozorňuje na rozpaky narátora,
ktorý si nezachováva od pozorovaných vecí a diania primeranú dištanciu. Literárny teoretik J. Briškár, uvažujúc v inom kontexte, ale nad totožným úkazom,
lapidárne, priliehavo konštatuje: „Dojem bezprostrednosti sa v textoch zvyčajne
dosahuje fragmentárnosťou a torzovitou nezrozumiteľnosťou zápisu. Takýto prejav
potom vnímame ako bytostne zaujatý, vyplývajúci z málo prehľadnej situácie. Vidíme
v ňom prejav okolností, ktorým konkrétny človek nevie uspokojivo čeliť“ (Briškár, s.
42). Gospodinovov hrdina prežíva aktuálne dianie deväťdesiatych rokov 20.
storočia v akomsi blaženom stave štylizovanej submisívnosti. Jeho telesné a
myšlienkové rozpoloženie zakaždým pripomína stály a nerušený oddych, obligátnu poobedňajšiu siestu v krajinách so subtropickým alebo tropickým podnebím. Je oslavou spánku a pomalosti, útulných kaviarní a terás vyhriatych
slnkom, zvlášť vhodných na fajčenie kvalitného tabaku či cigár, pitie kávy a
hĺbavé rozhovory. Je vyjadrením neochoty solidarizovať sa s racionalizmom a
konformitou modernosti, povedané vattimovsky: subjekt si v t(ak)omto románe
pestuje určitý žoviálny druh nihilizmu („slabizmu“), fungujúci ako terapia i
príprava na život, z ktorého sa v dôsledku „rozpustenia“ v posplietaných
„strapcoch“ vzťahov a skľučujúcej hegemónie označujúceho vytratila intenzita.
Naostatok, postmoderná doba u G. Vattima nie náhodou súzvučí s érou tzv.
„slabého myslenia“, érou „zmäkčilosti a nevýraznosti“ (Vattimo, s. 161), v ktorej
bude „nový človek vychovaný skôr pre nuansy, než pre veľké osudové boje“ (tamže),
pre vlastný, autonómny spôsob semiózy, kde nebudú natoľko „rozhodujúce podmienky, okolnosti, predmety, ktoré nás obklopujú, ale predstavy, ktoré sú s nimi v našej
mysli späté (...), naša disponovanosť vziať ich (vôbec – M. M) istým spôsobom na
vedomie“ (Briškár, 2005, s. 35).
Povaha okolitého sveta a života je vo vzťahu k rozprávačovi od
prvopočiatku podmieňovaná hojdacím kreslom umiestneným v teplom
prítmí domova, správaním pradúcej mačky na podobločnici, rozkladacím
ležadlom („Píšu z lehátka na terase. Mám podezření, že je to zase pro rozkoš napsat
´Píšu z lehátka´...“ – Gospodinov, s. 63), starobylým kamenným námestím, tichom v tieni chrámovej klenby za horúceho poludnia a podobne, čo vytvára
ideálne podmienky pre doslova rigoróznu statickosť, potrebné zafixovanie
rozprávača do zvolenej optiky, ktorá sa konečne môže uprieť na predmety a
javy nepozorovateľné pri aktívnom pohybe pozorujúceho. Protagonista sa tak
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môže naplno zahĺbiť hoci do štúdia múch – sledovať ich zvyklosti, dráhy letu,
rýchlosť aj odpočinok, ba v role spisovateľa sa pokúsiť imitovať ich videnie na
úrovni zvládnutia prozaického jazyka. Tu má potom jednoznačne svoj pôvod
neprehľadná štruktúra textu plná odmĺk, ruptúr, časových zlomov a trhlín,
dynamických zvratov v deji, ale i rozvláčnych pasáží, umocňujúcich všeobecný
dojem naračnej asymetrie. V „mušom“ princípe referovania objavuje Gospodinov novú rozkoš z nepretržitého, nikdy nekončiaceho začiatku rozvíjania
slovníka fikcie, z príležitosti iniciovať a nepokračovať, nasmerovať jazyk reflexie
k vlastnému popretiu, prázdnote, v ktorej sa rozloží, „k bezprostřední negaci toho,
co říká“, k „tichu, které není intimitou nějakého tajemství, nýbrž čistým vnějškem, v
němž se slova donekonečna rozlévají“ (Foucault, 2003, s. 43). V intenciách filozofického uvažovania M. Foucaulta by sa dalo ďalej hovoriť o rapsodickom upriamovaní pozornosti na „volnost počátku – který je pak čistým původem, ponevadž jeho
principem není než tento počátek sám a prázdnota, avšak který je rovněž novým početím,
protože tuto prázdnotu uvolnila řeč, jež se sama vyprázdnila“ (tamže). Rozkol medzi
označovaným a označujúcim, ktorý sme už akcentovali vyššie v súvislosti s
postavou bláznivého záhradníka, je, popravde povedané, vtipnou medziriadkovou pointou, metaforicky odkazujúcou do produkčného priestoru prózy,
kde pri výbere jazykových prostriedkov a adekvátneho „režimu“ štylistiky
písania autor pozvoľna kapituluje: jazyk už nedokáže presne pomenovať realitu3. Smiešna mnohorakosť a zmätok, ktoré obkolesujú hlavného hrdinu,
premieňajú odhodlanie napísať román o deväťdesiatych rokoch 20. storočia na
fragmentárny záznam o neuskutočniteľnosti takéhoto predsavzatia4. VýchodA. Burova upozorňuje v poslednom oddiele (Románový svět jako mozaika fragmentů)
svojho článku Vyslovení fragmentárního světa, z ktorého sme už citovali vyššie, na
nesúlad spočívajúci v očakávaní, že „literatura musí stvořit určitý všeobjímající obraz
současnosti v celé její dynamice a složitosti. Pro dnešní literaturu je vnímaní světa
jako celku zásadně problematické; literatura nazírá svět jako rozložený, fragmentární,
odsouzený na ne-totalitu“ a v závere pripája: „Vyprávění dnešní (bulharskej – M. M.)
literatury je vždycky úryvkovité (...): bez ohledu na to, zda se zakládá na syžetové
dynamice (S. Kisiov, P. Rančev, M. Stankova) nebo spřádá složité smyslové struktury (Z. Zlatanov, E. Dvorjanova, L. Kanov), současná próza mluví o těžce dosažitelné
identitě v unikajícím světe. V jejím podání je svět stále neočividnější, žití v něm stále
neautentičtější, a jazyků, jimiž lze tento svět vyslovit, stále přibývá a přibývá“.
4
Francúzska literárna vedkyňa F. Susini – Anastopoulosová na margo porovnateľných
románových dispozícií hovorí: „Keď sa moderný umelec rozhodne skončiť s
akýmikoľvek pokusmi niečo vyjadriť, predstaviť či imitovať, a prestane poskytovať
možnosti na nejaké spontánne identifikácie, dobrovoľne podstupuje nevyhnutnú obeť,
ktorá mu umožní zredukovať dielo na ´čistú hru foriem´ a ´sériu diferenciálnych stôp´
(významové posuny v nadpisoch, disparátne objekty alebo ich jednoduché opakovanie
v reťazci signifikantov zbavených ich pôvodného signifikátu). Takto sa vymaňuje
z oblasti, kde mal zmysel pevnú pozíciu, a otvára celkom nový priestor, vytvorený
3
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iskom riešenia románovej skladby je navrstvovanie potenciálnych začiatkov,
melancholické „lepenie“ menej či viac súvisiacich epických „plástov“ na seba
v rozlohe celej knihy. Pravdepodobne najenergickejšou ukážkou využitia
takéhoto prístupu je kapitola, v ktorej Gospodinov dovádza ad absurdum v
postmodernej literatúre obľúbené intertextuálne postupy5: nonkonformný prehovor Holdena Caulfielda z románu Kto chytá v žite J. D. Salingera sa plynulo
prepája so začiatkom Ostrova pokladov R. L. Stevensona, Stevensonov anglický
text ústi do priam ľudového rozprávania A. Konstantinova o Baj Gaňovi, ktoré
karikatúrne „vtrháva“ do salónneho entrée slávnej epopeje Vojna a mier L. N.
Tolstého („Eh bien, mon prince, Genes et Lucques ne sont plus gue des apanages, des
úděly de la famille Buonaparte... Non, je vous previens, si vous ne me dites pas, que
nous avons la querre, si vous permettez de palier toutes les infamies, toutes le atrocites
de cet Antichrist /ma parole, j´y crois/ - je ne vous connais plus, vous n´etes plus mon
amiq vous n´etes plus můj věrný otrok, comme vous dites. Nu, buďte vítán buďte vítán.
Je vois que je vous fais peur, posaďte se a vypravujte“ – Gospodinov, s. 16) a to sa
nenútene vlieva do spomienok bulharského obrodeneckého autora Stanislava
Milarova na útrapy v carihradskom zajatí a tie zase do sugestívneho autobiografického rozprávania Robinsona Crusoa z rovnomenného románu D. Defoa atď. Gospodinov sa ale v metodologicky ladenom závere kapitoly, predtým
voľne parafrázujúc význačného predsokratika Anaxagora („hlavy bezhlavých
románů začínají kmitat jako panspermie v prázdnu a provokují zrození...“, tamže, s.
19), nebojí ísť aj ďalej: „Bezhlavý jezdec se třeba objeví na večírku u Rostovových a
začne klít hlasem Holdena Caulfielda. Můžou se stát i jiné věci. Ale nic nebude popsáno v Románu se začátky. Ten udá pouze prvotní impuls a bude dost taktní, aby se
stáhl do stínu následujícího začátku a nechal postavy spojovat se libovolně mezi sebou.
predovšetkým z hry a neurčitosti. Z tohto pohľadu je potom fragment najvyššou formou nie – Diela“ (Susini – Anastopoulosová, s. 77-78).
5
Pri otázke intertextuality nám nedá neupozorniť aj na nezvyčajne pôvabný prípad
tzv. intratextuálnej spony, zamotávajúcej vzťahy v Gospodinovovom diele ako celku:
poézia a próza tu popri sebe fungujú najlapidárnejšie práve v priestore vytýčenom
názvom Prirodzený román, ktorý je najprv titulom prozaického textu a následne, v o
štyri roky neskôr vydanej básnickej zbierke Listy Gaustinovi, označuje báseň s podtitulom v 8 hlavách. Zvláštne je, že týchto osem strofických fragmentov pochádza doslovne
z Prirodzeného románu, kde tvoria mottá kapitol. Iný postup zaznamenávame vo vzťahu
k básnickej zbierke Čerešňa jedného národa (vyšla tri roky pred Prirodzeným románom),
ktorá vo forme básní v próze s názvom Prvé krôčiky prináša predzvesť štúdie o toaletách, uverejnenej v Prirodzenom románe, pričom súbežne ponúka v identickom znení
niektoré časti rovnomennej poviedky zo súboru Gaustin neboli člověk s mnoha jmény z
roku 2001. Jednotlivé úseky sú tu včlenené do spomienok na detstvo počas socialistickej éry, ktoré svojím vyznením de facto imitujú východiskový, o päť rokov starší text!
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Toto bych nazval přirozeným románem“ (tamže). V spoliehaní sa na viacvýznamovo ladiace náznaky, záblesky udalostí, neobmedzenú kombinatoriku tém,
motívov, postáv, príbehov, nevidíme schválnosti a samoúčelnosť, lež svedectvo
o spontánnom zrieknutí sa „povinného“ románového činu, niečo, čo je prítomné aj u J. Joycea v románe Ulysses a v Zámku F. Kafku. „Osudy“ Leopolda
Blooma (detailné vykreslenie gestickej a myšlienkovej konfúzie v rozmedzí
jediného dňa) i zememerača K. (K. dosiahne, že sa mu v závere po rozmanitých
príkoriach podarí stretnúť s bezvýznamným dedinským starostom a hneď
nato s podriadeným zámockým úradníkom, ktorý počas schôdzky upadá do
driemot) odkazujú na tú istú ničotnosť a bezmocnosť vo vzťahu k činu. Ten je
podľa M. Kunderu sťaby dôsledok žánrovej „poslušnosti“ už nerozlíšiteľný od
„repetitivních a rutinních gest“ (2006, s. 15) a navyše, v našom svete ovládanom
inštitúciami sú jeho možnosti nepatrné (tamže). Gospodinovov prístup k zobrazeniu skutočnosti je v intenciách citovanej eseje dobre napojiteľný aj na
Tristrama Shandyho L. Sterna, kde si Kundera v rámci „miniaturizace činu“ všíma
„idylický úsměv“, ktorý nepozná Joyce ani Kafka a nazdáva sa, že „zůstane už
bez obdoby až do konce dějin románu. Vidím v tom úsměvu radikální melancholii: kdo
jedná, chce zvítězit; kdo vítězí, přináší utrpení poraženému; zřeknutí se činu je jediná
cesta štěstí a míru“ (tamže, s. 16). Onen úsmev je u G. Gospodinova aj výrazom
decentného pobavenia, kurtoázneho posunku, prizývajúceho k hlbšej spolupráci čitateľa, ktorého pole pôsobnosti v románe sa zväčšuje v závislosti od
času stráveného autorom v teritóriu mlčania; keďže neexistuje uspokojivé rozuzlenie Prirodzeného románu, autor ho v troch posledných kapitolách opúšťa
zľahka, ak nie výslovne ostýchavo, aby sa nakoniec „rozpustil“ ako pri mávnutí kúzelníkovej paličky, v epigrame: „hromadně zmizím / řekl jim / hromadně
zmizím / řekl / jako dinosauři“ (Gospodinov, 2005, s. 124).
Na druhej strane by sa po čase mohlo zdať, že čitateľ Gospodinovových
kníh je do určitej miery nemilosrdne odsúdený na „prehrýzanie sa“ nesúrodou
faktografiou a bezmocné prizeranie sa literátskemu exhibicionizmu, no nie je
tomu tak. Podobne ako u J. L. Borgesa, ide o vzrušujúce pátranie a objavovanie
inšpiratívnych súvislostí, skúmanie (povedané ricoeurovsky) zaniknutých subjektivít a pozvanie do sveta diel, ktoré už nepatria svojmu autorovi ani čitateľovi.
Koncentruje sa tu nielen snaha vyrozprávať príbeh na pozadí iných diel (nejeden raz fiktívnych), ale sformulovať aj príbehy všetkých týchto textov: na
minimálnej ploche obsiahnuť prerozprávaním alebo krátkou vysvetlivkou
nezvyčajne široký tematický horizont, čím sa akoby znovu oživovalo Borgesove krédo, čo kedysi vyslovil v úvode k svojej legendárnej knihe Záhrada s chodníkmi, ktoré sa rozvetvujú: „písať hrubé knihy, rozvádzať na päťsto stranách myšlienku,
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ktorú možno dokonale podať slovami za pár minút, je namáhavá a jalová pojašenosť.
Lepšie je predstierať, že také knihy už nejestvujú a ponúknuť ich obsah, či uviesť k nim
komentár“ (Borges, 2003, s. 9). Keď sme hovorili o intertextuálnom nadväzovaní
- dôležitou tu nie je len očividná prepojenosť skrze citácie a reálie, ale i Gospodinovovo obdivuhodné nadanie vnímavo a presne sa „vpisovať“ povedzme
aj do Borgesovho rukopisu, presvedčivo vystihnúť štylistickú modalitu jeho
textov, čo umocňuje aj variovaním a nekonvenčným rozvíjaním niektorých
motívov a postupov z typicky borgesovského slovníka. Napríklad motív
knižnice, ktorým otvára obrovský priestor pre mystifikáciu, kreatívne listovanie
encyklopédiami, vademékami, a pracovnými príručkami, vypracovávanie neexistujúcich hesiel a ich rafinované kombinovanie s vžitými poznatkami a
poučeniami, metamorfuje až do zostavenia čítanky fiktívnych diel kvázi z pera
bulharských kultúrnych dejateľov staršieho i mladšieho obdobia6. Výstižnou
ukážkou je zaiste Gospodinovova poviedka Osmá noc zo súboru Gaustin neboli
člověk s mnoha jmény, ktorá je intertextuálne prepojená s prednáškou J. L. Borgesa Slepota. Presnejšie, organicky z nej vychádza, miestami ju implikuje snivo
poetickým, plachým komentovaním telesného postihnutia hlavného hrdinu –
v tomto prípade hluchoty, resp. postupnej straty sluchu, inokedy sa jej pridržiava
na úrovni doslovnej implantácie Borgesovho rozprávania7: „Dámy a pánové,
A. Burova, ktorá najsystematickejšie komentuje aktuálne dianie v bulharskej literatúre, v predslove k spomínanému českému vydaniu Gospodinovových poviedok na
margo sklonu k bezmernému mystifikovaniu poznamenáva: „Básnická sbírka Třešeň
jednoho národa (1996) se stala jednou z nejvýznamnějších knih, jež se především v
polovině devadesátých let vyznačovaly silným trendem k myšlenkovému přetvoření
a přepsání bulharské minulosti, literárního dědictví. Výsledkem tohoto úsilí, jež si
položilo za cíl přeměnit tradici z muzea klasiky na pružnou hmotu, z níž by bylo
možno utvářet nové významy, jsou i dvě literární mystifikace Bulharská čítanka (1995)
a Bulharská antologie (1998), jejímiž spoluautory jsou Georgi Gospodinov, Bojko Penčev,
Plamen Dojnov a Jordan Eftimov“ (Burova, 2004, s. 9).
7
In margine: je otázne, do akej miery sa tu dá hovoriť o doslovnom prebratí španielskej
pôvodiny alebo prinajmenšom jej českej mutácie, keďže aj Ivana Srbková v záverečnej
Poznámke prekladateľa dosť prekvapujúco konštatuje iba „náznaky Borgesových Sedmi
nocí“ (Srbková, 2004, s. 97) a nie prosto direktné citovanie začiatku Borgesovho textu.
Srbkovej prekladateľský variant v podstate prísne tieňuje Gospodinovov text: „Дами и
господа, в течение на моите много, на моите прекалено много беседи забелязах, че
се предпочита личното пред общото, конкретното пред отвлеченото“ (Господинов,
2001, s. 6), čo predsa len viac svedčí o pretlmočení bulharskej predlohy ako o použití
aktuálneho českého prekladu Slepoty. Podnetným sa nám vzhľadom na kontext Gospodinovovej poviedky a poetiky Borgesovej prednášky javí slovenský preklad Nélidy
Noskovičovej, ktorý prináša nové predmetné zacielenie v podobe slov poslucháči a poznanie a dáva tak, analogicky k Borgesovmu selektovaniu, i v prípade prekladateľského
riešenia prednosť zkonkrétňujúcemu pred abstrahujúcim: „Dámy a páni! V priebe6
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během svých mnoha, nespočetně mnoha přednášek jsem zjistil, že se dáva přednost osobnímu před obecným, konkrétnímu před abstraktním“ (Gospodinov, 2004, s. 13). Popri pôsobivých „vodiacich“ odkazoch je tu opäť prítomná snaha vniesť do tematického popredia neautentické tóny bolesti a smútku (tejto tendencie sme sa
dotkli už pri E. Hlatkom), cez priezor intertextuality a rázovitej irónie nadľahčiť
tragické okolnosti časovo viac situované do minulosti a tým taktne upozorniť
na banalitu a nevýraznosť prítomného času. Jeden z kulminačných bodov
opísanej inklinácie je zaznamenateľný aj v citovanej Ôsmej noci, keď vyššie
uvedený odsek prechádza v Gospodinovovej poviedke do alúzie na ďalšie riadky Borgesovej eseje: „Tak pan Jorge začal sedmou noční přednášku, odvolávaje se
na svou ´skromnou soukromou slepotu´. Tento muž si prozíravě vybral slepotu za téma
své sedmé noci, a když se mně zeptáte – i za téma všech předešlých a následujících nocí.
Slepota, dámy a pánové, jak jste se sami dovtípili, dává tomu, kdo jí užívá, daleko víc
pravomocí. Na rozdíl od hluchoty, od mé skromné vlastní částečné hluchoty, o které se
chystám pohovořit během osmé mimořádné noční přednášky, úspěšně zakončující náš
seminář“ (tamže, s. 14), avšak z tematického hľadiska sa plnšie rozvíja v ďalšom:
v osudoch Gaustina – Garibaldiho, ktorý sa sťaby personálny leitmotív objavuje vo viacerých Gospodinovových dielach. Za jeho fikčnú genézu možno
považovať poviedku s príznačným názvom Gaustin, kde predstavuje motivické mystérium, migrujúci interpretačný priestor a popritom i tragikomickú
parafrázu na typizovanú literárnu postavu z poetologickej proveniencie tzv.
magického realizmu. Rozprávač v „ich“ – forme sa s Gaustinom stretáva po
prvýkrát na pracovnom seminári začínajúcich spisovateľov v prímorskom
mestečku a následne v kaviarni, kde si Gaustin „s jistotou jako by objednával
přinejmenším kachnu na pomerančích nebo modré curaҫao“ (tamže, s. 88) rozkáže
miniatúrnu smotanu, aká sa zvyčajne servíruje ku káve a pije ju celý večer.
Gaustin je čudák a neobyčajne citlivý človek zo sociálnej i geografickej periférie. Otec mu zahynul a matka na tretí pokus emigrovala do Kalifornie
(začiatok rozprávania je situovaný na koniec osemdesiatych rokov 20. storočia).
Žije výlučne z predaja starožitností, pochádzajúcich najčastejšie z povál a rozvalín opustených domov v zapadnutej dedine v strednom Bulharsku, o ktorej
však rozprávač doteraz nikdy predtým nepočul. Projektovanie Gaustina ako
„nečasovej“ či skôr nadčasovej postavy sa začína vo chvíli, keď rozprávača
hu mnohých prednášok, bolo ich možno priveľa, som vybadal, že poslucháči dávajú
prednosť osobnému poznaniu pred všeobecným, konkrétnemu pred abstraktným“
(Borges, 2001, s. 116). V španielskom origináli totiž niet vyznačených výrazov, ba ani
oslovenia dámy a páni, ktoré tvrdošijne ponúkajú všetky nám doposiaľ známe preklady: „En el decurso de mis muchas, de mis demaciadas conferencias, he observado que
se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto“ (Borges, 1980, s. 139).
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ponúkne cigaretami vyrobenými v roku 1937 a daruje mu ešte o desať rokov
staršiu škatuľku nemeckých zápaliek. Neodvolateľný odchod Gaustina z „reálneho“ komunikačného ohniska je datovaný novembrom 1989. 2. januára 1990
prichádza protagonistovi od Gaustina vianočná pohľadnica (ofrankovaná
známkou s portrétom cára Borisa III. a napísaná archaickým pravopisom s nosovkami a jermi na konci slov) so želaním do nového roku 1929 (!) a vzápätí
obsiahly list, v ktorom sa zamýšľa predovšetkým nad rozpustením juhoslovanského parlamentu kráľom Alexandrom a pádom konštitučnej monarchie v Bulharsku. Historický diskurz, ktorý rozohráva Gaustin, odvolávajúc sa na informácie z dobových tlačovín, nadobúda zvláštny nádych i tým, že je tieňovaný
prácou na jeho výskumnom projekte Sny rastlín, v ktorom chce Gaustin dokázať
emocionálny život flóry a jej schopnosť pociťovať dokonca lásku. Komunikácia
medzi oboma hrdinami sa okrem výmeny listov začína odohrávať v knižnici,
kde rozprávač, zatiaľ v dobrom zaskočený ráznosťou a nekonvenčnou povahou
mystifikačnej hry, na mikrofilme sleduje udalosti z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v denníku Zora. Gaustina zaujme osud ruského kontrarevolucionára Leva Trockého po vyhnaní Stalinom a v liste adresuje
rozprávačovi otázku, či si myslí, že Francúzsko poskytne L. Trockému politický
azyl. Keďže hlavný hrdina pozná históriu dopredu, inými slovami má skúsenosť
vlastného času, v ktorom žije, zreprodukuje Gaustinovi presný vývin udalostí
v Európe. Asi o mesiac dostáva od Gaustina odpoveď, v ktorej žasne nad jeho
„v každým případě kolosálním politickým čuchem“ (tamže, s. 94). Pôžitok z mystifikácie ale nakoniec predsa len zatienia zväčšujúce sa obavy z Gaustinovho
úplného pomätenia po zaslaní novoročného blahoželania do roku 1930: „Udělalo
se mi špatně. Jestli je to hra, trvá moc dlouho a začíná hraničit s šílenstvím. (...) No
dobře, řekl jsem si, všechno to skutečne mohlo začít jako hra, jako nějaká nejasná utopie,
ale pak se do ní sám Gaustin pohroužil natolik, že už z ní nemůže nebo nechce vystoupit.
V třicátých letech se určitě žilo útulněji než v devadesátých. Já jsem si ale takový luxus
nemohl dovolit“ (tamže, s. 95). Poviedka sa končí Gaustinovým listom po takmer
desiatich rokoch (je datovaný augustom 1939, pričom rozprávač ho dostáva v
septembri 2000), v ktorom hovorí o katastrofickej hrozbe hitlerovského Nemecka
v Európe a svojom rozhodnutí odísť na územie Poľska a pridať sa k vojenským
dobrovoľníckym oddielom. „Dnes je 1. září“ (tamže, s. 96) – znie posledná veta
poviedky, ktorá ale nepatrí Gaustinovi, lež hlavnému hrdinovi, mimovoľne
konštatujúcemu tento údaj. Nevdojak nám schádza na um otázka, čo zapríčinilo
desaťročnú časovú cezúru či lepšie bublinu, ktorá sa rozprestiera medzi jednotlivými zábleskami zo značne podivuhodného scenára priam s ležérnou
prirodzenosťou. Aké okolnosti zasiahli hlavného hrdinu, ktorý sa napriek
šokujúcemu vyúsťovaniu situácie nastolenej v Gaustinovej korešpondencii, na-
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jmä ak poznal miesto bydliska, ani raz nepokúsil presvedčiť o jeho existencii?
Rozprávač akoby odrazu čítal o literárnej postave, s ktorou sa na začiatku stretol tvárou v tvár a napokon vzdialil v čase približne o šesťdesiat rokov! Gaustinovo „pominutie sa“ pripomína razantné zavretie knihy, ktorá začne svojho
čitateľa určitými pasážami priveľmi znepokojovať a jej intenzívna lektúra sa
stáva neznesiteľnou. Percipient – postava - si túto teleológiu ešte raz s odstupom overuje na inom mieste, no keďže sa opäť nachádza na prahu bolestivých,
kataklizmických pomerov, Gaustinov príbeh je nenávratne odsunutý preč.
Udalosti, ktoré jeho prostredníctvom ožívajú, vzbudzujú u rozprávača hrôzu
alebo sú zdrojom neobvyklých, originálnych myšlienok o naoko známych a
dôkladne prebádaných veciach: keď si hlavný hrdina zapaľuje cigaretu Tomassian z roku 1937, Gaustin s autopsiou svedka ticho komentuje bombardovanie
mestečka Guernica a explóziu gigantickej vzducholode Hindenburg s
deväťdesiatimi siedmymi ľuďmi na palube v tom istom roku. „Všichni rozhlasoví
reportéři tehdy do éteru plakali. Ty věci se určitě musely na tabákové listy nalepit“
(tamže, s. 90). Vzápätí pri pozorovaní motýľov a podeniek za súmraku nadviaže
s rozprávačom takýto dialóg: „...zatímco pro nás je to prostě jeden další soumrak, pro
dnešní jepice je to soumrak jejich života. (...) Řekl jsem hloupě, že to je jen obnošená
metafora. Překvapeně se na mě podíval, ale zmlkl. Až za několik minut pokračoval: ony
nemají metafory“ (tamže, s. 91). „Nekonečně osamělý a... nepatřící“ (tamže) – nepatriaci súčasnému svetu s jeho myslením, mohli by sme doplniť charakteristiku
Gaustina, ktorá rezonuje v Gospodinovovej poviedke a ďalej dodať, že táto
nepríslušnosť a nezžitosť zasahuje i vzťah k jeho pôvodnému menu – Garibaldi.
Gaustinov otec mu ho „pridelil“ na základe zanietených sympatií k tomuto talianskemu povstaleckému vodcovi a hmlistého, faktami nepodloženého
príbuzenského zväzku s akýmsi Gjurom Načevom, prezývaným aj Krutý
Gjuro, ktorý sa trikrát zúčastnil bojových ťažení za slobodu (zvrhnutia Bourbonovcov a dobytia Sicílie v r. 1861) vedených Giuseppem Garibaldim.
Výpovednejšiu hodnotu má akiste opatrenie Gaustinovej matky – rozhľadenej
a pokornej ženy, ktorá z pôvodného mena zachovala iba začiatočné písmeno a
pod vplyvom troch vysokoškolských semestrov filozofie a obdivuhodného citu
pre lingvistické prešmyčky vzdala synovým menom úctu sv. Augustínovi. „...
Tak vzniklo toto spojení rané teologie a pozdního revolucionářství“ (tamže, s. 90). Augustínovské explikácie považujeme za podnetnejšie preto, lebo sa nimi
podčiarkuje výrazne symbolická povaha jazyka a upozorňuje na „minulostný“
pohyb v chápaní symbolu a symbolického ako takého: je spoluurčovaný archetypmi filozofického myslenia – učením Platóna a Plotína. Symbol je podľa sv.
Augustína založený na účasti na skutočnosti, ktorá je v ňom obrazne spodobnená; zahaľuje ju a súbežne ju činí dobre viditeľnou, čo však neznamená osla-
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benie symbolickej reality. Postava Gaustina je interpretovateľná ako spôsob
kódovacieho alebo dekódovacieho uchopovania reality, sprítomnenia préterita
a jeho fragmentarizácie, a to i v priestore vytvorenom medzitextovými presahmi. Gaustin by sa dal chápať ako intrapersonálny mém. Svedčí o tom už Gospodinovov epizodicky a útržkovito vystavaný Prirodzený román, upozorňujúc
na rozprávanie ďalších (nových) príbehov o už vypovedaných (starších) príbehoch, ktorých témy sa objavujú v iných dvoch knihách tohto autora. Vyústením
je prozaicko – básnická kniha Listy Gaustinovi, ktorá okrem povedomých sujetov obsahuje aj Gaustinovu korešpondenciu, denníkové úvahy a citáty, využité
ako mobilizačné pásma úplne nových textov. Poviedka Gaustin sa akoby rozrastala do principiálnejšieho diskurzu a začínala pracovať, „ožívať“ aj mimo
produkčnej iniciatívy vlastného textu. Takto aj postava nepredvídateľného
Gaustina nadobúda habituálne diskontinuitný, „zákmitový“ charakter, povahu
(vyslovené jazykom J. Derridu) suplementu, ktorého pôvod nie je zrejmý, časovo
ohraničiteľný, hoci možno práve určité zastreté miesta, chýbajúce články
dôležitých udalostí organizovaných aspoň pamäťou, mu pridávajú odtienok
tajomnej životnosti. G. Deleuze hovorí o podobnom rozpoložení s neobyčajne
prívetivým zakončením: „Viem, čo som robil, kde a ako som v tých rokoch žil, ale
viem to abstraktne, tak trochu akoby mi niekto druhý rozprával spomienky, ktorým
verím, no sám ich naozaj nemám. Je to akási diera v mojom živote, osemročná diera. V
životoch ma zaujímajú práve takéto diery, medzery, ktoré sú niekedy dramatické a inokedy nie. Vo väčšine životov sú niekoľkoročné katalepsie alebo isté druhy somnambulizmu. Možno sa pohyb začína v týchto dierach“ (Deleuze, 1991, s. 115).
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Някои бележки върху трибната
принадлежност на тракийските ветерани
Иво Топалилов
Some comments on the tribal affiliation
of the Thracian veterans
Ivo Topalilov
Summary: The present paper deals with the contribution made by studies of
Thracian veterans to the problem of tribal affiliation as reflected in their nomenclature. The topics discussed include: 1) the problem of tribal affiliations, and that not all
veterans are given one, 2) the use of old Roman tribes such as Quirina, for instance,
at a time when they did not exist any more, and 3) the problem of the ‘pseudo-tribe’.
The latter is examined using examples that provide various exceptions to the rule that
are discussed by G. Forni, and this reveals also some of the ways of how these pseudotribes were chosen by the veterans themselves.
Key words: Veterans, nomenclature, tribal affiliation, pseudo-tribes, Quirina,
honesta missio
Почетното уволнение (honesta missio) на всеки ветеран в зависимост от
войсковата единица, в която служи е регистрирано по различни начини. Така
например преторианците, които са били елитът на империята, поставят по този
случай т. нар. laterculi praetorianorum, които представляват дълги списъци с
имена на ветераните, предадени по кохорти и центурии.1 Подобна практика се
използва и при легионерите.2 Тези каменни надписи се поставят в близост до
казармите или лагера и са от изключителна важност, защото ни предоставят
информация не само за произхода на ветерана, но за други проблеми, като
например историята на родния град, навлизането на феномена „псевдо-триба” и
др.3 Почетното уволнение при някои от войсковите части може да бъде доказано
и по друг начин при желание от страна на ветерана. Това ставало чрез издаване на
Вж. латеркулите, публикувани в CIL VI, 32518-32 640. За латеркулите, открити в Рим
вж. още Клаус 1973: 55-95.
2
Вж. например CIL III, 14507 – латеркула, поставена във Виминациум от ветерани от
VІІ Клавдиев легион по случай тяхното почетно уволнение.
3
За подобно изследване на латеркула вж. Бенефил 2001: 221-232.
1
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специална бронзова военна диплома, чрез която ветеранът е можел да удостовери
на място своя статут и привилегии. Ето защо тя е била правена в два екземпляра.
Оригиналът първоначално е бил поставян на Капитолия,4 а от времето на
Домициан и по-скоро между 88 и 91 г. вече в храма на Минерва,5 докато копието,
което се открива в провинциите, се давало на ветерана. В зависимост от вида на
войсковата единица са и привилегиите, които тя предоставяла. Така например
тя се давала на преторианците, моряците, ветераните от спомагателните
части и тези от градските кохорти6 при правото на почетно уволнение, римско
гражданство на ветерана, жена му и децата им. Последните две военни единци
не използвали laterculi-те.7 Впоследствие след смъртта на ветерана изглежда, че
в някои от случаите дипломата се раздробявала на фрагменти, които се давали
на неговите наследници, споменати в нея като доказателство за тяхното римско
гражданство и име.8
В една империя, където до 212/ 214 г.9 имало изключително ясно
разграничение на населението, от една страна, на римски граждани, а от друга
страна, на перегринално население,10 като се изключат робите, се създават и
правила и закони, които да покажат тези разлики. Нещо повече. Тъй като се
предоставя възможност на перегрините да получат римско гражданство, новите
правила са такива, че поне до началото на ІІІ в. разликата между тях и останалите
римски граждани да бъде видима.
Имената и номенклатурата на всеки един гражданин в рамките на
Римската империя са били строго регламентирани въпреки привидната свобода,
която те са притежавали, имайки предвид избирането на техния когномен,
много често означаващ прякор. За целта е бил издаден специален закон, Lex Iulia,
който постановява, че всеки един римски гражданин е трябвало да притежава
tria nomina, които се изразяват в лично име (praenomen),11 родово име (nomen/
Вж. например RMD I, № 3 – Descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in Capitolo in latere sinistro tabulari publici (7 ноември 88 г.)
5
Вж. например RMD I, № 4 - Descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam (12 май 91 г.)
6
Вж. например Роксан 1981: 265 сл.
7
Военните дипломи са публикувани основно в RMD I – V, Пфердехирд 2004.
8
За това свидетелстват изключително многото открити фрагменти от военни дипломи,
които са в контраст с целите такива. Вж. публикуваните в RMD I – V и Пфердехирд
2004. Напоследък стана модно да се публикуват фрагменти от дипломи, основно от В.
Ек и А. Пангерл , но поради факта, че те не допринасят за тематиката, няма да бъдат
посочени тук.
9
Тук се има предвид прокламирания едикт на Каракала, наречен Constitutio Antoniniana. За него вж. Джилиам 1965: 83-90; Уолф 1976.
10
Под перегринално население се разбира свободно роденото, но без римско гражданство.
11
За него вж. Варо, Liber de praenominibus.
4
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nomen gentilicium),12 което е всъщност и най-важното в Римската империя, и
прякор (cognomen).13 Тъй като всеки римски гражданин трябва да е наследник
на поне едно поколение римски граждани, за да може да бъде пълноправен
такъв, то, пак според закона Lex Iulia, е задължително посочването на бащата
и принадлежността към една от оригиналните римски триби.14 Този шаблон се
превръща в задължителен за всеки уважаващ себе си гражданин, особено когато
се касае за обществени и публични прояви. Всъщност той става задължителен
за всеки, който се асоциирал към елита на империята, без значение от неговия
произход или от промените, настъпили в тази практика впоследствие с развитието
на империята и новите реалности.
С навлизането на тракийските земи в сферата на римските интереси и
влияние траките също били въвлечени в тези практики. Най-ранните примери
са още от времето преди анексирането на васалното Тракийско царство и
превръщането му в римска провинция през 46 г. Сред най-значимите примери
са последните тракийски царе, получили римски имена следвайки посоченият
по-горе закон, но и отделни представители на висшата аристокрация. Това
не е случайно предвид извършването на целенасочено романизиране на найзначимите представители на елита, което да спомогне за установяването на
римското господство не само в Тракия.15
С навлизането на Тракия в сферата на римските интереси, а впоследствие
и в рамките на самата империя се създали предпоставки за получаването на
римско гражданство, а оттук и на специални привилегии не само от тракийските
аристократи, но и от обикновените траки. А това първоначално ставало основно
чрез участието им в римската военна машина и по-точно – в спомагателните
военни части (auxilia). Евентуалното honesta missio, което получавали вече като
тракийски ветерани, им носело различни привилегии в зависимост от периода,
но основната сред тях е – римско гражданство, първоначално само на тях, а
впоследствие и на тяхните жени и деца. Именно върху някои от проблемите,
свързани с номенклатурата при траките, ще обърна внимание в следващите
параграфи.
Както вече споменах, като задължителен елемент от официалната
римска номенклатура трябва да се разглежда трибната принадлежност. Всеки
един римски гражданин бил зачислен към една от оригиналните 35 триби в
Рим и Италия.16 С разширяването на държавата обаче се създал проблем
За гентилициума вж. Солин, Саломис 1988.
За него вж. Варо, Liber de cognominibus; Каянто 1965; Солин, Саломис 1988.
14
Вж. CIL I, 593 - q(uei) c(ives) R(omanei) erunt censum ag[i]to eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina
15
За раздаването на римско гражданство в Тракия до времето на Траян вж. Геров 1961:
107-116; Тачева (без дата)
16
За тях вж. най-полно изследване в Тайлър 1960.
12
13
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с документирането им. В тези общини, където имало римски граждани от
италийски произход местните били зачислявани към техните триби. По-голямата
част от западните общини обаче получили en bloc римско гражданство и не било
възможно да се използва тази практика. Този проблем се получил още при Юлий
Цезар, който се опитал, раздавайки римско гражданство, да разшири социалната
основа на империята, която градял. Поради тази причина той създал една нова
триба – Iulia, носеща неговото родово име.17 Към тази триба били причислявани
всички онези нови граждани, които произхождали от многобройните колонии,
основани от Юлий Цезар и впоследствие Октавиан Август, както в източните,
така и в западните провинции.18 Тези граждани съответно носели и неговото име
– C. Iulius.
Практиката била продължена и при принцепса Клавдий, който също раздал
римско гражданство не само на отделни индивиди, но и на цели перегринални,
като за целта създал и нова триба – Claudia.19
По времето на Флавиите се запазила идеята, но този път не се създала
нова триба, носеща името на императора, а се променил механизмън, според
който всички нови римски граждани вече били зачислявани в трибата на
съответния император, при който те получили и самото гражданство. Така
например перегрините получили римско гражданство при управлението на
Веспасиан, били зачислени към неговата родна триба Quirina, както показват
многобройните епиграфски примери, без това да им пречи да живеят в различни
краища на империята, като например Италия, Сицилия, Африка, Мавритания,
Бетика и др.20
Системата работела по този начин до управлението на император Хадриан,
когато за последен път се засвидетелства в епиграфските паметници зачисляване
на нови римски граждани към оригиналните римски триби, в случая трибата
на Хадриан - Sergia.21 От този момент нататък с окончателното изоставяне на
трибата като единица в Римската империя, се изоставило и причисляването на
нови граждани в тях. Но римското гражданство продължавало да се раздава.
За да се справи с проблема, римската администрация използвала два
подхода. Единият се състои в образуването на нова триба – Pollia, която била
основно войнишка триба. Направил се опит, войниците с произход ad castris
да бъдат причислени към тази, но практиката се разпространила основно в
африканските провинции на империята.22
За нея вж. Cassio Dio XLIV 5, 2; LI 20, 1.
За тях вж. посочените примери в Галстерер-Крьол 1972: 65-70
19
За нея вж. последно в Форни 1985: 29 сл.
20
Вж. примерите, посочени в Кубичек 1889: 271-272
21
Вж. например изследванията във Форни 1961; Форни 1985: 34 сл.
22
Вж. за тази практика, нейните проявления и проблеми Миркович 1986: 750-754; вж.
също така и коментарите в RMD I, 85, n. 7
17

18
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В останалите случаи се използвал вариантът с т. нар. псевдотриби. Това
са били императорски гентилициуми, като например Aelia23, Ulpia24, Septimia25, Aurelia26, Flavia27, както и по-горе споменатите Iulia и Claudia. Масовата
практика е била за псевдотриба да бъде посочен императорското име, поставено
като епитет в титлата на родния град на римския гражданин, като в нашите
случаи става изключително и само за военни лица. Така например ветераните
от Carnuntum до времето на Септимий Север използвали псевдотрибата Ael(ia),
защото по времето на Хадриан градът бил издигнат до ранг на муниципия –
municipium Aelium Carnuntum.28 При управлението на Септимий Север той бил
издигнат в ранг на колония – colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum 29 и
ветераните използвали псевдотрибата Sep(timia).30 Тези примери, които могат да
бъдат увеличени многократно, са изключително показателни за механизма на
използването на псевдотрибата.31 Разбира се, има и изключения от правилото,
които ще бъдат дискутирани по-долу. Използваните примери, както можем да
видим, се отнасят изключително за ветераните и гражданите, родом от римските
муниципии или колонии. Примерите са шаблонни и в изключително редки
случаи се откриват изключения.
Малко по-различна е била ситуацията с останалите ветерани, т. е. тези,
произхождащи не от градовете с римско и латинско право, а от перегриналните.32 Сред последните са били и траките, произхождащи или от самия град, или
по-скоро от неговата административна територия. Проблемът при тези случаи
идвал от статута на тези градове и съответно жителите му, както и в различните
традиции, свързани с комеморирането на привилегии, титли, териториални
разширения и др., предоставени от римския император, включително и с даването
на градски статут. Основната практика в тази посока в отличие от западните
провинции не била получаването на императорското име като епитет, а по-скоро
– промяната на името на самия град. Примерите с Хадриан са особено показателни
на император P. Aelius Hadrianus. За името на този император вж. Ласери 2005: 1008
на император M. Ulpius Traianus. За името на този император вж. Ласери 2005: 1007
- 1008
25
на император L. Septimius Severus. За името на този император вж. Ласери 2005: 1013
- 1014
26
на императорите M. Aurelius, Commodus, Caracalla. За тяхните имена вж. Ласери 2005:
1010-1012
27
на императорите от Флавиевата династия – T. Flavius Vespasianus, T. Flavius Domitianus. За тяхните имена вж. Ласери 2005: 1004 - 1006
28
CIL III, 4554, 143592; XI, 6358
29
Вж. CIL III, 143593
30
Вж. CIL VI, 32 624 b 14; 32 640
31
За този механизъм вж. основно изследванията на Форни 1961: 89-124; Форни 1966:
139-155; Форни 1977a: 136-140; Форни 1977b: 73-98; Форни 1985.
32
За тях вж. Форни 1961: 89-124; Форни 1978: 99-118; Форни 1992: 180-203.
23
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в тази посока, като показателни са градовете, носещи имена като Хадрианопол,
Хадрианотера и други. Това довело до наличието на изключително разнообразие
на използваните псевдотриби в номенклатурата на жителите на тези градове, тъй
като епитетът пред името на града е липсвал. В някои от случаите използваните
псевдотриби освен че нямали нищо общо с основателя на града, но например и
противоречали на вече установената практика. Като особено характерен пример
за това може да бъде посочен случаят с град Хадрианопол в Тракия, основан
от император Хадриан при първото му пътуване из провинцията през 124-125
г.33 Следвайки логиката, която се открива и при други случаи в Тракия, като
например Марцианопол и Никополис ад Иструм, градове, свързани под една
или друга форма без съмнение с император Траян и чийто ветерани използвали
псевдотрибата Ulpia, би трябвало ветераните от Хадрианопол да използват
псевдотрибата Aelia. Примерът с преторианеца M. Aurelius […], произхождащ
от този град, използвал Ulpia вместо очакваното Aelia на мястото на трибата в
една от преторианските латеркули,34 показва по-различна логика. Този пример
не е единствен35 и не само за този град.36 В случая с градовете в Тракия се
констатира едно изключение, тъй като в една гръко говоряща среда, каквато е
била провинцията, вместо източните традиции се използват по-скоро западните,
т. е. в титлите на градовете се добавя императорският гентилициум. Тъй като в
титлите на повечето градове се открива Ulpia като следствие от т. нар. Траянова
урбанизация, според която при управлението на този император са били
„основани” 14 града, повечето тракийски преторианци отдават предпочитанието
си към псевдотрибата Ulpia.37 Съществуват обаче и немалко изключения, някои
от които позволяват да се разкрият частично причините за предпочитането на
едната или другата псевдотриба.
Вж. за неговото основаване вж. изследването на Й. Юрукова, посветено на
монетосеченето на града - Юрукова 1987: 8 сл.
34
CIL VI, 32 624: M(arcus) Aur(elius) M(arci) f(ilius) Ulp(ia) Had(riano)po(li)
35
За името на града в латеркулите и оттук за нови примери в тази насока вж. Топалилов
2007: 207-218
36
Вж. например Esztergom 2: P(ublius) Ael(ius) Aelia dom(o) Roma / P(ubli) f(ilius) Mamianus или пък в CIL VI, 2384: L(ucius) Herennius L(uci) f(ilius) Flav(ia) Ianuarius Rom(a)
37
За Сердика върху монетите вж. Мушмов 1926: 2 сл.; върху laterculi praetorianorum
вж. например CIL VI, 32 628, 32640; Benefiel 2001: 226; върху военни дипломи – вж.
например RMD I, 75, 77; за Пауталия върху монетите вж. Рузика 1933: 3 ff.; върху laterculi praetorianorum – вж. например CIL VI, 32 624; 37 184; върху военните дипломи
вж. например RMD I, 76; за Никополис ад Иструм – вж. надиписите, публикувани в
IGBulg II; за военните дипломи вж. например RMD II, 132, RMD V, 471; Pferdehirt 2004:
64; за Анхиало върху монетосеченето вж. Мюнцер, Щрак 1912; върху laterculi praetorianorum вж. например CIL VI, 32 624, 32 628, 32 640; за Никополис ад Нестум - върху
монетосеченето – вж. Komnick 2003; върху военните дипломи градът е посочен като
Nicop(olis) ex Bess(ia) – вж. RMD IV, 246; V, 392, 394; за Топир вж. Върбанов 2004 за
монетосеченето.
33
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Преди обаче да се занимаем по-подробно с проблемите на псевдотрибите,
използвани от тракийските ветерани, трябва да обърнем внимание на два
основни момента. Първият касае ветераните от спомагателните части. Според
запазените дипломи, издадени по случай honesta missio, при своето уволнение
те са получили римско гражданство и всички произтичащи от това привилегии:
легализация на браковете, свързани с незаконните връзки с местни жени,
признаване на потомството им за римски граждани, вероятно missio agraria, т.
е. тяхното оземляване или поне възможност за това до урбанизацията в Тракия
по времето на Траян, когато земята вече била разделена между отделните
новоосновани и старите, съществуващи градове, и станало невъзможно
използването на тази практика, или пък – раздаването на крупни парични суми
вместо това. Привилегиите, които получават тези ветерани им позволяват да
вземат участие в управлението на местната civitas, без това да води до плащането
на задължителните за магистратите суми.38
Въпреки изискванията на Lex Iulia и получаването на римско гражданство
от страна на тези ветерани, остава неясно дали те са били официално зачислени
в някоя от римските триби39 и ако е така, на какъв принцип? Самите дипломи
не ни предоставят данни по този въпрос поради наложения шаблон при тях –
основно praenomen/nomen, бащинство + origo.40
Примерите с тракийските ветерани не се отличават от останалите. Така
например, ние знаем за Clagissae Clagissae f(ilio) Bess(o),41 Seuthes [---]is f(ilio)
Scaen(o?),42 Bithus Solae f(ilio) Besso,43 Durise Bithi f(ilio)Thrac(i)44 и др.45 Тук е нужно
да се спомене, че именно в тези дипломи другите римски граждани са посочени
по шаблона, установен от Lex Iulia. Така например в дипломата на C. Iulius C. f.
Valenti, Tralli се споменава, че той е служил под командването на C. Vindilicius
C. f. Pub(lilia tribu) Fontanus.46 Тези примери поставят проблемът доколко новите
римски граждани, в случая тракийските ветерани, но това се отнася и за други
В науката е допуснато съществуването на т. нар. ordo veteranorum, което отделя
ветераните от останалия елит в градовете . Вж. за неговите привилегии Колосовская
1969: 123-129.
39
За номенклатурата на ветераните от спомагателните части вж. Моксиy 1986; вж. също
и Алфьолди 1966: 37-57. За номенклатурата на моряците вж. Саломис 1996: 167-186.
40
Вж. например – RMD II, № 100 – Luali Mamae f., Isaur(o) (coh. I Raetorum)(148 г.), №
79 – Liccaio Liccai f., Breuco (coh. Vii Breucorum)(65 г.), № 108 – Lucio Terti f. [---](126/161
г.) и др.
41
CIL XVI, 83 (28 февруари 138 г.)
42
RMD I, № 5 (12 май 91 г.)
43
RMD I, № 39 (13 декември 140 г.)
44
CIL XVI, 158 (1 февруари 80 г.)
45
CIL XVI, 12, 3, 35, 84; RMD I, № 19 и др.
46
RMD I, № 14 (19 юли 114 г.). За тази диплома вж. също Роксан, Паунов 1997: 32-45.
38
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подобни, са били въобще вписани в списъците на римските триби; в посочената
диплома без съмнение се прави разлика между двамата римски граждани. И
това не е ли една индикация за специално отношение към част от перегрините,
получаващи римско гражданство, различни от аристокрацията.47
Военните дипломи обаче поставят и друг проблем. Посочената по-горе
диплома, издадена за C. Iulius C. f. Valenti, Tralli, по мое сведение, може да се
счита за най-ранната до момента диплома на тракийски ветеран, където той,
освен римско гражданство е получил и tria nomina, бащинство и origo, като
имената са характерните за тези случаи императорски. И докато този пример все
пак не е показателен, тъй като използваното римско име в случая C. Iulius едва ли
има нещо общо с Гай Юлий Цезар, то ние разполагаме с други, по-характерни,
касаещи промяната. Един такъв е M. Ulpius Peronis f. Frontoni, Batav(o), който е
служил в coh. I Batavor(um).48 Без съмнение, римското име на ветерана е следствие
от раздаването на римско гражданство en bloc на цялата войскова единица от
Батавия по време на Дакийските войни на Траян.49
От управлението на този император, въпреки че не става задължителна
практика, перегриналните ветерани вече получават и римски имена. Това
поставя и проблемът с многобройните T. Flavii, които откриваме в надписите от
ІІ и ІІІ в. в градовете в Тракия, за които се предполага, че са наследници именно
на ветераните, уволнили се и получили римско гражданство, а съответно и
римските си имена при управлението на Флавиите. Известните ни до момента
дипломи на тракийски ветерани, уволнили се по времето на Флавиите, следват
формулата перегринален praenomen/nomen, бащинство + origo, както беше
показано по-горе.
Вторият момент касае случаите с наследниците на тези ветерани.
По правило, тези, чийто бащи са били зачислени в римските триби, също се
зачисляват в сътветната триба на баща си. Подобни случаи се откриват при тези
ветерани, които се споменават в надписи от края на ІІ – началото на ІІІ в. с
някоя от императорските триби. Например на нас са ни известни [M] Aurel(ius)
M(arci) f(ilius) Qui(rina) Orestes Trim(ontio)50 и T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius)
Qui(rina) [An]tiochus IRIMU 51 от надписи след 209/ 210 г. Тези преторианци са
вече дискутирани в литература, като при тях е допуснато, че става въпрос за
наследници на ветераните с източен произход, принадлежали към община,
Изследване на М. Тачева показа, че през І в. само част от тракийската аристокрация,
наред с римското гражданство и имена, е била атрибутирана към оригиналните римски
триби – вж. Тачева (без дата)
48
RMD II, № 86 (16 декември 113 г.)
49
Вж. още CIL VІ, 160, 163; вж. също така и коментара в RMD II, 149, n. 11
50
CIL VI, 32 640, 7
51
CIL VІ, 32 624, с. 3
47
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състояща се от римски граждани, наследници на ветераните, заселени във
Филипопол и неговата територия по времето на Флавиите и след това.52 Известно
е, че в самата Антиохия са констатирани римски граждани, зачислени в трибите
Collina и Quirina.53 Както и първите ветерани, така и тяхните наследници са били
причислени към трибата на Флавиите – Квирина. Възможно е в този случай да
става въпрос за анахронизъм, но наличието на ветерани от началото/първата
половина на ІІІ в., използващи псевдотрибата Flavia, например C(aius) Val(erius)
C(ai) f(ilius) Fl(avia) Valens Philippopoli vico ZBVRVLO,54 според мен показва, че
трябва да се направи разлика между двата случая.
Механизмът при избирането на псевдотрибата от новия римски гражданин
не е изяснен още, въпреки специалните изследвания на Г. Форни посочени погоре.55 Още по-малко е изследван механизмът, по-който тракийският ветеран
получавал/избирал псевдотрибата.56 Обикновено се приема, че и тук става
въпрос за приемането на епитета от титлата на родния град, в случая става
въпрос за Ulpia, или пък се свързва с дедукция на ветерани57 или провеждането на
градоустройствени мероприятия.58 Последните два варианта се обуславят именно
от това многообразие на псевдотриби, като се визират случаи с ветераните от
Филипи, погрешно отнесени към Филипопол.59 Предположенията са допуснати
само за Филипопол, предвид по-ранната му история. При останалите градове
обаче, които са основани в началото на ІІ в., подобни примери са обявени за
грешка.60 А именно един от тези примери може да покаже съществуването и на
друг механизъм при избора на псевдотрибата, който да обясни и тези различия.
В случая става въпрос за преторианецът T(itus) Ae(lius) T(iti) f(ilius) Ael(ia) Titianus Pauta(lia), споменат в латеркула във времето след 212/214 г.61 Б. Геров,
разглеждайки данните, допуска съществуването на грешка,62 но според мен
съвпадението на императорските имена на този преторианец и псевдотрибата
Вж. Топалилов 2011: 257-268
Вж. примерите, посочени в Кубичек 1889: 257.
54
CIL VI 32 543
55
Вж.бел. 27
56
Въпреки наличието на многобройни изследвания относно тракийската ономастика
вж. напр. Дечев 1957; Бешевлиев 1965; както и литературата, посочена в Михайлов 2012:
213-214, б. 160; последно по проблема вж. Дана 2013: 219-269, проблемът с псевдотрибите
остава извън вниманието на учените, освен на автора на тази статия.
57
Тази теза е предложена в Геров 1980: 40-41 и впоследствие приета в Лозанов 2002:
234.
58
Така е допуснато в Геров 1980: 40-41 като алтернатива на по-горната теза.
59
Вж. критиката върху ономастичните данни на ветераните, използващи псевдотрибата
Iulia у Топалилов 2013.
60
Вж. например случая с Iul(ia) Serdica вж. коментара в Кацаров 1910: 19.
61
Вж. надписа в CIL VI, 32 624. За датировката вж. Бенефил 2001: 224, 229.
62
Вж. изследването на Геров 1961: 106, б. 2.
52
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показват, че може би става въпрос за отдаване на дължимата почит и уважение
към император Хадриан от страна на един от наследниците на ветерана,
получил римското си гражданство, а оттук – статут и привилегии в римското
общество именно при Хадриан.63 Всъщност този случай не е единствен,64 като
едно подобно обяснение може да обясни и част от другите случаи, излизащи
извън ортодоксалния механизъм за избор на псевдотрибите. В случая става
въпрос за използването на псевдотрибата Flavia, която е във връзка с наличието
на многобройни представители на местната аристокрация, носещи имената на
Флавиите (T. Flavius).
Тракийските ветерани обаче позволяват да се мисли и поне за още един
вариант на този механизъм. Когато човек разглежда преторианските латеркули
в Рим при тракийските ветерани му правят впечатление две основни неща:
изключителната популярност на името Марк Аврелий и масовото използване
на псевдотрибата Ulpia. Последната се използва и при случаи, за които не
разполагаме с данни за Траянова дейност. Един такъв е примерът с M(arcus)
Aur(elius) M(arci) f(ilius) Ulp(ia) Had(riano)po(li), споменат по-горе. Този случай
не е единствен и е много показателен. При него, както и при T(itus) Flavius T(iti)
f(ilius) Ulp(ia) Firminus Scup(i) или пък T(itus) Aelius T(iti) f(ilius) Ulp(ia) Maximus
Scup(i),65 се забелязва ясно несъответствие между имената на римските граждани,
епитетите на съответните градове или трибите, в които са били записани. Това
показва, че решението на този вид проблем трябва да се търси в друга посока,
различна от досегашната.
Впрочем популярността на Траян, а оттук и на неговия гентилициум по
времето на Северите не би трябвало да учудва. Като пример за Optimus princeps
той е бил ревностно подражаван от Северите и особено от Септимий Север. В
случая трябва да припомним неговата партска кампания, която се осъществила
точно по маршрута и дните на Траяновата кампания, провела се почти век порано.66 Ономастичните изследвания показват, че най-популярните имена в Рим
били тези на Траян и Флавиите. Ето защо аз не бих изключил възможността
ветераните да са се възползвали от свободата да избират своите псевдотриби
и да са предпочели Ulpia пред друга, като по-представителна и свързваща ги
с най-добрия принцепс. Все пак по времето на Северите това е станала почти
официална политика на градовете, старайеки се да свържат своя произход
или привилегии именно с името на Траян и по този начин да получат тяхното
възстановяване, отнето им през годините, или нови привилегии. В Тракия един
такъв пример е посещението на Каракала и Юлия Домна през 211/212 г. в град
63
64
65
65

Вж. Топалилов 2014 (под печат)
пак там
CIL VI, 37 184
За това вж. Байрли 1999
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Топир и възстановяване на териториалните придобивки от времето на Траян за
сметка на Абдера, впоследствие отменени от Хадриан.67
Трети вариант за механизъм при избор на псевдотриба представят
ветераните преторианци от Августа Траяна. Специфичното при тях е името
на града, състоящо се от две думи. В подобни случаи следвайки общоприетия
механизъм, Augusta се поставя на мястото на псевдотрибата. Други примери
могат да се посочат с Q. Sabini Verani T(raiana) P(oetovione) от colonia Ulpia Traiana Poetovio,68 където обикновено се използва Ulpia,69 M. Aurel. M. f.
Caes(area) Faladus Germ(anicia),70 и др., където да се твърди за съществуването
на псевдотрибата Augusta, Traiana или Caesarea би било пресилено. Случаят
с M. Aur. M. f. Ant(iochia) Abbosas Syria,71 който не е единствен ясно показва
практиката. Особено характерни са примерите с Антиохия на Дафне, предадена
например като M. Aure. M. f. Ant(iochia) Claudius Dafne.72
Разгледаните случаи без съмнение не изчерпват проблематиката и
възможните решения. Те обаче спомагат за разбирането на феномена псевдотриба,
който е един от най-малко изследваните в римската и латинската епиграфика. В
случая с тракийските ветерани решенията, предложени тук, хвърлят светлина
не само върху прилагането му, но поради спецификата в Тракия разкриват нови
възможности за неговото изследване.
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Опити на Ватикана да покани Вселенската
патриаршия за участие в работата на Втория
ватикански събор
Румен Ваташки
The Endeavours of Vatican to invite the
Ecumenical Patriarchate to participate
in the work of the Second Vatican Council
Rumen Vatashki
Summary: Two official delegates of Pope John XXIII stay in June 1961 for
three days in the head office of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople – Archbishop Jacob Testa, the rector of The Pontifical Academy in Rome, and the pious
Alfonso Ras, the rector of the Pontifical Institute of Oriental Studies in Rome. The
purpose of their visit is to introduce the Ecumenical Patriarchate with the preparation
of the Second Vatican Council.
On February 14th 1962 John Vilebrands arrived in Constantinople by plane.
He is the Secretary of Secretariate for Christian Unity which is under the guidance of
Cardinal Augustin Bea. On February 16th members of the Board on Christian matters
with the Ecumenical Patriarchate held a meeting with Vilebrands.
The visit of Vilebdands in Constantinople is semi-official and its purpose is
to pay tribute to His Holiness The Ecumenical Patriarch Athenagoras, to learn about
his collaborators in order to fulfill the idea for the rapprochement of Christians and
to introduce them to the preparation of different boards in relation to the forthcoming
Second Vatican Council which is planned for October 1962.
One of the most delicate matters which has to be settled by the Board under
the chairmanship of Cardinal Bea is how the Ecumenical Patriarchate and in general
the Orthodox Church is to be invited to the Council. That matter the Vatican dignitary
wants to consult with the collaborators of Patriarch Athenagoras and to exchange
ideas.
Undoubtedly these first contacts between senior clergymen allow the East
and West church to get closer to each other from the position of Christian love in the
name of the common church unity, which is difficult to fulfill, since it is hindered by
political reasons, besides the religious ones, of course.
Regardless of this the dialogue continues also during the meetings of the Second Vatican Council (1962-1965) and it provides the possibility to strengthen the trust
between the churches.
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Римокатолическата църква е една институция, която надживява всички
други институции на Запад и се оказва най-устойчива през вековете. Поради
голямото й влияние в религиозния, културния и обществения живот в света
свикването на Втория ватикански събор през 1962 г. насочва погледите към Рим,
а очакванията са той да се превърне в най-важния църковен форум на XX век1.
В миналото вселенските събори се свикват главно по догматически
въпроси, против еретически учения или да предпазят Църквата от разколи и
разделения. В навечерието на Втория ватикански събор Римокатолическата
църква не е застрашена от такива проблеми, поради което причините за
свикването му са от съвсем различно естество. Според мнозина историци
насрочването на събора е изненада за римокатолическия свят. Инициативата
е на папа Йоан XXIII, който е силна духовна личност с широки разбирания и
големи проекти за Църквата.
От Флорентийския събор Православната и Римокатолическата църква
не установяват никакъв контакт за съживяване на междуцърковните връзки,
напротив отношенията им охладняват още повече. Не съществува психологическа
обстановка, необходима за сближение и разискване на въпроси от общ интерес.
Едва в началото на 60-те години на XX век започва затопляне на отношенията
благодарение на действията на личности, вдъхновяващи се от желанието за
обединение, сред които са патриарх Атинагор и папа Йоан XXІІІ.
Римокатолическата и Православната църква са единствените, които
приемат Св. Писание и Св. Предание за извори на вярата, имат едни и същи
тайнства – седем на брой, еднакво йерархическо управление, един и същ
аскетически живот, една и съща почит към светиите, иконите, светите мощи и
т.н.2
Свикването на Втория ватикански събор събужда дремещите църковни
водачи в Православната църква на Изток. Тон дава Цариградският патриарх
Атинагор, от когото идват някои интересни инициативи, които се поставят
много сериозно, вследствие на което се наблюдава раздвижване в средите на
самата Църква.
През юни 1961 г. в продължение на три дни в седалището на Вселенската
патриаршия Цариград пребивават двама официални пратеници на папа
Йоан XXІІІ – архиепископ Иаков Теста, ректор на Папска академия в Рим, и
Световен преглед, октомври 1962. Става въпрос за списание на английски език за
църковни и международни въпроси. Има превод от английски на български. ЦДА, Ф.
549, оп. 3, а. е. 90, л. 103-104.
2
Във връзка с откриването на Втория ватиканския събор атинският проф. В. Йоанидис
обнародва две статии във вестник “Катимерини” на 11 и 12 октомври 1962 г. ЦДА, Ф.
1318к, оп. 1, а. е. 2507, л. 30-32.
1

Румен Ваташки - Опити на Ватикана да покани...

229

благоговейният Алфонс Рас, ректор на Папския институт за ориенталски
изследвания в Рим3.
Първоначално нунцият на Ватикана в Анкара, архиепископ Франциск
Лардоне съобщава устно за нареждането на папа Йоан XXІІІ двама официални
представители на Римокатолическата църква да посетят Вселенския патриарх.
Те пристигат в Инстанбул на 19 юни 1961 г. Това са споменатите по-горе клирици
– архиепископ Иаков Теста, бивш папски легат в Цариград, и отец Алфонс Рас,
йезуит, ректор на Ориенталския институт в Рим. На 20 юни двамата посещават
патриарх Атинагор, придружени от архиепископ Франциск Лардоне. Целта
на посещението им е да запознаят Вселенската патриаршия с подготовката на
Втория ватикански събор.
Архиепископ Теста изразява радостта на делегацията от това
посещение, станало реалност благодарение на благословията на папата и на
Високопреосвещения кардинал А. Чикониани, председател на подготвителната
комисия на Втория ватиканския събор за връзките с източните църкви.
От разменените мисли се добива впечатлението, че подготвителните
работи за събора вървят гладко, но времето за неговото свикване зависи от
по-нататъшния ход и развитие на условията за подготовката, а предвиденият
първоначално срок се удължава след 1962 г.
Делегатите подаряват на патриарх Атинагор първия том от сборник с
официални документи, свързани с подготовката на този събор, както и един том
с имената на членовете на десетте подготвителни комисии и трите секретариата
на събора.
Както е предвидено в програмата по посрещането, специално
патриаршеско представителство връща визитата на папските делегати на 22
юни, а патриарх Атинагор дава на ватиканската делегация официален обяд в
Хелкинския богословски институт, по време на който в задушевна атмосфера се
разменят наздравици от двете страни, с които се подчертава значението на това
събитие. На 27 юни делегатите заминават обратно за Рим.
Посещението потвърждава желанието на Източната и Западната църква
за сътрудничество и спомага за създаването на подходяща атмосфера за
общуване между двете църкви, като поставя начало за по-нататъшно развитие,
както поверително признава ватиканският интернунций в Турция веднага след
заминаването на папската делегация, предлагайки Вселенската патриаршия да
В желанието си Българският патриарх да бъде максимално осведомен за установения
контакт и водените разговори, Вселенският патриарх прилага бележка на главния
секретар на Св. Синод в Цариград.
Писмо от юли 1961 г. на патриарх Атинагор, адресирано до патриарх Кирил. ЦДА, Ф.
549, оп. 3, а. е. 90, л. 171.
3
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назначи в Рим първоначално един наблюдател4.
На 14 февруари 1962 г. в Цариград пристига със самолет Йоан Вилебрандс,
секретар на Секретарията за единството на християните, който се намира под
ръководството на кардинал Августин Беа.
Вилебрандс е посрещнат на летището от архимандрит Гаврил, подсекретар
на Св. Синод, патриаршеския дякон Евангелос и от Мирския митрополит
Хризостом, след което гостът е настанен в хотел „Пера Палас”.
Първата среща между Йоан Вилебрандс и патриарх Атинагор е
определена за следващия ден. Дякон Евангелос придружава госта до сградата
на Патриаршията, който, след като се черкува в храма, е приет в патриаршеския
кабинет от Вселенския патриарх Атинагор, където в присъствието на митрополит
Хризостом с голямо благоговение поднася почитанията си и предава братския в
Христа поздрав на папа Йоан XXІІІ.
На 16 февруари Комисията по християнските въпроси при Вселенската
патриаршия в състав Сардийския митрополит Максим, ректора на Халкинската
богословска школа, Мирския митрополит Хризостом, архимандрит Симеон,
главен секретар на Св. Синод, и патриаршеския дякон Евангелос, секретар на
комисията, провежда среща с Вилебрандс.
Сардийскит митрополит Максим приветства Ватиканския пратеник
и изразява задоволство от посещението му. Той се ползва с добро име извън
Римокатолическата църква поради усилията му да популяризира единството в
християнския свят. Споменават се имената и на други духовници като Дюмонт,
Le Cuillon, Дюпре и др., чиито старания за сближаване и сътрудничество са
оценени по достойнство.
Митрополит Максим уверява Вилебрандс, че Вселенската катедра и
поместните православни църкви са благоразположени за сътрудничество с целия
християнски свят, независимо от догматическите различия.
Енцикликата на Вселенската патриаршия от 1920 г. за създаване
на Общество на църквите по подобие на Обществото на народите е израз на
това разбиране, за което свидетелстват и делата - Възванието на свиканото
всеправославно съвещание в Родос през 1961 г. и на третия конгрес на Световния
съвет на църквите в Ню Делхи.
С избора на папа Йоан XXІІІ се свързват надеждите за промяна в
манталитета на Рим спрямо Изтока. За съжаление се отбелязват действия
на Ватикана, които предизвикват въпроси относно готовността на
Римокатолическата църква за един искрен диалог и възстановяване на
отношенията между Изтока и Запада.
4

Б Е Л Е Ж К А от 18 август 1961 г. ЦДА, Ф. 549, оп. 3, а. е. 90, л. 172-173.
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Първа проява е беседата на кардинал Чикониани в Неапол в края
на 1961 г. Втората подобна проява е свързана с честването на хиляда и
петстотингодишнината от смъртта на папа Лъв Велики – обнародваната папска
енциклика “Етерна Деи Сапиенция”, и на трето място се поставя речта на
кардинал Августин Беа в Париж.
По време на срещата в Цариград от Вселенската патриаршия не показват
намерение да навлизат в критичен разбор на изказванията на католическите
клирици, но ги определят като „антиправославни, антипатриаршески и
антивселенски”. От Патриаршията обаче желаят да узнаят гледището на
Вилебрандс по тези случаи. Как се съгласува това, което неофициално се говори
и пише, с онова, което официално се изнася, и кое от двете изразява официалната
позиция на Рим?
Йоан Вилебрандс благодари за приема, оказан му от Вселенската
патриаршия, както и за хубавите думи на Сардийския митрополит Максим за
Негово Светейшество папата, за скромната му личност и за неговите сътрудници
и съмишленици. Вилебрандс е холандец по произход и не се поддава на емоции,
а посещението му според него самия има частен характер.
От трите случая, които цитира Сардийският митрополит, се оказва, че
на Ватиканския сановник е известна само папската енциклика във връзка с
честването на хиляда и петстотингодишнината от смъртта на папа Лъв Велики.
Не е запознат с изказването на кардинал Чикониани в Неапол в края на 1961 г.
по случай Седмицата на молитвата за съединението, но изказва готовност да
се запознае със съдържанието на тези слова. Той обаче подлага на съмнение
изказването на кардинал Беа. „Ако кардинал Беа се е изказал, както заяви
Негово Високопреосвещенство, сигурно това е сторил в противоречие на това,
в което вярва, т.е. в едно сътрудничество между църквите, което позволява да
се премахнат известни пречки, така че по-скоро да стигнем до желаната цел.
Затова съм абсолютно убеден, че едно непрекъснато общуване между нас в дух
на любов и братство е най-доброто разрешение за прекратяването на подобни
недоразумения. Истината е винаги една и обща за всички, но съществува
опасност тя да не бъде точно представена или да бъдат изопачени някои факти.
Освен това има и случаи, когато хората не постъпват точно така, както желаят.
Не трябва да действаме откъснато и поединично, а съвместно в свещената ни
мисия под мъдрото ръководство на техни Светейшества папата и патриарха и
това не само в догматическия и богословския сектор, но преди всичко в областта
на чувствата на нашите вярващи. Длъжни сме да използваме всички случаи,
които ни се предлагат. Не се интересуваме за миналото. Има моменти, които
отминават и които са осъдени на отмиране, ако не ги използваме положително.
Това става за сметка и във вреда на общото дело. От едно малко начало ние
стигнахме до резултат, който надмина всякакви очаквания. И това е така, защото
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успехът зависи от Божията благодат. И когато Божията благодат ни подкрепя,
тогава плодовете на нашия труд са многократни.
Няма никакво съмнение, че проблемите, които ни занимават, са общи
и големи са опасностите, които застрашават целия християнски свят. Паради
това се смята, че инициативата на папата за свикване на нашия събор е повече
от похвална, което означава, че Римската църква е решена да се захване дейно с
тези проблеми и да вземе подобаващо становище спрямо опасностите.
Не мислете, че Римокатолическата църква е една монолитна организация
и че в нея не съществуват различни течения, които, ако не нещо друго, поне
затрудняват делото на нашите църкви. Но всичко това ще преодолеем с Божия
помощ, както чрез общението ни в Христовия дух и любов, охлаждането
и отчуждеността в отношенията между църквите ни, настъпи вследствие
многовековната изолация и уединеност на нашата Църква”.
Mитрополит Максим признава, че и Православната църква поради
нейната федерална административна система в противовес на централизираното
управление на Рим също има своите течения и противодействия, откъдето
произтичат затруднения в делото й.
Във връзка с хиляда и петстотингодишнината от кончината на папа Лъв
Велики излиза папска енциклика, която пренебрегва догматическата част на ІV
Вселенски Халкидонски събор и тълкува отрицателно приетото от този събор
28-о правило, игнорирайки по този начин същественото богословско дело на
събора, на който се дължи формулировката и утвърждаването на православното
съборно учение по христологическия въпрос, който предизвиква големи
сътресения в Църквата.
Сардийският митрополит настоява за съгласуване на подобни изявления
на Римокатолическата църква. От своя страна пратеникът на Ватикана уверява
митрополита, че за в бъдеще няма да се случват подобни недоразумения.
Посещението на Вилебрандс в Цариград има полуофициален характер,
като целта му е да поднесе почитанията си на Негово Светейшество Вселенския
патриарх Атинагор, да добие представа за неговите сътрудници с оглед
реализирането на идеята за сближението на християните и да ги запознае с
подготвителната работа на различните комисии във връзка с предстоящия Втори
ватикански събор, който е насрочен за месец октомври 1962 г.
Един от най-деликатните въпроси, който стои за разрешаване пред
комисията под председателството на кардинал Беа, е начинът, по който да бъде
поканена на събора Вселенската патриаршия и изобщо Православната църква.
По този въпрос Ватиканският сановник желае да се посъветва със сътрудниците
на патриарх Атинагор и да разменят мисли.
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В случая Йоан Вилебрандс предлага три начина. Първият предвижда
поканата до вселенския патриарх Атинагор да направи лично папа Йоан
XXІІІ; съответната покана да бъде отправена писмено от кардинал Августин
Беа до Сардийския митрополит с оглед да се подсигури по-широко участие на
православни в събора; последният вариант дава възможност да бъдат изпратени
покани до всички поместни православни църкви.
Във връзка с броя на лицата, които да представляват Източната църква,
той предлага предоставяне на покани на шест или повече представители или
даване на възможност на всяка поместна православна църква да изпрати по
двама представители.
Вилебрандс разяснява, че във Ватикана продължават да разискват дали
вариантът “наблюдател” e най-подходящият и не съдържа ли “хладина”, или за
православните делегации да бъде предпочетен “братски представител”.
В случай на положителен отговор от страна на Православната църква
Централната комисия по подготовката на Втория ватикански събор възнамерява
да обсъди и въпроса за мястото на всяка една поместна православна църква
според каноническия ред, тъй като имат намерение да покажат почитта, която
Римокатолическата църква храни към Православната църква. Това произлиза
и е свързано с убеждението, че Източната църква в църковно отношение се
различава от другите изповедания на Запад.
По въпроса за провеждането на деловата работа на събора заседанията
са разпределени на три отдела: Тържествени конференции, Общи конференции
и Работа и проучвания в отделни комисии.
Предвижда се наблюдатели да могат да участват при тържествените
конференции (заседания) и да проследяват общите заседания. Секретариатът
планира, съгласно програмата да организира специални конференции, в които
да се дават сведения за извършената работа от отделните комисии.
Вилебрандс е категоричен, че дори и Православната църква да се откаже
от участие в събора, това в никакъв случай не означава преустановяване
на братските отношения, „които се намират в стадий на взаимното
разбирателство”.
Той настоява да продължат срещите и разговорите на богословско
равнище с благословението на църковните им началства, така че да имат
повече от частен характер и по-малко от официален. Да се позволи от
двете страни размяна на списания и печатни произведения. Католическите
богословски факултети да отворят вратите си за завършилите православните
богословски факултети, а от 1961 г. е позволено даването на академични титли
на православни богослови от богословските факултети на Римокатолическата
църква.
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В заключение митрополит Максим заявява, че направените предложения
от Вилебрандс ще бъдат докладвани на патриарх Атинагор и Св. Синод, а
окончателния отговор по тях ще дадат поместните православни църкви.
Комисията смята, че поради деликатността, особеното значение и
важност на разменените мисли за тези разговори трябва да бъдат уведомени и
останалите братски православни църкви, за да имат единна линия на поведение,
като по този начин се подчертае и засили духът на единство сред поместните
православните църкви, манифестирано официално и тържествено по времето на
Родоското всеправославно съвещание през 1961 г.5
Без съмнение този първи контакти между висши клирици позволява
на Източната и Западната църква да вървят една към друга от позицията на
християнската любов в името на общото църковно единство, което е трудно
осъществимо, тъй като на пътя му стоят най-вече причини от политически
характер, освен религиозни, разбира се. Независимо от това диалогът продължава
и по време на заседанията на Втория ватикански събор (1962-1965) и това дава
възможност да се засили доверието между църквите.
В статия за френско католическо богословско списание, излизащо в
Париж, патриарх Кирил признава, че свикването на Втория ватикански събор и
решенията му кореспондират с духа на времето и Църквата няма право да не се
съобразява с реалностите и да е извън времето. Смелите решения, които вземат
съборните отци, са пример за всички църкви6.
Той съзнава, че провеждането на Втория ватикански събор е повод
Православната църква да търси и да показва единството си. Благодарение на този
събор тя отново намира себе си. Преди това за нея са характерни отчуждението
и затвореността7. Изпращането на наблюдатели от поместните православни
църкви Българският патриарх оценява като полезно8.
Чрез този събор Римската църква се обръща с лице към актуалните
проблеми на съвременното човечество, като по този начин успява да излезе
от изолираността си след Втората световна война, а според мнението на някои
съборни отци чрез този събор Римокатолическата църква влиза във XX век9.
Препис на доклад от 24 февруари 1962 г. на Синодалната комисия по всехристиянските
въпроси към Вселенската патриаршия. ЦДА, Ф. 549, оп. 3, а. е. 90, л. 51-58.
6
Кирил, Патриарх Български. За някои икуменически въпроси. – Духовна култура, 1965,
кн. 11, с. 1-2.
7
Пак там, с. 7.
8
Пак там, с. 10.
9
Докладна записка от 22 декември 1965 г. на Крум Христов, български посланик в Рим,
относно Четвъртата сесия на Втория ватикански събор, адресирана до Иван Башев,
министър на Външните работи на НРБ. ЦДА, Ф. 165, оп. 10, а. е. 1544, л. 10-12.
5
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Summary: The aim of the article is to analyze the nature of students’ expectations before the beginning of a language course of study, as well as the importance of
expectations for the achievement of the educational aims of the course, so that the
teacher would be able to organize and structure it in a more effective way.
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Предмет на изследване в настоящата статия са очакването и очакванията
в процеса на обучението по чужд език.
Очакването и очакванията относно учебната дейност - както от страна на
обучаеми, така и от страна на обучаващи, се оказват от изключително значение
за постигане на добър краен резултат от обучението. Ето защо осветляването на
тези две понятия се оказва един от ключовите ориентири за успешно реализиране
на учебния процес.
Още тук следва да се отбележи, че думите очакване и очаквания са
натоварени с различна семантика: очакване се отнася за предварителната нагласа
на индивида преди началото на някаква (нова) дейност, докато очакванията
като “задължителен компонент на всяко нормално човешко преживяване“ (срв.
Минчев 2006) включват представите на индивида за естеството на въпросната
дейност и за своята роля и участие, както и неговите надежди и предвиждания
за детайлите и крайния резултат на предстоящото събитие.
Съвременните теории и изследвания на очакванията в процеса на
обучението по чужд език акцентират върху нуждите и очакванията на
обучаемите и преподавателя, както и връзката между очакванията на двете
страни и постиженията на обучаемите по време и в края на курса на обучението.
Ролята на преподавателя/учителя и ефектът от неговата работа са детайлно
проучени във връзка със същественото им влияние за резултата от обучението и
постиженията на обучаемите (Кетсман 2012).
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Изследванията обхващат както традиционното обучение, така и
дистанционното компютърно обучение под формата на онлайн езикови курсове
(Пехтер, Майер, Махтер 2009).
При повечето теории за очакванията акцентът пада основно върху
мотивацията, която всъщност се обуславя от очакванията1. Безспорно
мотивацията и очакванията са неразривно свързани: колкото по-силна е
мотивацията, толкова по-големи би следвало да са очакванията на обучаемите
както към качеството на курса, така и за постигане на желаните резултати.
Освен с мотивацията на индивида неговите очаквания са тясно
обвързани и с неговите нужди. Относно процеса на обучение е необходимо
разграничаването между нужди, респ. потребности и очаквания на обучаемите,
а именно представата на обучаемите по отношение на предстоящото обучение
може да бъде доста неясна или прекалено обща, докато очакванията им да са
доста по-конкретни и по-добре оформени в тяхното съзнание. Така например
те могат да мислят, че основната нужда от обучението по чужд език е да се
научат да общуват на този език, но конкретните им очаквания към предстоящия
курс могат да допускат получаването на определен обем от знания, съвсем
приемлив за ограничения период от време, в какъвто обикновено се провежда
чуждоезиков курс. Това прави очакванията реалистични, а когато те са такива,
мотивацията е по-силна.
Дали очакванията ще бъдат реалистични, или не, зависи до голяма
степен от нагласата, но не по-малко и от психологическия тип на обучаемите
индивиди. Хората се делят на два основни типа – оптимисти и песимисти.
Логично е очакванията, както и надеждите, на оптимиста да са много по-високи,
от тези на песимиста. Съответно и резултатите, които единият и другият тип
обучаеми ще получат накрая на обучението, ще бъдат обвързани с нагласата и
предварителните им очаквания към себе си и курса като цяло.
Очакванията на обучаемите могат да бъдат разглеждани в няколко
аспекта.
В зависимост от възрастовата група, към която се причисляват, можем
да говорим за осъзнати и неосъзнати, респ. интуитивни очаквания. Обикновено
Според Виктор Врум (1964) очакванията преминават през два етапа. През първия
етап мотивацията се влияе от очакванията за това, какви усилия ще са необходими
за постигане на определено равнище на изпълнение на задачата. През втория етап
мотивацията се влияе от увереността на индивида, че изпълнението на задачата,
като резултат от положителните усилия, ще способства за получаване на очаквания
резултат.
Теорията на очакванията на Едуард Портър и Лаймън Лоулър от 1971 г., както и
теорията на Врум за мотивацията, е ориентирана към икономическите науки и е
приложима в икономическата сфера.
1
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възрастовите групи се подразделят на групи от деца, групи от подрастващи и
групи от възрастни.
При децата очакванията са по-скоро неосъзнати, ако изобщо приемем, че
имат такива преди началото на обучението, или са формирани от възрастен на
основа на споделена информация за предстоящия курс.
С увеличаване на възрастта очакванията на обучаемите стават поконкретни, което се определя също и от наличието на подобен предишен опит,
както и предварителна информация или липсата на такава. Под предишен опит
на обучаемите се разбира тяхното участие в други подобни курсове или участие
в курс при подобни условия – същия преподавател, на същото място или в група
със същите курсисти.
За формиране на определени очаквания в съзнанието на обучаемите
спомагат също фактори като предварителна информация за преподавателя, дали
той е носител на езика, или не, състав на групата, яснота относно подробности
за курса - продължителност, организация на провеждане, цели и пр. Например
обучаемите трябва да изберат в коя от две групи за начинаещи да се включат
преди началото на курса, при това групите трябва да бъдат сформирани от
приблизително еднакъв брой курсисти. При техния избор роля може да изиграе
както предварителната информация за преподавателите, така и очакванията
им към преподавателя, когото биха избрали. Определящ за избора би могъл
да е съставът на групата, т.е. ако обучаемите се познават, междуличностните
отношения също биха имали значение за предпочитанието им към съответната
група. Това има връзка както с очакванията им към групата, така и с очакванията
към самите себе си и своето представяне в работата на групата.
Тук следва да се обърне внимание и на очакванията, които обучаемите
неминуемо отправят към самите себе си. Често си задаваме въпроси като „Дали
ще ми е трудно?”, „Ще се справя ли?”, „Как ще се справя?”, „Дали ще успея
да науча достатъчно?” или „Как ще се справя в сравнение с останалите от
групата?”, защото конкуренцията в една група може да повиши мотивацията на
участниците в курса.
Освен тези детайли е възможно обучаемите да имат очаквания и към
начина на провеждане на курса. Тъй като става дума най-вече за курс по чужд
език, очакванията им може да са свързани със следните въпроси: дали курсът ще
се води изцяло на съответния чужд език, доколко ще бъде застъпена граматиката,
ще имат ли възможност да упражняват повече говорните умения в сравнение с
писмените умения, ще има ли достатъчно упражнения за слушане и пр. Тези
елементи на чуждоезиковото обучение могат да бъдат предмет на очаквания
най-вече в групи, състоящи се от възрастни, които вероятно вече са изучавали
друг чужд език и имат както някакви установени базисни модели за усвояване,
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така и база за сравнение. Така че в такъв случай техните очаквания биха били
доста реалистични и уместни.
Очакванията биха могли да бъдат и въз основа на представи и
информация за самия език и за степента на трудност при усвояването му. Така
например оптимистичното очакване у обучаемите относно усвояването на
английския, приеман за международен език, може да е предизвикана от тази
негова репутация, както и от факта, че много хора от различни националности,
владеещи различни типове първи или майчини езици, успяват да го ползват и
говорят на определено ниво. Песимистичното очакване е обратният случай,
при който обучаемите мислят, че всеки чужд език като предмет на изучаване –
в това число и английският език - е много труден за усвояване, но въпреки това
са готови да направят поне опит да получат някакви познания поради причини,
които са ги мотивирали достатъчно за включване в групата. В този случай
очакванията на обучаемите не биха били толкова високи, поради несигурност
в собствените им възможности. Ролята на преподавателя в подобна ситуация
е да им помогне да променят преценката си относно трудността, която те
смятат, че ще имат при изучаването на езика. Това би било полезно за тяхното
освобождаване от тази психологическа бариера, която би забавила естествения
ритъм на усвояване на езика.
От съществено значение е фактът, че обучението по чужд език много
често се извършва в изкуствена езикова среда, което влияе осезаемо на
степента на очаквания. Теоретично, ако английският език например се изучава
в английско говоряща среда, то естествено е обучаемият да има много поголеми очаквания за резултатите от обучението си, тъй като подобна среда
предполага по-лесното придобиване на по-голям обем от знания и умения
дори за по-кратък период от време.
Анализът на видовете очаквания от страна на обучаемите към курса
и към преподавателя е много важен за самия преподавател, тъй като ясната
или поне общата представа за тези очаквания в началото на курса до огромна
степен би улеснила работата му с групата. От изключителна важност се явява
постигането на целите на обучение с оглед на потребностите на обучаемите.
Липсата на представа от страна на преподавателя за това, какво искат и очакват
да научат те, би довела да разминаване между очакване и резултат, а това би
могло да предизвика чувство на неудовлетвореност.
Някои обучаеми нямат никакви конкретни очаквания преди началото на
обучението или изпитват трудност да посочат такива. Това може да се дължи на
различни причини. В някои случаи обучаемите съзнателно потискат очакванията
си, за да избегнат чувството на разочарование при разминаване на представите
им с реалността. В някои отношения това има добър психологически ефект,
тъй като би ги освободило от евентуално появяване на чувство на тревожност,
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породено от разочарованието. В други случаи липсата на очаквания би могла да
се дължи на недостатъчна мотивираност от страна на обучаемия индивид или на
липсата на достатъчно информация.
Преподавателят на свой ред също има определени очаквания към своите
обучаеми. За класифицирането на тези очаквания играят роля определени
фактори. Първият фактор е познаването на членовете на групата от страна
на преподавателя и неговата представа за техните възможности и придобити
умения от предишна работа с групата. В такъв случай неговите очаквания
ще бъдат много по-ясни и конкретни и нивото на предвидимост за успеха и
трудностите в работата ще бъде по-високо. По-скоро психологическо очакване е
налице в случай, че преподавателят работи за първи път с групата от обучаеми,
т.е. очакването, дали и как групата ще го възприеме при първите занятия.
Очакванията на преподавателя по отношение на курса на обучение и на участието
на курсистите биха се оформили с течение на времето, при напредването на
курса на обучение, след като преподавателят придобие известна представа за
способностите, уменията и начините на възприемане на обучаемите, и след като
заедно установят някакъв ритъм на работа.
Наред с очакванията на преподавателя към цялата група в процеса
на обучение, той следи напредъка на всеки обучаем поотделно. Ето защо
преподавателят неминуемо има или у него се зараждат очаквания към всеки,
свързани с индивидуалното му представяне и с развитието на езиковите му
компетентности.
Разбира се, описаните по-горе очаквания на преподавателя спрямо
групата са сформирани вследствие липсата на конкретна информация
относно действителните езикови очаквания и потребности на обучаемите от
обучението.
Много преподаватели подхождат “на сляпо“ към курса на обучение,
като това не е непременно фатално за успешния край на курса, но съществува
сериозен риск от разминаване между очаквания и резултати. Това разминаване
би могло да се избегне, ако преподавателят направи обстойно изследване на
очакванията и потребностите на обучаемите преди или в началото на курса на
обучение. Такова изследване е възможно с помощта на въпросник (анкета), който
обучаемите да попълнят и който ще даде определена представа на преподавателя
за очакванията на обучаемите, както и ще разкрие някои детайли за самите тях.
Въпросникът би помогнал и на самите обучаеми да конкретизират очакванията
си и подредят приоритетите си по отношение на езиковото обучение. Подобен
подход от страна на преподавателя би могъл да го улесни в отделни аспекти на
организацията на курса – например при избор на учебни материали и източници,
подходящи за целите на курса на обучение.
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Във връзка с очакванията на преподавателя към обучаемите му
тук трябва да се спомене ефектът Пигмалион (още известен и като ефект
на Розентал). Той е описван като явление, при което очакванията ни към
някого могат да повлияят на неговото поведение и представяне. В сферата
на образованието ефектът Пигмалион, резултат от есперимент, проведен през
1968 г. от двамата учени Робърт Розентал и Ленър Джейкъбсън, е пример за
влиянието на очакванията на преподавателя спрямо обучаемите и важността на
демонстрирането и заявяването на очакванията му. Резултатите от експеримента
показват, че колкото по-големи очаквания и надежди има преподавателят
към обучаемите, толкова по-мотивирани се чувстват те да постигнат добри
резултати, докато ниските очаквания водят до ниска мотивация и недостатъчно
добри резултати.
Обучението е двустранен процес, в който и двете страни имат цели,
стратегии и очаквания. Последните са малко подценявани и дори пренебрегвани
като елемент от процеса на обучение, а всъщност, както и всички останали
аспекти на чуждоезиковото обучение, са от изключителна важност за постигане
на желан краен резултат. В този смисъл проучването и анализирането на
очакванията на обучаемите би могло да спомогне за по-добра организация и поефективно планиране на учебния процес.
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Васил Ив. Стоянов
Николай Димков

Vasil iv. stoyanov
Nikolay Dimkov

За Васил Иванов Стоянов (1 май 1880 – 28 ноември 1962) прочетох
като ученик в прогимназията. Тогава ми попадна една оръфана книжка, на
която името на автора едва личеше. Тя се казваше „На припек” (1930). Беше
останала от братовчедите ми. В нея имаше хубави детски стихотворения.
После, през 1951 г. вече ученик в Дряновската гимназия, си купих и неговата
нова стихосбирка „Кукуриго” (1951). Оттогава Васил Ив. Стоянов ми стана
любим детски поет, но без да зная повече нещо за него. В онези години трудно
се добирах до живота и творчеството на различните писатели, тъй като в село
нямаше сносна библиотека. В литературния кръжок към читалище „Развитие
– 1869” в Дряново, който се ръководеше от поета Атанас Смирнов за детски
поети не се говореше, а кръжочниците не се опитваха да пишат за деца. Тях ги
вълнуваха сериозните теми от живота… През петдесетте години на миналия
век случайно ми се отдаде да прочета статията „Един отдавнашен познайник
на малките читатели” от Георги Веселинов, отпечатана в августовската книжка
на сп. „Септември” (1955). В нея накратко се проследяваше творческият път на
Васил Ив. Стоянов. Наред с биографичните данни, които споменаваше Георги
Веселинов, той се спираше в нея на най-хубавите и популярни стихотворения,
радвали малките читатели и слушатели години наред – „Баба иде”, „Пиле,
пиле”, „Козичка”, „Магаре” и др. В статията на Георги Веселинов се говореше за
родното място на поета – гр. Търговище, за ученическите му години, за интереса
му в педагогическото училище в Шумен, когато се пробужда неговата любов
към детската поезия. Останал без баща, Васил Ив. Стоянов трябвало да се грижи
за голямото семейство и да помага на по-малките си братя и сестри. Васил Ив.
Стоянов завършва педагогическото училище в Шумен. Това е краят на 1890 г. За
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любознателния юноша Шумен го привлича с очарованието на възрожденския
град, с атмосферата, която са излъчвали тихите стръмни улички, по които са
вървели личности като Васил Друмев и Добри Войников, привличали го найразлични събития – от първото театрално представление до проявления, които
са ставали в града. Шумен го впечатлявал с разперената като ветрило бяла брада
на полуслепия възрожденец дядо Блъсков и замечтания самотник Харалан
Ангелов. Всяка сграда и всеки камък му напомняли за близкото и неповторимо
минало…
В Шумен Васил Ив. Стоянов започва да пише детски стихотворения
в последния клас на педагогическото училище. Негови съученици са били
Стилиян Чилингиров и Коста Метишев, по-късно пръв преводач на Максим
Горки и Антон Чехов. Все в Шумен той имал възможност да чете едно от първите
оригинална детски списания „Младина”, което излизало в града и което оставя
светла диря в началния периодичен печат с хубавото си четиво и хубавите си
илюстрации. То било организирано от дружество „Отец Паисий” и основано от
Димитър Игнатов и подпомагано от Димитър Абаджиев и Стоян Киров. То цели
две десетилетия възпитавало децата и учителите. В него Васил Ив. Стоянов покъсно печата и свои стихове.
През 1900 г. в кн. 3 на сп. „Звездица”, редактирано от Никола Беловеждов,
излиза първото печатано стихотворения на младия поет „Пролет”. После започва
да печата във всички детски издания. За тези начални години поетът си спомня,
че след като завършил в Шумен, бил назначен за учител в с. Бероново, Котленско.
„Като си лягах вечер да спя в училището, завивах се през глава, понеже нощем
цяло стадо плъхове си правеха разходка по главата ми <…> Прозорците на стаите
бяха малки като биволски очи <…>.”
В 1904 г. Васил Ив. Стоянов издава първата си книжка, „Стихотворения за
деца” със съдействието на Никола Беловеждов. Тя излиза като приложение на сп.
„Звездица”. После се зареждат стихосбирките „У дома и на полето” (1906), „На
припек” (1930), до последната приживе стихосбирка „Нова книжка” (1962). Често
се случва с поетите, и особено с детските стихове – знаеш ги, те са останали в
паметта ти, а не си спомняш или въобще не знаеш нищо за техния автор. Мисля,
че много от стиховете на Васил Ив. Стоянов имат такава съдба. И тя е щастлива
съдба за всеки творец, ако е стигнал до сърцето на своя читател или малък
слушател. Но за да живее поезията на Васил Ив. Стоянов, да стига лесно до
детската психика и детското сърце, причината е преди всичко в майсторството на
нейния творец. Характерен за поезията му е не дидактическият и назидателният
тон, не опитът му за изкуствено внушение на идеята, а естественият и спокоен
разказ, примесен с неподправен хумор, в който се крие цялата магия на неговото
очарователно слово. Васил Ив. Стоянов предпочита да общува с най-малките
читатели и слушатели. Там е най-близко до тяхната душевност и до техния свят,
свят чист, романтичен, неподправен и искрен, както той го вижда и усеща:
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Кой каквото ще да казва,
ала умна съм глава.
Май ушите ми са дълги,
но беда не е това.
………………
Зоб, сенце за мене няма
все отритнат, сирота…
няма ли бодил и слама,
гладно дремя край плета.
(„Магаре”)
Или:
Аз отидох да се мия
на реката,
но побързах да се скрия
зад върбата.
Че не питах мама, баба,
нито кака –
хапе ли оная жаба
кривокрака?
(„Хапе ли”)
После, така се случи, че когато започнах да печатам детски стихове в
окръжния в. „Борба”, се организира литературно четене във Велико Търново.
Беше началото на месец юни 1956 г. (по случай празника на детето). На това
четене поканиха и мен. До тогава само три стихотворения бяха се появили
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във вестника: „Среща”, „Който не учи” и „Петле”. Първото стихотворение бе
с интимен характер, а останалите две за децата. За пръв път щях да участвам в
литературно четене и то в такъв голям град. В уреченото време салонът бързо
започна да се пълни с деца. Тогава във Велико Търново имаше литературнотворчески кръжок, който се ръководеше от възрастния поет Васил Ив. Стоянов.
Не го познавах, а също и пишещите поети от Велико Търново, освен Иван Анчев
и Стефка Томова, с които бях се срещал в редакцията на в. „Борба”. Аз обаче
очаквах да зърна Васил Ив. Стоянов! По едно време децата зашумяха и всички се
обърнаха към входа на салона – идваше ръководителят на литературния кръжок.
Гледах го със скрито любопитство. Той мина през салона усмихнат и весел и се
запъти към катедрата. Изглеждаше ми малко странен: набит, широкоплещест и
нисък с оплешивяла глава. Васил Ив. Стоянов не изглеждаше толкова стар, макар
че на плещите му лежаха 76 години. Докато започна литературното четене, той
все приказваше и усмивката не слизаше от лицето му. Доколкото си спомням
разказваше, че когато идвал насам, бил наобиколен от група деца, които го
молели да им каже някое детско стихотворение, а той като бързал, извадил от
джоба си бонбони, раздал ги и така се „спасил”, разказваше Васил Ив. Стоянов
и все се усмихваше.
Четенето започна. Като най-възрастен и най-заслужил поет той откри
четенето. В салона имаше много деца и те го гледаха с любопитство. „Деца
– обърна се към всички в салона – като ви гледам тука, вие изпълвате моето
старческо сърце с надежда, че утре ще станете достойни граждани на България!
Обичайте я, тачете я, защото тя е вашата родина.” После бръкна енергично в
джоба си и извади в. „Борба”, където беше напечатано последното му детско
стихотворение и с артистичен глас започна:
Умчо мисли,
търка чело
и накрая
викна смело:
Тука долу
ще се свия
аз от баба
да се скрия…
(„Умчо ще плаши баба”)
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Когато свърши, Васил Ив. Стоянов понечи да напусне катедрата, но
от салона се чуха викове: „Още искаме още. Прочетете „Магаре”, „Баба иде”,
„Баба иде” – викаха децата. Васил Ив. Стоянов не се чуди много, а продължи да
чете. Идваше и моят ред. Аз станах от стола ни жив, ни умрял, започнах с тих,
приглушен глас:
Днеска Ванчо учи
нямаше игри
вчера зер получи
двойки цели три!...
(„Който не учи”)
После прочетох и второто стихотворение „Петле”, отпечатано наскоро
във в. „Борба” заедно със стихотворението на Васил Ив. Стоянов „Умчо ще
плаши баба”.
Давам му трошички,
житце, ечемик,
срещам всички птички
с весел детски вик…
Нека бързо, бързо
то да порасте
хубавото мое
шарено петле…
(„Петле”)
Когато свърши четенето, Васил Ив. Стоянов тръгна към мен и с бащински
глас започна: „Млади момко, вашите стихчета за деца ми се понравиха. Вие
умеете да разкривате детската душа, да говорите с езика на най-малките. Това е
дарба. Работете, бъдещето е пред вас. Дерзайте! Четох и вашето стихотворение
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„Среща”, посветено на младежките ви трепети. Аз ще ви кажа, че детската
поезия е за вас. Това е вашето призвание. Оставете стиховете за възрастни друг
да ги пише. Навремето и аз започнах със стихотворения за възрастни. Даже
издадох и една книжка „Искрица”. Доколкото си спомням беше в началото на
века. И оттогава не съм се опитвал да пиша повече за възрастни. Човек или има
вътък за тази поезия, или няма. Ще повторя пак: пишете за най-малките. Там
ви е силата, хубаво да го знаете”. Той ме потупа по рамото, а мен ми идеше
в този миг да хвръкна. Окрилен от напътствените думи на Васил Ив. Стоянов
през 1956 г. напечатах още едно детско стихотворение във в. „Борба” „Купила
ми…”, а през следващата 1957 г. във вестника излезе цикъл: „Скиор”, „Кукла”,
„Снежното юначе”, „Котарано…”. Въпреки това аз продължавах упорито да пиша
за възрастни подмамен от любовната треска, която ме беше завладяла и не ми
даваше мира ни денем, ни нощем. Така позабравих детската поезия, която беше
изместена от интимните ми стихове. През 1958-1959 г. виждах Васил Ив. Стоянов
из Търновските улици, но никога не му се обадих. Страхувах се, че той ще започне
да разпитва за поезията, която пиша. Така отмина времето до 1960 г., когато бях
приет за студент по българска филология в Софийския университет. Във втори
курс през есента на 1961 г., вървях привечер по улица „Васил Коларов”, когато
на среща ми се зададе Васил Ив. Стоянов. Той пристъпваше бавно и личеше,
че годините вече го измъчват. Аз исках да отмина, като разчитах, че няма да
ме познае. Но не излезе така. Когато стигна до мен, спря се и замислено каза:
Вие не бяхте ли Николай Димков, детският поет от Дряновско, а? Да аз съм,
смотолевих. Тук съм студент по българска филология, продумах с приглушен
глас. Хубаво, хубаво – промълви старият поет. Много хубаво. Трябва да се учи.
И аз навремето свърших педагогическото училище в Шумен и после бях начален
учител на различни места. Славни години бяха и най-хубавите, които съм
преживял. Повярвайте. Искам само година да се повторя, но не става. Това е
най-лошото нещо на времето, че отнася всичко и само бледи спомени остават.
Спомените…Боже мой, спомените… Като каза това очите му се напълниха със
сълзи и той побърза да ме попита какво става с детската поезия. Нищо, казах аз.
Той поклати глава и отминавайки издума: „Грешите, много грешите!” Тогава не
мислех, че греша и продължавах да пиша за любовните си трепети. Сега, когато
се обръщам назад, и думите на Васил Ив. Стоянов отекват в ушите ми – той е
бил прав. Ама съвсем прав…
Ние се разделихме на улица „Васил Коларов” и повече не го видях.
Научих отпосле, че на 28 ноември 1962 г. той си беше отишъл завинаги и само
детските му стихотворения останаха да радват и вълнуват децата…
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Една от последните му снимки
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КрасивМир
Роза Боянова

Krasiv mir
Roza Boyanova

„Благодаря ти, че ми спаси живота” – може би тези думи на Красимир
Кунчев бяха началото на едно приятелство, което не може да бъде прекъснато
от случайното отсъствие на единия от този живот, защото ние сме пребивавали
поне в още няколко – литературния, на децата творци, на собствените ни деца,
преподавателската работа и един по-реален и скучен отрязък от 20 и друг – още
по-кратък от 21 век. Не познавам друг човек, който би се шегувал на косъм от
пропастта!
„Спасила е живота му, докато се опитва да го убие” – би казала всяка
друга жена в живота му – и щеше да е права. На този завой мантинелата е била
поставена само преди седмица. Това, което се случи, беше класифицирано
като самостоятелна катастрофа, поради несъобразена скорост. Докато Краси
ми благодареше, че му спасих живота, окото му се поду и затвори, и оцвети в
мораво. И въпреки че моята поличка на лилави цветя беше изпръскана с кръв,
аз повтарях на доктора, който ни преглеждаше, че нищо не ни боли, че нищо ни
няма.
След това всеки от нас е сънувал десетки пъти как се случва това и как е
можело и да се предотврати… Докато времето си свърши работата и забравим.
Красимир никога не ме укори за катастрофата. Но един ден все пак
написа в рецензия за „Чернови на млечен път”: „Роза Боянова ме е уговаряла
неколкократно за общи литературни експедиции през повече от 30-те години
творческо сътрудничество. Аз съм приемал безумството да пътуваме на един
борд сред опасни рифове, колкото и да ми е втълпявано още от юношеска възраст,
че жена на борда е неблагоразумие.” Зная, че се е усмихвал, докато го пише.
*
Когато опиянена от успеха и чашата с превъзходно вино от Хан Крум
след едно мило тържество в Шумен, аз сгреших името на Пламен, на когото
пишех автограф с най-топли чувства, Краси ме успокои: „Това нищо не е. Когато
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аз получавах автограф от А. и той започна да пише друго име, поправих го, а той
съвсем не се смути, бързичко добави: „На този Божи Дар, на този Красив Мир
– от автора”.
*
На рождения ден на Живко, мой колега и приятел на Краси от студентските
години, докато отваряше бутилка с червено шампанско, гостът напръска
обилно моята нова красива рокля, която сама си бях ушила. Това го развесели
порядъчно и бе повод да се запознаем. Веднага открихме обща тема – децата.
Аз бях създала вече литературното студио в Шумен, той беше преподавател по
детска литература в Учителския институт. Работата на арт педагози ни направи
приятели и по-късно – съавтори. Красимир Кунчев започна да води паралелно
студио в читалище „Напредък”, после в Преслав, в с. Мадара, а аз – към
Пионерския дом – бях го създала през 1979, а в чест на 10-годишнината му, това
представително литературно студио беше закрито. Приемен родител му стана
регионалната библиотека „Ст. Чилингиров”, после Център „Знаме на мира”.
*
Поръчаха ми от редакцията на един литературен бюлетин статия за децата
творци. Това, което написах, не можеше да побере опита ми, по-скоро беше начало
на бъдещата ни книга. С Красимир, който внасяше научен и педагогически подход
в работатаq и аз, която бях практик поет, който търси интересни начини, за да
поощри креативността у децата, започнахме да превръщаме опита и знанието в
подредена система от стъпки в творческото развитие на най-малките.
Яни Милчаков тогава доц и д-р написа за нас: ”До ден днешен липсват поне
частични аналози на безсмъртните „От две до пет” на К. Чуковски и „Граматика
на фантазията” от Дж. Родари. „Литературни игри с деца” изиграват така важната
роля за преодоляване на тази липса. Осъществен е щастлив синтез между
теория и социално значима практика, между творческия нерв и аналитичното
проникновение, между фолклорния опит и съвременните схващания за строежа
на стиха.”
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Ако Краси трябваше да напише текст под снимката, нямаше да спомене
близо 30-те сборника с детско творчество и самостоятелните книги на нашите
възпитаници, той сигурно щеше да парафразира думите на своята съседка от
Добрич: „А бяхме хубави, хубави, хубави, всичките ни се възмущаваха!”
*
После замина за Киргизия. И писа за Киргизия – като за изгубен рай.
На 10.Х.2003 г. откри в полите на Тян Шан – в галерия „Азия” –
самостоятелна изложба на Румен Михайлов. После ми писа: „Него го нямаше
(подозирам, че се е уплашил да лети 10 000 км натам и насам – учители по
български дал Бог, художници – малко, та ако паднем, той ще създаде нови неща
и в моя памет?), но аз вдигнах тост за негово здраве! Оле, Румене! На многая
лета!”
В словото си „С тъга по времената на митовете...” за откриване на тази
изложба в Бишкек споделяше: „Считам Румен за свое „откритие”, колкото и малко
значение да има това за по-нататъшното развитие на нашия юбиляр... Лошо е, че
я няма тук, по обективни причини, поетесата Р. Боянова, чиято първа поетична
книга „Жадна вода” вдъхнови Румен за първата му самостоятелна изложба с
артистични рисунки илюстрации, както и други техни общи изяви. Чувам вече
възражението й: „Румен е мое откритие. Текстове по възраждане като твоите
биха могли да вдъхновят само фотограф, майстор на факсимилета!”
Владееше изкуството да се шегува, най-често със себе си, откриваше
смешното в литературата, в ежедневието, дори в страшното.

игри.

*
По негова идея започнахме подготовка на второ издание на литературните
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*
За 50-тия си рожден ден, който шумно отпразнува в Шумен, Краси получи
от Бургас два подаръка – второто издание на „Литературни игри с децата или
Л`ар педагожик” (издателството е „Либра Скорп”) и бутилка ракия – специална
селекция от цъфнал драчевски салкъм – запазена за юбиляря марка.

*
Краси доведе в Бургас от другия край на света свои студенти, после
Гулмира – очарователната дама – художник и директор на Галерия „Азия” в
Бишкек, накрая и група художници.
Когато се запознах с петимата потомци на бог Тенгри от Далечния Изток
(както сами се представяха художниците от Киргизия), на стената в хотелския
ресторант висяха пет празни рамки. Още не бяха разопаковали багажа си и никой
освен Краси не бе надзърнал в картините им, нарисувани с магическите бои
на житните корени, с цветовете на тъгата или светлината на соленото оскъдно
слънце, отразено в езерното огледало на Исък Кул. Приумицата на интериора
се превърна в разгърната метафора на пленера, организиран през април 2006
от Алианс за прогрес, галерия „Богориди” в Бургас и нейния собственик Ружа
Георгиева.
Когато след 20 дни се сбогувахме с новите си приятели, Болот Каракеев
беше отворил по-широко „дръпнатите очи на рамките” и в тях, като в бездънни
кладенци, бе побрал своите цветни дни в България:
– Мислих много – каква ли ще е тази земя? – вдигна първия тост Каракаев.
– Дали ще е различна от киргизката прародина? А тя толкова приличала на
нашата! Сигурно затова Хан Аспарух я избрал!
Да пием за пътя, който ни доведе тук по копринената нишка на
приятелството!
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Да пием за приятеля Красимир Кунчев, който направи това пътуване
възможно!
Академик Алексей Каменски седеше до мен и рецитираше съвсем до
ухото ми: „Я помню чудное мгновенье...”. Сякаш ме пусна в своя спомен, позволи
ми да проникна дълбоко в тайната му през пукнатината, направена от неговия
глас. И се изплаших от любовта.
През 1981, тогава 43-годишен, слабичък, той дори не подозирал, че може
да впечатли онази висока и хубава българка, талантливата скулпторка Росица.
Но тя отпуснала глава на рамото му в автобуса, който ги отвел на пленер в
красивите Родопи, любовта се сгушила между тях... и все още го топли.
Когато бяхме на гости у Румен Михайлов в Шумен, Краси разказа, че
вече питал за Росица в СБХ София. Там обаче не я познавали. Румен предложи
да погледнем в неговия каталог на българската скулптура и отгърна страницата,
на която е представен той самият. На съседната – Краси с изненада позна своя
приятел Александър Каменски в скулптурната творба на Росица Тодорова
– явно това е фамилията на съпруга й. Беше толкова изненадващо, че дори не
помислихме колко закономерни могат да бъдат случайностите.
Краси позвъни веднага на посочения в каталога телефон, но навярно той
бе променен отдавна – никой не се обади. След няколко дни отиде в София на
адреса, посочен на визитната картичка под снимката на скулпторката. Не откри
никого. Все пак един ден от този стар адрес му дали телефона на Росица и пак
звънил, по-настоятелно – развълнуван, не по-малко от своя приятел – героя на
тази история. Обадил се нежен глас, навярно на внучката:
– Закъснели сте. Тя почина миналото лято.
После Алексей и Краси плакали заедно за Росица...
Последва тост за любовта, която ще остане и след нас в светлината на
някоя картина.
*
Далечен потомък на Дякона Левски по майчина линия, доц. д-р Кунчив
се бе превърнал в доброволен посланик без портфейл на мира и приятелството
първо с Киргизия, където преподаваше българска литература и култура, а
после и в Молдова, където беше командирован преподавател в Тараклийския
университет „Григорий Цамблак”.
*
На „Котовка” 5 в Тараклия в квартирата на Краси гълъбите предпочитат
южната тераса. В другите блокове живеят в съседство с хората – обитават цели
апартаменти в панелните блокове, предпочитат последните етажи и отворените
прозорци, дори счупените – знак, че никой няма да ги безпокои.
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Опитваме се да пием кафе заедно с тях, но те харесват повече курабиите
на мама от България. И започват да гукат с благодарност.
Авторът на няколко забележителни труда: „Фолклорното и обичайно
право в творчеството на Любен Каравелов”, „Общуващият човек в българската
възрожденска литература” и разбира се „Литературни игри с деца, или Л`ар
педагожик” е главният виновник и за това пътуване.

С Милка Стоянова пътуваме от Бургас за Молдова с автобус, за да можем
да пренесем едно скромно дарение от книги (българска класика и съвременни
бургаски автори) за библиотеката в Тараклийския държавен университет и
българския лицей „Васил Левски” в Кишинев.
Краси беше ни разказвал как веднъж е пропътувал целия този път в
претъпкан автобус без място. Аз си го представих така:

				

***
На Кр. Кунчев

Да седнеш на трикрако столче
				
и да паднеш от смях.

между редовете
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Понякога изричаш метафори, без да чуеш странната им многозначност,
без да се изненадаш от скрития им смисъл.
Така ми връщаш част от мен самата – забравена там,
между времената и пространствата, пластовете истини,
лъжи и отсети спомени. Как съм живяла без себе си досега?
От тази гледна точка – между редовете – виждаш
прозрачните джобове на притискани вълнения, на загърбени радости.
И си мислиш – мога да ги върна обратно.
Трябва само незабелязано да претърся желанията.
Дори невидим за другите (все пак аз зная, че си някъде там)
ставаш подтекст на собственото си говорене.
Отваряш се за света и го пускаш в теб целия от неподозирана врата.

От пътуването в Молдова в мен отекват вече толкова години думите
на областния управител на Тараклия в Деня на победата пред паметника на
свободата: Да се научим да живеем като победители!
Но какво можеш да победиш за един живот само?
Победата да бъдем живи вече не ни е достатъчна. Победата да оцеляваме
е твърде жалка. Май тази дума днес носи само разочарования, защото нейната
категоричност е твърде условна и оспорвана. Всъщност тя е двусмислена – като
един мирен договор, в който победителите получават по-малко от победените.
Като едно приятелство, в което живият е виновен, че слуша сам прекрасната
духова музика на оркестъра в Долни Дъбник, докато потъва като в квазар
признанието: Благодаря ти, че ми спаси живота.
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рецензии

Метафората чрез призмата на
лингвокултурната ситуация
Татяна Чалъкова
Стоянова, Елена. Метафора сквозь призму
лингвокультурной ситуации. Шумен: Епископ
Константин Преславски, 2013. – 276 с.
Книгата на Е. Стоянова Метафора сквозь
призму лингвокультурной ситуации вече е оценена
в научните среди по достойнството. За това говори
фактът, че монографията е успешно минала
рецензиране в Русия и е качена в специализирания
сайт на медиавистите в Санкт-Петербургския
университет, а също така и в международния
ресурс Медиавистика в лицах (http://jf.spbu.ru/medialingvistika/2665.html). В центъра на вниманието
на изследователката е моделната метафора, която
визира структуриране и концептуализиране на
околната среда чрез метафора. Метафората се
разглежда като един от основните механизми
на човешкото мислене, който репрезентира начини на осмисляне на околния свят,
пречупени през саморефлексията и базовите архетипи за „структурата“ на човека
и създаване на околния свят по модела „човек“ и обществото – по модела „дом“. По
такъв начин изследваният конструкт се превръща в средство за достъп към менталните
процеси и техните прояви.
Показателно е, че в резултат на анализа на езиковата репрезентация на
социалните феномени се извежда рефлексивният продукт на носителите на руската
и българската култура за това, „какво се случва“ в едно общество, по-точно как се
концептуализират основните насоки в него, как се осмисля като тенденция – изграждане
или разрушаване. Показано е, че архитектурната метафора репрезентира особен тип
кристализирано социално знание, което представлява плод не само на интуицията,
но и на осмислянето на социалния и жизнения опит както личен, така и колективен.
Езиковата картина безпристрастно и обективно отразява най-общите социални нагласи
в руското и българското общество – нагласите за изграждане наред с нагласите за
разрушаване.
Наред с подробното разглеждане на динамичния слой на разглежданите
митологеми, авторката убедително показва зависимостта на механизмите на
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осмисляне на съвременната социална действителност от архетипните и митологичните
представи, характерни за носителите на руската и българската култура, различните
асоциации, свързани с митологичния слой и определяне на семантичните вектори
връзки в това число и връзките между отделните семантични модели в рамките на
макроструктурата „дом“.
В изследването се решават две основни задачи: първата, да се проследи
макроструктурата на субмоделите „дом“ и „архитектура на строителството“ и втората,
да се наблюдават и да се систематизират структурообразуващите метафори, свързани
с архитектурата дом - човек, общество - дом и архитектурната метафора в аспекта
„изграждане – разрушаване“, които в крайна сметка изграждат архитектурната
суперметафора. Тези две основни задачи преследват и друга цел – характеристиката
на ЛКС и съответно социалните тенденции в едно или друго общество – това, което
представлява интерес и за специалистите в областта на социологията, футурологията,
политиката и, евентуално, икономиката.
Оригинален е подходът за разглеждане на лингвокултурната ситуация в
историческия и социалния аспект. Той свидетелства за добре изградената времева
транспозиция на изследването, което позволява съотнасянето на културноисторическото наследство и текущия жизнен опит на носителите на руската култура и
език, от една страна, а от друга, успешното прогнозиране на основните наблюдавани
тенденции като „проекция от миналото върху идеално-концептуалното бъдеще“.
Този подход позволява разглежданите митологеми да бъдат представени
във вид на многослойни конструкти, които се състоят от архетипите като синтез на
колективното и личностното безсъзнателно, артефактите, техните образи и текстовете
като средството за транслация на тези артефакти. Подходът позволява да се вземат
предвид актуалните социални фактори, които определят процеса на познанието на
света, както и потенциалните социални сфери, които в определен момент могат да
окажат определящо влияние върху когнитивните процеси, поведенческите стереотипи
и динамиката на символико-знаковата система. Параметрите на ЛКС, взети в определен
период време, в определена пространствена рамка и отнесени към определена социална
група или нация, всъщност успешно фокусират предмета на изследването и дават
възможност за абстрахиране от нейната динамика.
Сполучливо е избран материалът за изследването – това е медиен дискурс,
който най-бързо реагира на промените в живота на един социум и отразява активните
езикови процеси на всички езикови нива. Метафората е разгледана като механизъм за
конструиране на символното пространство, средство за формиране на колективните
представи и идеологичните доктрини и съответно като внушаване на определен начин
на мислене и поведение. Ценността на дадения труд се състои и в това, че в него са
представени езиковите механизми за интензификацията на това въздействие.
Субмоделът строителна метафора се структурира от три фрейма –
съзидание, разрушение и деятели; показано е, че в руския модел по-ясно се очертава
фреймовата структура като отразяване на концептуалните схеми на строителството,
а инструментите за „строителство“ и „разрушаване“ придобиват по-изразени черти в
българския медиен дискурс. Важно е и отбелязаното от авторката различие – в руския
медиадискурс е представена метафоричната картина на разрушаване на наследието
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от миналото, а в българския – т. нар. съзидателно разрушаване. Тези когнитивни
структури се разглеждат като един вид диагностика за социални процеси и тяхното
осмисляне от носителите на руския език и култура, от една страна и, от друга, от
носителите на българския език и култура.
Субмоделът „дом“, както отбелязва и авторката, е по-детайлно структуриран
поради по-широко отразения архетипен слой. От друга страна, ясно са изразени
различните осмисляния на активността на субекта, който „се намира в дома“, както и
от позицията на „външния наблюдател“. Общо взето изследваният материал, неговото
осмисляне и интерпретация от позициите на теорията на ЛКС надхвърля рамките на
лингвистично изследване и има интердисциплинарен характер не само от гледна точка
на методологията, но и от гледна точка на получените резултати.
Структурата на изложението е перфектна, в определен смисъл тя следва
архитектура на един подреден, изчистен от излишни елементи Дом, но при това –
функционална, достатъчна и красива в своите пропорции. Наред с това изследването
е стимул за други „улавяния на мига в ЛКС“, които като всеки фрактал съдържат
знанията за света във времевата транспектива на наблюдателя, културната специфика
на механизмите на метафоричното мислене и в определена степен - диагностиката на
обществото.
Книгата може да бъде оценена като новаторски труд, представляващ интерес
не само за лингвистиката, но и редица други антропологични и обществени науки.

Очи. Глаза. Гляделки. фразеологичните единици с
компонент око / очи чрез призмата на метафората
Стефана Димитрова
Стоянова, Елена. Очи. Глаза. Гляделки
(Фразеологические единицы с компонентом глаз /
глаза сквозь призму метафоры). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин
Преславски“, 2013. – 240 с
В монографията Очи. Глаза. Гляделки
(Фразеологические единицы с компонентом глаз/
глаза сквозь призму метафоры) Е. Стоянова
преминава към едно конкретно изследване на
фразеологизмите със споменатата в заглавието
опорна дума. За да мотивира използваната в
книгата методология, тя предлага в първата
глава доста изчерпателна харакатеристика на
основните направления в развитието на фразеологичната наука. Употребих думата доста, защото
предложената характеристика е сравнително кратка
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(13-57 стр.), но в същото време е направена така компактно, че и неизкушеният читател
може да получи добра представа, що за наука е това.
Особено искам да подчертая сполучливото представяне на когнитивното
направление във фразеологията. Разбирането за когнитивизма сега е показател за
това, доколко един лингвист е наистина съвременен учен и дали не прикрива с показен
негативизъм своята неосведоменост в тази област, която ни отваря някаква пролука, през
която, ако не можем още системно да наблюдаваме, то поне можем да «понадникваме»
в човешкия мозък в процеса на нормалната езикова комуникация. Е. Стоянова спира
вниманието си на връзката на дългосрочната работна памет с метафората – една връзка,
подпомагаща взаимодействието на афективната и сензомоторната зона на мозъка. Тя
признава за образна схема на метафората и на безсъзнателните психологически процеси
гещалт структурата и така определя разбирането на фразеологията като резултат от
метафоричното картиране при възприятието. А за да бъде осъществено това картиране
е необходимо наличието на подсъзнателна метафорична база на менталното знание.
Във всички тези сложни разсъждения има много хипотетични твърдения, но именно
чрез изграждане на хипотези се постига постъпателността в процеса на познанието.
И още един момент заслужава да бъде специално отбелязан. Г-жа Стоянова
свързва изследването на соматическите фразеологизми с доминацията на
антропоцентричната парадигма в лингвистиката, с нарастващия интерес към човешкия
фактор в езика. Това води към осъзнаването на споменатите фразеологизми като част
от соматическия код на определена култура, код, който има своята специфична за тази
именно култура езикова репрезентация. Авторката свързва културната конотация
с интерпретацията на различни аспекти на значението в категориалната рамка на
изследваната култура. Нейното изследване е напълно съмостоятелно, но то за мен
лично се оказа в комплементарно отношение с изследванията на Светла КарабоваПачева, посветени на медицинската метафора, в която соматическите фразеологизми,
в това число и свързаните с названията на очите, са разработени по начин, доста близък
до съвременната американска традиция, заложена от Лейкъф и Джонсън. Когато едно
изследване подсказва на читателя определени асоциации с други виждания и подходи,
това вече е свидетелство за неговата актуалност и за факта, че избраният за наблюдение
обект наистина се възприема като интересен и заслужаващ адекватно описание и
обяснение. Това адекватно описание у Е.Стоянова води до извода, че метафората може
за се разглежда като когнитивен модел за формиране на фразеологични единици. А
в организацията на метафоричния модел могат да бъдат разграничени елементи от
различни нива – фрейм и слот. Описаната йерархия не се отнася само до конкретно
анализираните фразеологизми, свързани с различните лексеми с основно значение очи
– тя има обобщаващо значение и практически е приложима към всички соматически
фразеологизми.
Именно тази универсалност придава на труда методологическо значение
и по изградената от авторката схема могат да бъдат изследвани още голям брой
фразеологизми. Препоръчвам й да предложи такъв вид работа на настоящите си и
бъдещи ученици.
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Сиянието на една барака. Ана Ахматова
и българската литература
Христо Трендафилов
Петров, Ивайло. Ана Ахматова и българската литература. Част I. Велико Търново: ИВИС,
2012. – 191 с.
През последните две десетилетия у нас е
повече от трудно да се появи монография за руски
автор, бил той и от световна величина. (Интересното
е, че и очакваните книги за западноевропейски или
американски автори също не се появяват честичко,
дано поне за старогръцки, латински и китайски
класици се мернат, иначе катастрофата е неминуема).
Едно изключение е книжката на Ивайло Петров,
дългогодишен преподавател в Катедрата по история
и теория на ШУ ”Епископ Константин Преславски”,
а от известно време опериращ достатъчно
енергично и в Катедрата по журналистика и масови
комуникации на същия ВУЗ. Фактът не трябва да ни
озадачава, защото Петров е защитил, наистина преди немалко време, т. нар. кандидатска
дисертация в тогавашния Ленинградски държавен университет “А. А. Жданов” върху
прозата на бързо нашумелия и скоропостижно забравения Василий Макарович Шукшин
- извънредно талантливо селско момче, което за около две десетилетия създаде ярки
и запомнящи се творения в белетристиката, киното и театъра. (Едва 20 години след
това Ив. Петров си позволи да издаде върху основата на своята дисертация книгата
“Проза В. М. Шукшина (Художественный мир писателя), Шумен, 1997 – белег за висока
самокритичност и нашенско благовение пред мащабите на темата).
Нещо подобно наблюдаваме и сега. Относно смятаната за най-велика руска
поетеса за всички времена Ана Андреевна Ахматова у нас е писано и споменавано
неведнъж: кой ли не се е кичил само с изговарянето на нейното име? Православният
балкански литературен историк започва да трепери дори като чуе величественото й
име. Само него. А да напишеш книга за нея? Това не е по силите на всеки, покрай всичко
друго не е зле и да си поживял известно време в северния мираж Петербург-ПетроградЛенинград. Същото се отнася и за проучвателите на творчеството на Пушкин, Гогол,
Достоевски, на Блок и Белий, на Бродски и Битов. Освен това тогавашната всемогъща
академично-социална Мойра (през 70-те, т.е., през най-динамичните години на Застоя)
е облагодетелствала г-н Петров за цели три години да бъде аспирант в Ленинградския
университет. Впрочем у нас много често съпоставяха Ахматова с другата голяма руска
поетеса – Марина Цветаева – и като че ли симпатиите на многовековни страдалци
като нас, българите, клоняха повече към по-мъчителната съдба на Цветаева. Да си
припомним част от една такава лирична съпоставка, дело на вече покойната голяма
наша поетеса Калина Ковачева и публикувана през 1981 г.
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За Марина – да мълчим.
И за Анна – също.
- - - - - - - - - - - - - - --За Марина – тишина.
И за Анна – също.
Гробове – в различен край.
И живот – различен.
За Марина – въжен рай.
А за Анна – всичко.
Кой е по-велик сега?
Сняг ги е затрупал.
Не спорете със снега. . .
Значението на представената Ивайло-Петрова монография може да се види в
два плана. Първият и основният третира фактологично-извороведската страна и ни
дава много и в повечето случаи неизвестни факти за живота и поезията на Ахматова. И
особено тези, които са свързани с България, с отношението на наши поети и литературни
критици към нея. (Впрочем за подобна ориентация загатва и самото заглавие на
книгата). Внимателно и скрупольозно Петров не е подбрал, а е поднесъл всичко онова,
което говори за Ана Андреевна и латентното й българско битие, всички ония нейни
преводи и изказвания по адрес на поетесата (у нас не е идвала). Тя е превеждана доста
отдавна на български език, още от 1922 г., благодарение на Константин Константинов.
Някои от творбите й са превеждани по няколко пъти, като в това отношение безспорно
първенството държи Сивоокият крал; верен на изпитания стар съпоставителен метод, гн Петров сравнява отделните преводи и похватите, използвани от различните тълмачи
при предаване на цялото потресаващо неокласицистично достолепие на поезията
на Ахматова. Сравнявайки текстовете, проучвателят е в немалка степен критичен,
при това го вълнуват не толкова езиковите несъответствия (макар и да има наистина
отчайващи погрешности), колкото неумението да се долови духа на една поезия,
чието четене напомня упоителна разходка в Ермитажа или Петерхоф. Критическите
инвективи на оценителя са умерени и не са никога крайни: той отчита в еднаква степен
и попаденията на преводачите. Така той подхожда към преводите на Иван Николов,
преди много години провокирали рязката епиграма на Сл. Чернишев, който ги сравни
с грубовата военщина, дело на литературен сержант:
Кто убил сероглазый корол?
СерЖАНт Никол.
Друг принос на шуменския изследвач се състои в това, че е разпитал
доста сведущи люде и че разчита не само на данните на столичната преса, но и на
свидетелствата на провинциалните издания (трябва да се отбележи, че през периода от
Освобождението до 9.IX.1944 г. равнището на част от извънстоличния печат е твърде
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високо). На някои от тях е изказана подобаваща благодарност: московчанинът Лев
Адолфович Озеров, Гео Крънзов, други са упоменати като надеждни информатори:
Д. Пантелеев, Ат. Далчев, Л. Левчев, Бл. Димитрова, Н. Стефанова, Гр. Ленков, Б.
Божилов. В някои случаи те не само съобщават полезни факти, но и донякъде дирят
възможностите на анализационния дискурс. Присъстват и епизодични моменти на
печал, да речем тъжното определение на нейната дача в Комарово край Петербург
като”барака” (наблизо се намират и дачите на двама други световноизвестни
академици литературоведи – В. М. Жирмунски и Д. С. Лихачов, те също са погребани
там). Читателят неминуемо си спомня подобен случай: като страстен поклонник на
Ал. Блок съвсем младият Цветан Тодоров посещава благоговейно неговата квартира в
Ленинград и пише по-късно за нея в книгата си “Дълг и наслада: ”Сградата бе мръсна,
зле поддържана, трудно ми бе да си представя, че такъв възвишен поет е живял там.
Изкачих се до четвъртия етаж по една злокобна стълба, поклоних се пред вратата на
апартамента и си тръгнах”. Но какво точно гласят скритите ламентации на Ив. Петров,
на един иначе мъжествен дух от гробището в Комарово:
Беше навалял хубав сняг, който лежеше недокоснат... . Бях първият човек,
влязъл тази сутрин в гробището, и нещо повече, с ръцете си почистих от снега
барелефа на Ахматова, търсех неин стих, за да обясня своето вълнение... . Във вилата
(по-точно-малка дървена барака) днес живеят други хора... (с.8).

Такива са съдбините на великите руски поети и може би именно те са една от
причините за тяхното несравнимо величие. Такива поклонничества извършва и Ивайло
Петров (виждаме как и неговият сняг се слива със снега в стихотворението на К.
Ковачева). И продължава да паломничи и днес: тук му помага искреното преклонение
пред руската литература. Преди няколко години ми разказа с рядко за него увлечение
как е пътешествал из Кавказ по митичната Военно-грузинская дорога. И дали под
кипящите звуци на клокочещия Терек не си е мислел за Лермонтов, за Кавказкия
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пленник и неговата дивна и самопожертвователна спасителка ... Каква невероятна
литературоведска новела, каква нова Кюхля би се родила от този тиняновски сюжет с
участие на преподавател от ШУ!
Изглежда г-н Петров следва подсъзнателно съветa на знаменития византолог
Карл Крумбахер:
За да разбереш поета, трябва да отидеш в неговата страна.
Книгата “Анна Ахматова и българската литература“ ни заставя да очакваме и
обещаната втора част (това, че през епохата на нашето Възраждане подобни обещания
имат топическа функция и много често не се изпълняват, не трябва да ни разколебава
- живеем във века на повсеместната Информация и нейните неуморими труженици).
Вероятно в тази втора част изцяло ще доминира мощен аналитизм, ала нека не играем
методологическо лото.
Предлаганата монография се предшества от лаконичен, но екзактен и уместен
увод, написан от московската изследвачка, преподавателка и чест гост на България
и Шумен д.и.н. Лола Звонарьова. Заедно с разглеждания автор тя много пъти е
организирала българо-руски творчески срещи, разговори и представяния, двамата имат
и общи книги. При днешните културни обстоятелства тази дейност е радваща (особено
ако сбира висококачествени изпълнители и е лишена от лъха на неокомсомолски
нафталин) и заслужава адмирации – далеч не само от страна на простосмъртните
читатели и любители.

Забележително изследване на руската литература
на ХVІІІ – ХІХ век
Лила Мончева
Кръстева, Денка. Политически метафори
и сюжети в руската литература на XVIII-XIX век.
(Литература-идеологическа история - неофициални
разкази за двореца). Шумен, 2013
Монографията на доц. д-р Денка Кръстева
респектира със сериозността на избраната проблематика. Още в заглавието на нейния труд е фиксиран
сложният методологичен подход по отношение на
една съвременна модерна интердисциплинарна
проблематика. Тази проблематика сама по себе
си е научно интерпретирана от една или друга
научна школа, в едни или други изследователски
рамки като относително главният методологичен
проблем си остава в границите на избраното научно
направление. Изследването на Кръстева като
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обединява постиженията на известните школи (руски и световни) в литературознанието,
експлицира последователно органичните връзки и взаимодействия между обективно
историческия, политическия, социалния, духовния, културния, психологическия
и менталния свят в тяхната естетическа взаимосвързаност. Тази естетическа връзка
авторката поддържа на базата на доминиращия в нейния научен подход културноисторически метод. Именно върху него тя наслагва прилежащите естетически линии,
идващи от херменевтиката, семиотиката, културната антропология, семиотиката,
екзегетиката, новия историзъм, gender-теорията. Дълбоко промислено и обективно
оправдано фактическият материал, подложен на изследване в книгата на Кръстева, е
хронологически ограничен в границите на два века – XVIII - XIX векове – времето на
смяната на два културни модела, изцяло станала на базата на смяната на духовните и
политически ингредиенти на руската култура.
Историческата фактология Кръстева въвежда в естетическия анализ на две
основни поетични категории – сюжетиката и метафората. Развоят на общественополитическата конюнктура и обществените идеи в книгата си Кръстева интерпретира
в смяната на семиотичните и идейни ракурси на тези два основни елемента на
литературната поетика. Респектира умението на авторката, с което тя демонстрира
интерпретацията на фактологията в естетическата й вариативност, запазвайки посоката
на движението й в литературния процес и основните й функции в отделните етапи на
това движение. Така например развитието на метафората в изследването на Кръстева
се очертава като важен маркер на сложни обществено-политически, идейни и културни
промени, което я прави според убеждението на авторката носител на развойната линия
в историята на руската литература преэ XVIII – XIX век. Убедително звучи твърдението
на авторката, че „...съвременната история на литературата би било правилно да се излага
като история на метафората“. Целият дискурс на нейното изследване на метафората в
руската литература на XVIII – XIX век работи в полза на становището на Кръстева за
нова концепция в изработването на нов тип литературна история и свързаните с нея
дидактични пособия.
Не по-малко респектиращ е вторият аспект на изследването на Денка
Кръстева на сюжетиката. Връзката метафора - сюжет в нейното културно-историческо
развитие на руска почва не познава подобна интерпретация. Оригиналният подход на
изследователката на тази бинарна зависимост се заключава в умението на Кръстева да
свързва тези .два основни елемента на литературната поетика с мястото им в социалната
схема и естетическата иерархия на литературата в рамките на историческата епоха,
с характера на тяхното присъствие в жанровите модели на епохата. Именно от това
присъствие изследователката извежда основната си теза, очертаваща менталния ход на
руската култура, в който ход се осъществяват промените в поетиката и прагматиката
на жанровете, разположени на различни нива на културата.. Това са промените,
настъпващи както в йерархията на жанровете, така и в тези извън него: неофициалната
литература, опортюнистична на властта и инкриминирана от нея, мълвата, слуховете,
анекдотите фолклорните жанрове.
Така изследователката представя най-широко пълната сюжетика на литературата
в изследвания от нея период. По мое мнение тя изгражда достатъчно изчерпателно
представата за цялостния модел на руската култура от XVIII – XIX в. в нейната
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идейно-естетическа контроверсия. Намирам за твърде плодотворна за по-нататъшни
изследвания предлаганата от Кръстева методика за анализ на литературата, включваща
основни литературни категории в тяхната културно-историческа всеобемност и
прагматична изчерпателност.
Книгата на Кръстева се състои от 6 основни глави с увод и заключение.
Барокът и политическият свят на враждата. В тази глава се анализира разлома
на идеята за религиозно-държавния синтез и налагането на идеята за абсолютната
власт. Особено голямо внимание е отделено на навлизането на антитетичната
интерпретация на метафорите с превалирането на звероподобната метафора, при
което „...историческите събития се преформатират като метафори на историческото
битие“...
Просветителският абсолютизъм и литературно-идеологическият проект
за социална хармония поставя в центъра на анализа идеологическото метафоризиране
на Владетеля и Държавата в режима на семантично напрежение с неофициалното
говорене. В тази глава Кръстева допълва културно-историческата картина на руската
литература с литературно-битовия чувствителен монархизъм, което довежда авторката
до важното откритие за паралелното функциониране на официалната и неофициалната
литература (т. н. „малки разкази“).
Встрани от политическата идилия. Промакиавелизмът като контрапункт
на „благата вест“. Тази глава анализира литературната метафоризация на историческия
разпад на държавно-културния синтез и алегоризирането на неофициалната история.
Държавно-културният синтез през периода на романтизма. Поетика на
контраста. Тук Кръстева поставя в основата на своя анализ тезата за литературно
конструиране на алегорично-политическата история през периода на разпад на
държавно-културния синтез и нейната алтернативност спрямо официалните митове
и сценарии на Двореца. Като активен агент в този процес тя посочва навлизането
в литературата на малките неофициални форми:слуховете, мълвата, секретни
текстове,дворцови истории, басни, приказки и т.н., с други думи – проникването на
неофициалния разказ в литературата.
Левиатан в политическия Вавилон. Политическото разноречие през
средата и втората половина на XIX. В тази глава авторката отново разглежда образа
на Левиатана, въведен още в първите глави на книгата й, но тук тя поставя този образ
в условията на напрегнати идеологически съпрежения (Достоевски, Лесков, А. К.
Толстой, Александър III).
Гласността през 60-те – 70-те години за тайната история на Двореца в
перспективата на подривността. Литературната провокация на цареубийството
като сюжет на руската история.
Към оценката на научния труд на доц. д-р Денка Кръстева трябва да се добавят
и още няколко неща. Това е на първо място впечатляващата способност на авторката да
композира и да излага научно фактологията по безспорно убедителен начин. Нейният
дискурс носи не само достоинствата на логичното и последователно изложение, но
излъчва и качествата на текст, който непрекъснато визира и подпомага възможностите
на своя реципиент самостоятелно да отчита, сравнява, логизира и подрежда фактите.
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Това умение на Кръстева проличава както в неординарната композиция на книгата
й, така и в авторсите й насоки, целящи фиксирането на читателския интерес към
факти, които поддържат основната линия на изложението й. Както в основния текст
на книгата, така и в заключението към нея Кръстева подхожда неординарно. Тя следва
приетото правило за конспективно изложение на изводите в основните глави, но
едновременно с това тя маркира възможностите за продължение на своето, но и на
подобни нему изследвания върху друга културно-историческа проблематика, което
фактически насочва изследователския интерес към нови съвременни изследвания на
руската литература от ХVIII век насам.
Библиографската справка в книгата на Кръстева съдържа 430 заглавия на
справочна и цитирана литература.
Книгата на доц. д-р Денка Кръстева е съвременно, оригинално и респектиращо
с научните си резултати изследване, което утвърждава авторитета не само на автора
си, но и този на българската литературна русистика. Препоръчвам я на вниманието
на всички специалисти, интересуващи се от нови и оригинални изследвания, носещи
знака на съвремието ни.

Между историята и текстовете
Сава Сивриев
Цанов, Страшимир. Историята – събития
и текстове. Шумен, 2013.
“Историята – събития и текстове” (Шумен,
2013) е третата книга на Страшимир Цанов.
Другите две негови книги са: “За религиозните
кодове на българската литература” (Шумен,
1995), “Историософски аспекти на българската
литература”(Шумен, 2006).
“Историята – събития и текстове” (Шумен,
2013) е сборник от студии и статии, събрани в три
дяла: “Мемоарни и автобиографични идентичности
на историята”, “Литературни версификация на
историята”, “Човекът и общността – между битовото
и историческото”.
В първия дял влизат статии за историческия
образ на Хаджи Димитър според “Четите в България
на Хаджи Димитра и Стефан Караджа” на Захари Стоянов. За личното и историческото
в „Автобиография” на Григор Пърличев. За човека и историята „В темница” на
Константин Величков. За историчността и аисторичността на наратива в „Хайдушки
копнения” на Пейо Яворов.
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Втория дял съставят статии, изследващи представянето на историческия разказ
за Ивайло в познати и в некоментирани текстове като: „Ивайло. Селский цар...” на Иван
Гешов и „Борба за самостоятелност” (смятан за първия български роман) на Добри
Ганчев. И в третия – статии за историята и бита в „Немили-недраги” на Иван Вазов,
а също и за популярния в 30-те години на 20 век български писател от Таврия Мишо
Хаджийски.
Като изследовател на българското литературно минало Страшимир Цанов е
съсредоточил своите научни търсения в две посоки: история и литература и религия
и литература.
Историзмът е категория на българската култура след втората половина на 18
век. От това време той е „материал” за българските книжовни и литературни текстове.
Този „материал” по различен начин се употребява – в зависимост от „езика” (разбиран
в най-широк знаков смисъл) на културния период. По един начин във времето на
Възраждането, по друг – в ново и най-ново време, по трети – след 40-те години на 20
век. Устойчивата употреба на историзма показва колко важна категория за българската
култура и литература той е бил – като представа, чрез която се мисли, и като „материал”,
чрез който културата изрича символните си форми. Историзмът в текст е въздействащ,
убеждаващ и разбираем за тогавашната публика. България и Балканите, навярно поради
невъзможността да произведат материалното благополучие, произвеждат в изобилие
граждански събития. Българското културно поле явно се пресища от история, особено
след 40-те години на 20-ти век. След след 60-те години чрез „Барутен буквар” (1972),
„Прашка” (1977), „Лазарица” (1979) на Йордан Радичков историзмът е деструктиран.
Отношението между религия и литература е интерес, който се преактуализира
в 90-те години на 20 век, особено след превода на „Великият код: Библията и
литературата” (София, 1993) на Нортръп Фрай, след писани по-рано или по-късно
текстове, които цитират Библейски сюжети като „Прашка” на Йордан Радичков или
„Лотовото семе” на Виктор Пасков. И най-вече след осъзнаването, че голяма част
от българското население е загубило духовния си път и че възможното (ако това е
възможно) възстановяване на духовността е труден и трудно постижим процес. Между
литературата и Библията няма, в строгия смисъл на думата, а и не би могло да има
връзка. Библията е разказ за вярата и откровение за човека. Литературата е изкуство,
човекознание, откровение на културата. Традицията да се гледа на литературата като
на сакрален текст явно идва след Просвещението и след 19 век, когато се създават
литературоведските школи и се подреждат националните литературни канони.
В нестрогия смисъл на думата връзката между Библията и литературата е в
това, че Библията създава представите на християнската цивилизация и изкуството.
По време на Ренесанса и след него се черпят сюжети, образи, мисли от текстовете
на Светото Писание. Но вярата и изкуството, подобно на Църквата и държавата, са с
различни онтологии.
В първата част от книгата си Страшимир Цанов се е заел да изясни много важен
проблем, съграден в книжнината на 80-те години на 19 век и по нов начин назован в
книжнината от началото на 20 век – създаването на сакралния разказ за българската
история и нейните герои. Казано по друг начин – създаването на националните митове
и митологизирането на исторически лица.
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Проблемът е значим. Захари Стоянов, както се знае, не е единственият мемоарист
от това време. Корпусът от мемоарни текстове е впечатляващ. Мемоарната проза от 80те години на 19 век все още чака своите изследователи и проучването й не би могло
да не открие изключително интересно знание за съхраняването и представянето на
паметта за отминаващото Възраждане. Може да се каже, че мемоарният корпус съставя
една книга - нов сакрален сборник, която следва да е образец за мислене, лично и
обществено поведение в новите светски и антропоценностни времена от края на века.
В работата си Страшимир Цанов е показал различните начини за представяне на
паметта за историческото и за героиката от Захари Стоянов. Така Филип Тотю оцелява,
сражавайки се, а Хаджи Димитър е „изразител на новата ценностна парадигма на
националната революция”. Чрез него хайдутството се слива с революцията и неговата
гибел е подобна на смъртта на християнските, погинали за вярата мъченици. Хаджи
Димитър следва правилата на новата историческа вяра. Страшимир Цанов обръща
специално внимание на това, че Захари Стоянов има ясното съзнание за разликата
между историята – като случила се и историята – като разказ за случилото се. И още на
това, че историческият разказ се прави не чрез инструментариума на историографията,
а чрез възможностите на литература и мемоаристика. Това предпочитание е с оглед на
различната от ранното Възраждане от края на 18-началото на 19 век социокултурна
ситуация. Онова, което се е мислело за инструментариум на историографията и
за историография в „Царственика” на Христаки Павлович, в работите на Спиридон
Палаузов в края на 19 век би бил текст от културната периферия поради това, че
културното поле се насища с литературни текстове, а публиката е приучена да чете
литература. Литературата е мярка за модерността и Захари Стоянов добре знае това.
Писаната в 80-те години на 19 век „Автобиография” на Пърличев според
работата на Страшимир Цанов показва поведението на текст, който е в комуникация с
екстраординерна социокултурна среда. Това предполага произволните, от гледна точка
на историческата истина, тълкувания на този текст.
Към корпуса на мемоарната литература е и книгата „В темница” на Константин
Величков – с нов поглед за историята, а именно: рефлексите на историята върху психиката
на българите. „Историята е видяна като раждаща безброй индивидуални съдби”, пише
Страшимир Цанов. И още – книгата е за „двойственото психологическо статукво на
човека, доброволно изоставил рутината на битовото съществуване и включил се в
динамиката на историческото ставане”, „няма го тоталното идеологизиране на разказа
за миналото”. Т.е., според динамиката на менталност и култура в края на 19 век ”В
темница” е нов, чрез показане състоянията на психиката, начин на осмисляне на разказа
за късното Възраждане. И в този план книгата е модерна, в духа на интелектуалните
интереси от края на века, добавка към мемоарните текстове. Ако мислим мемоарната
проза като една книга – нов сакрален сборник за историческата святост и светци на
българите.
Добавка и заедно с това противопоставяне към и на този сакрален разказ са
и „Хайдушки копнения” на Яворов. За Страшимир Цанов „чрез гледната точка на
Гоце Делчев е разколебана презумпцията за ценността на идеологичността като
неизменен определител на човешката историчност”. И „ако за мемоаристи като З.
Стоянов и Хр. Македонски е важна Историята, вписването на Човека в Историята,
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защото те принадлежат на епохата на колективния човек, то за мемоариста Яворов е
важен Човекът, рефлексиите на историческата събитийност върху него, вписването на
Историята в Човека, защото той принадлежи на епохата на индивидуалния човек...”.
Тази промяна в обществената менталност е и причината за промяната на отношението
към историчното. Книгата на Пейо Яворов провокира идеалната книга от мемоарна
проза – сакрален сборник за историческа святост и героика.
Втората част на „Историята – събития и текстове” е посветена на Ивайло.
Проблемът за водача и царя от народа и проблемът за богомилския характер на
българите са част от официалната българска менталност след 40-те години на 20
век. Това време роди политици, общественици, деятели, „художествено-творческа
интелигенция” – все с нова идентичност на харизматични люде и бивши вече след новата
си идентичност някогашни свинепаси, воглаве с най-харизматичния – държавника. А
също и отрицатели – богомили, които поведоха и история, и народни маси към светли
бъднини. И съградиха свой пантеон от святост и героика.
Страшимир Цанов не се е заел да изясни това, в епически размери, насилие и
даже изнасилване на историята, а е потърсил раждането на този проблем чрез текстове,
в края на 80-те години на 19 век. При това у автори, които са част от литературната
история, но не и от литературния канон. Текстовете на Иван Гешов и Добри Ганчев са,
както Страшимир Цанов е посочил, литературни решения. Още по-точно послания
чрез литература, използваща авторитета на историята, към изменящата се менталност
на българската общност. Да цитираме автора на научната книга: ”посветилите си
на своя народ исторически личности трябва да жертват както своето щастие така и
щастието на най-близките си хора”. Точно това все по-малко започва да се случва със
строителите на тогавашна България. В тази ситуация подобни литературни послания
се превръщат в утопии, които не произвеждат емоционална или мисловна реакция.
Това време е начало на криза на ценности. В ”Зидари” Петко Тодоров, по друг начин,
чрез история риторизира същия проблем. За да зададе всеизвестния, също нечуваем
въпрос: ”какви храмове строите, след като не сте построили храма в себе си”.
В третата част на книгата, посветена на „Немили-недраги” и на Мишо
Хаджийски, е показано, особено у Иван Вазов, различното от Захари Стоянов и ново
по концептуалността си текстово решние: да се превърне историята във фикционален
свят. От тук се изтегля една друга линия в българската литература, макар и сходна,
но различна от сакралния сборник от мемоарни текстове. Ценността и святостта на
историята и на нейните герои не е представена чрез документален (мемоарен) текст,
а като фикция. Тя е продукт на културата. Културата в това време също се осъзнава и
като ново сакрално пространство. И като остров. Убежище за онзи, който не може да
понесе реалността на този тук свят.
Страшимир Цанов е намерил в литературната миналост свой път и своя
научна проблема. Изучаването й, особено що става дума за 80-те години на 19 век
и времето от началото на 20 век, би дало много, при това неочаквани резултати, за
историята на българската менталност, за историята на българската светска святост и
исторически светци, за историята на ценностната криза от края на 19 век, за употребата
на историята, за съгражднето на фикционалните светове, за феноменологията на
българската култура. Да се надяваме Страшимир Цанов да не разпростре усилията
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си в други посоки, а да се съсредоточи в тази негова вече проблематика. От нея може
да се очакват културологични и аксиологически – не само резултати и ясноти, но и
концепция относно усилията, деятелността, книгите, които, струва ми се, и досега
не сме забелязали и така направили много самотни. Знание и за нашите книжовни
предци, избрали да пишат и живеят все за благото на нечуващите, идващи след тях
бъдни поколения.

Ценно изследване за Добруджанския въпрос
и Първата световна война
Васил Параскевов
Минков, Стефан. Добруджанският въпрос
през Първата световна война: геополитически,
политически и военностратегически обзор. Шумен,
2013
В края на 2013 г. д-р Стефан Минков
публикува в издателството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” монографията „Добруджанският въпрос през Първата
световна война: геополитически, политически и
военностратегически обзор”. Неговият хабилитационен труд се отличава с изключително задълбочена изследователска работа, теоретично и комплексно мислене. Стилът на автора е точен и ясен,
а структурата прецизна. Изследването е поставено
на солидна документална и теоретична основа.
Важен акцент е поставен върху връзката между
геополитическите цели и действията на отделните
държави, както и върху връзката между политика, военни действия и икономика.
Изследването показва, че д-р Минков познава в детайли както развитието
на Първата световна война, така и цялостният обществено-политически контекст в
България и Европа. В този контекст той сполучливо поставя съдбата на Добруджа и
нейното население. Авторът не се задоволява само да посочи в своята работа основните
събития, действащи лица и развитие на войната, но ясно представя своите идеи. В
този смисъл представената работа има „концептуален характер” като концепциите на
колегата Минков са „резултат от натрупан емпиричен материал” (с. 13), а не плод на
случайно хрумване.
Изследването на д-р Минков започва с историографски обзор на богатата и
разнообразна литература за Първата световна война и за добруджанския въпрос,
публикувана в България. авторът успешно се справя със задачата, която си поставя
за цел да направи концептуален преглед на съществуващата литература и да въведе
читателя в изследваната проблематика. От този параграф е видно, че истинския поврат
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в изследванията се прави след 1989 г. и като качество, и като количество на научните
разработки, въпреки че авторът запазва необходимата дистанция и умереност, като
дава висока оценка за написаното през предишните десетилетия.
В монографията са проучени политическите цели и действия на Централните
сили в Добруджа, а в последната глава са маркирани целите и действията на държавите
от Антантата (с. 46). Първата световна война противопоставя два блока от държави
и по-удачно е възгледите на противниците на България да се разгледат паралелно с
позициите на Централните сили, както това е направено в параграф 1.3 „Геополитически
идеи, възгледи и очаквания” или на подходящи места в текста, въпреки че влиянието
на Русия, Англия и Франция по добруджанския въпрос е минимално (с. 49).
Анализът на геополитическата стойност на Добруджа е показателен за
сполучливо избрания и прилаган от автора подход – да открие и да направи връзка
между теоретичните постановки и конкретните факти. Добруджа е разкрита като
коридор между Централна Европа и Черно море, осигуряващ алтернативна транспортна
връзка между Централните сили и Проливите. Контролът върху Добруджа е важен и с
оглед прекъсване на връзката между Русия и Проливите. Ресурсите на Добруджа имат
основно регионално значение, но войната значително покачва тяхната стойност (с. 8081). Потенциалът на Добруджа изглежда е подценяван от българската дипломация през
1914-1915 г. (с. 95), но храните, които тя предлага, имат капацитета да предизвикат
противоречия между съюзниците, наред с други важни и трудно разрешими въпроси
като ограбването на населението от германците, пречките пред българското учебно
дело и т.н. (с. 183-203).
Изследването на добруджанския въпрос и Първата световна война само
би спечелило още повече, ако д-р Минков бе навлязъл по-смело в тези пластове от
историята, които той определя като „коренът на злото”, дискутирайки разногласията
между съюзниците от Централните сили – национални стереотипи, войната като
психосоциално явление, реакциите на масите и т.н. (с. 240). Разбира се целта пред
неговата монография е друга, а и елементи като посочените по-горе присъстват
на редица места (с. 165, 243-244, 247). Този подход дава възможност за интересни
изводи, наблюдения и обогатяване на изследването. Например начинът, по който
българската войска превзема Тутраканската крепост – „без достатъчно ефективна
артилерийска поддръжка и без да се пестят силите и средствата, т.е. независимо от
дадените жертви” – ярко контрастира с германския подход – „методично” настъпление,
пестене на човешкия фактор и използване на технически средства – показват не само
военно изкуство близко до руското (с. 165), но разкриват също манталитет и култура,
сходни по-скоро с руския, отколкото със западноевропейския. Една от причините
за разногласията между България и Германия може да се дължи в особеностите на
манталитета на техните представители. Както отбелязва полк. Луков, за германеца
е характерна „липсата на умствена гъвкавост” (с. 247), а германският военноморски
аташе в София капитан фон Арним – стремежът към плячка и обогатяване е характерен
за всеки българин (с. 244).
Авторът има достатъчно основания да представи своите идеи и те да не звучат
голословно. Библиографията на представения труд (с. 323-366) е с впечатляващия и
рядко срещан обем от 44 страници. В нея влизат голям брой архивни документи и
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научни изследвания на български, руски, френски, немски и английски език. Поради
задълбочената и многогодишна изследователска работа д-р Минков има достатъчно
научни аргументи да предложи хронология на Добруджанския въпрос, различна от
традиционната (с. 15-17).

Jazykove pravo a slovanske jazyky
Камелия Иванова
Jazykové právo a slovanské jazyky. Hana Gladkova, Kina Vačkova (eds.). Filozofická Falkuta University
Karlovy, Praha 2013, – 587 p.
През 2010 г. Шуменският университет „Епискoп
Константин Преславски” е домакин на Комисията
по славянски книжовни езици към Международния
комитет на славистите. На заседанието, проведено в гр.
Варна (България), комисията взема решение да участва
в ХV славистичен конгрес (Минск, 20-27.08.2013) с
тематичен блок „Jazykové právo a slovanské jazyky”
(„Езиковото право и славянските езици”). Целите на
проекта са обективно да се опишат проблемите на
езиковото право в отделните славянски земи, да се
обърне внимание на езиковите ситуации в държавите,
в които отделните славянски народи, народности и
етноси представляват значителна общност. Колективната монография „Езиковото право и славянските
езици” с редактори проф. д-р Хана Гладкова (Чехия) и проф. д-р Кина Вачкова (България)
показва резултатите от близо четири-годишната работа по този проект. Материалите са
обособени в три части – „Езиковото пра-во и славянските езици” (с. 13-140), „Обобщен
преглед на езиковото право в славянските земи” (с. 140-292) и „Езиковото право в отделните
славянски земи” (с. 293-578).
Първата част на сборника съдържа осем научни статии. Започва със статия на
В. Довалил (Чехия), който представя теоретично концепти и методи за изследване
на езиковото право. Н. Мечковская (Беларус) изследва езиковото законодателство в
Беларус и Украйна като документ на времето. Л. Масенко (Украйна) се съсредоточава
върху езиковата политика на Украйна в периода от 1991 до 2011. Статията на М.
Самарджия (Хърватска) описва развитието на езиковото законодателство от времето
на Социалистическата федеративна република Югославия до съвременното състояние
на независимите държави от постюгославското пространство. М. Катнич-Бакаршич
(Босна и Херцеговина) разглежда сложната езикова ситуация в Босна и Херцеговина
след 1990 г. в рeалното съществуване на мултилингвизъм и на три официални
езика – босненски, хърватски и сръбски. Я. Шолчина (Германия) описва статуса
на малцинствения горно- и долнолужишки език в условията на немско-лужишкия
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билигвизъм. В. Писарек (Полша) представя функционирането на закон за езика в
Полша в условията на един доминантен език (полски) на мнозинството. Заключителната
статия на Ю. Бестерс-Дилгер (Германия) се посвещава на международното право в
Европейския съюз и неговото прилагане в славянските страни.
Втората и третата част на книгата представят обобщено и индивидуално
резултатите от анкета (13 въпроса) относно езиковото право в славянските земи,
изготвена от проф. Я. Корженски (Чехия). На въпросника отговарят специалисти от
12 държави с преобладаващо славянско население (България, Босна и Херцеговина,
Беларус, Чехия, Хърватска, Македония, Полша, Русия, Словения, Словакия, Сърбия
и Украйна), както и населените предимно със славяни области Горна и Долна
Лужица в Германия. Въпросите засягат езиковото право в правните документи:
конституциите, законите за езика, законовите регулации на езика на масмедиите и
културните институции, езиковите проблематики в контекста на гражданството,
предприемачеството и образованието. Част от въпросите поставят проблеми,
свързани с терминологията в документите. Коментиран е и въпросът за санкциите
при правонарушения на езиковото законодателство. Включени са и приложения на
текстове на действащи законови документи, включително и препратки (в това число и
електронни). За България анкетата е попълнена и приложението към нея подготвено от
проф. д-р К. Вачкова и проф. д.ф.н. Д. Иванова.
Събраният материал е изключително богат и ценен източник на информация за
езиковото право на славянските езици (също и за свързаните с него езикова политика,
езикова ситуация) и може да послужи като надеждна основа за по-нататъшна научна и
приложна дейност в областта на езиковото законодателство.

Ценен помощник за преподаватели в сферата на
германистичната лингвистика
Антоанета Димитрова
Марийка Димитрова, Нели Пейчева. Textlinguistik und Pragmalinguistik : Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Велико Търново, Университетско издателство
„Св. св. Кирил и Методий“, 2013, – 319 с.
Учебникът „Textlinguistik und Pragmalinguistik : Ein Lehr- und Arbeitsbuch”, дело на Марийка
Димитрова и Нели Пейчева, включва редица
възлови теми в областите на две сравнително нови
езиковедски дисциплини – текстолингвистика
(лингвистика на текста) и прагмалингвистика
(лингвистична прагматика). Ето защо неговата
актуалност и значимост за българската германистика
са безспорни.
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Учебникът, отличаващ се с превъзходен немски език и издържан научен
стил, представлява изключително ценен помощник за преподаватели в сферата на
германистичната лингвистика, за студенти германисти, а също така и за студенти от
специалности, в които се изучава немски език като първи или втори чужд език.
Освен оригиналния интердисциплинарен подход при структурирането на
учебника заслужава внимание акцентуването върху текста като езиков и културен
конструкт, както и върху необходимите текстови компетенции за съставяне на
различни видове текст при използване на подходящи текстуиращи механизми.
Стройната и изключително сполучлива в тематично отношение структура
на учебника обхваща две основни части – текстолингвистика и прагмалингвистика,
библиография и терминологичен речник.
Първата основна част, посветена на текстолингвистиката (с. 13-191), след
запознаването с възникване, етапи на развитие, предметна област, цели и задачи на
тази лингвистична дисциплина, въвежда в различни схващания за текста според
нейните две основни направления, а именно: системноезиковото направление с оглед
на граматика и семантика на текста и комуникативно-функционалното направление с
оглед на прагматически, психологически и когнитивни подходи.
Разгледани са основни понятия като структура на текст, текстова тема,
критерии за текстуалност, представена е взаимовръзката между текст и изречение и
между текст и дискурс, както и типовете тематична прогресия и различни текстуиращи
механизми в кохезията на текста.
Особено внимание е отделено на текстовия жанр, при което за отбелязване
е прагматичният подход при представянето на различни текстови жанрове с тяхната
комуникативна функция в различни ниши на публичното пространство (медиен,
икономически, юридически и научен дискурс), както и в интернет-пространството.
Втората основна част, посветена на прагмалингвистиката (с. 193-286),
изхождайки от фундаменталното понятие прагматика, очертава интердисциплинарната обвързаност на прагматика със семантика, граматика, социолингвистика,
психолингвистика и прагмалингвистика.
Изяснени са релевантни прагмалингвистични термини като изказване, речев
акт, пропозиция, пресупозиция, импликатура и др.
В две отделни глави са представени двата дяла на прагмалингвистиката
– теория на речевите актове и анализ на конверзацията. Разгледани са релевантни
класификации на речевите актове, двата основни типа речеви актове според Дж. Л.
Остин – констативни и перформативни, отделните аспекти на речевия акт – илокуция,
локуция и перлокуция, схващането на Х. П. Грайс за конверзационните импликатури,
чието действие и въздействие е обусловено от определени конверзационни максими,
както и други ключови прагмалингвистични проблеми.
Теоретичният материал в двете основни части е представен на високо научно
ниво, многоаспектно и задълбочено, като релевантната информация (дефиниции,
ключови думи и изрази) е визуално обособена. Следва да се изтъкне това атрактивно
поднасяне на теорията, съобразено с рецептивните възможности на целевата
аудитория.
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От особен интерес и практическа значимост са упражненията с въпроси за
проверка на знанията по теоретичните проблеми и практически задачи, поместени
след всяка тема в двете основни части. Тяхната методическа разработка е издържана
и съответства на всички изисквания за осмисляне, активно усвояване на теоретичния
материал и креативно включване на обучаваните в процеса на обучение. Особено
ценно е, че в тези упражнения се предлагат автентични и актуални текстове от
немското публично пространство, а също така е посочена препоръчителна литература,
включително интернет-източници, от които студентите могат да черпят информация.
След двете основни части е поместен терминологичен речник (с. 287-300), който
също можем да определим като много ценен помощник с дефинициите и с превода на
български език на ключовите понятия в обсега на двете лингвистични дисциплини.
Богатата библиография към учебника (с. 301-319) включва фундаментални
източници, заглавия на актуални научни постижения, както и множество електронни
източници.
Учебникът на Марийка Димитрова и Нели Пейчева е ценен принос не само
за учебния процес, що се отнася до двете лингвистични дисциплини, но така също и
за изграждане и развиване на лингвистични и текстови компетенции у студентите за
качествена продукция на различни текстови жанрове.

Ново изследване върху проблеми на богослужебната
практика
Галя Йорданова
Стефанов, Стефан. Литургийните антифони в богослужебната практика на Българската
православна църква – между традицията и
съвременността (литургично изследване). София:
Тола, 2013.
Студията Литургийните антифони в богослужебната практика на Българската православна
църква – между традицията и съвременността
(литургично изследване) разглежда развоя на
литургийните антифони в издаваните и ползвани
богослужебни книги в Българската православна
църква. Акцент се поставя върху отклоненията
по отношение на литургийните антифони. Чрез
сравнителен анализ авторът проследява промените в
антифонната част и тяхното постепенно превръщане
в норма в последващи по-нови издания на българските богослужебни книги.
Студията започва с първи параграф със заглавие „Антифоните – същност и
исторически развой”. В него авторът разяснява семантиката на понятието антифон и
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неговия предхристиянски произход. В исторически план е проследено религиознокултовото прилагане на този вид пеене. Според Преданието въвеждането на
антифоните като начин на пеене в древната Църква се свързва с името на св. Игнатий
Богоносец. В западната Църква антифонното пеене е установено от папа Дамас (366364 г.), а в Константинопол – от св. Иоан Златоуст. Задълбочено внимание се отделя
на различната употреба на понятието антифон. С термина антифон започва да се
означава и определен вид песнопения, наречени „степенни”. Понякога с антифон се
е обозначавала и самостоятелната прибавка към даден псалом в началото и в края му.
На кратко са представени трите вида антифони (ежедневни, възкресни и празнични),
които се използват в съвременната богослужебна практика. Авторът подчертава, че
изследването на историческото развитие на антифонната част на Светата Литургия
създава затруднения поради съществуването на различни и често пъти противоречиви
практики през вековете.
Във втория параграф, озаглавен „Регламентът за антифоните в богослужебните
книги и съвременният установен начин на изпълняването им”, се проследява
възникването и налагането на неправилните практики по отношение изпълняване
на антифоните в новите издания на богослужебните книги и тяхното прилагане
в българската литургическа практика. Авторът продължава разсъжденията си
върху антифонните указания в Типиците, използвани в богослужебната практика
на Българската православна църква. Категорично е подчертано, че въпросът за
правилното изпълнение на антифоните не намира разрешение нито в изданието на
Типика от 1959 г., нито в това от 1980 г. Напротив видоизменената антифонна практика
се официализира и затвърждава. Стефанов анализира и антифонната част в различните
издания на Служебниците, Часословите и църковно-певческите сборници. Налага
се изводът, че всички тези богослужебни книги по един или друг начин допринасят
за затвърждаването на неправилната практика за изпълнението на антифоните и
превръщането й в норма. При издаването на българските богослужебни книги в края
на ХІХ и през ХХ век са внасяни принципно нови богослужебни практики, които са
исторически необосновани и са чужди на духа на Типика. Авторът подчертава, че
е необходимо да се установи в печатен вид автентичната антифонна традиция с цел
съхраняване на богатото литургично наследство в богослужението на Българската
православна църква.
Студийният характер на изследването не пречи цялостно да се проследи и
представи взаимовръзката между традицията и съвременността при литургийните
антифони в богослужебната практика на Българската православна църква. В
този смисъл студията „Литургийните антифони в богослужебната практика на
Българската православна църква – между традицията и съвременността” ще бъде
добър помощник на всички, които се интересуват от свързаните с богослужебната
практика въпроси.
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