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СЛЪНЧОГЛЕД – СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ1
Йежи Фарино
(Превод от руски: Дечка Чавдарова)
THE SUNFLOWER AND ITS SEEDS
Jerzy Faryno, Polish Academy of Sciences, Poland
(Translated from Russian: Dechka Chavdarova)
Abstract: The proposed article deals with the semantics of the motive of the sunflower
and its seeds in several sculptural representations, such as Seeds Market Woman in Minsk
(Belarus), Sunflowers in the town of Havsa (Turkey), Seed shell in Bucharest (Romania),
installation porcelain Sunflower seeds in the London gallery Tate Modern (Great Britain),
made up of sunflowers seeds Portrait of Ai Weiwei (Shanghai, China) and rural culture
(including culinary) conceptualization of sunflower in Bulgaria. In the course of the
discussion, various accompanying contexts such as the the habit of gnawing seeds, Chinese
posters and the features of linguistic identifications are taken into account.
Keywords: sunflower seeds seller, market woman statue, Kumica Barica, sculpture of
sunflower, sculpture of seeds, sculpture of sunflower seeds, porcelain sunflower seeds,
Bulgarian pita, sunflower head

Своята статия „Луковици и краставици“ (Faryno 2017) аз завърших с
мотива „Продавачка на семки“ и със следната илюстрация (вж. ил. 03):

Илюстрация 01: Гандлярка
семечкамi / Продавачка на семки
[разговорно Баба Комариха]
(2006, по други данни – 2002;
скулптор Алег Купрыянаў /
Олег Куприянов; Камароўскi
Рынак / Комаровски пазар,
Мiнск / Минск, Беларус) (вж.
https://yandex.ru/collections/
card/58a446cf0265c10096376b37/)

ПОДСОЛНЕЧНИК – СЕМЕЧКИ. На руски език тази статия се публикува паралелно в електронното
издание на списанието на Алтайския държавен педагогически университет в Барнаул Культура и текст.
2018. № 2(33).
1
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Илюстрация 02: Гандлярка семечкамi
/ Продавачка на семки [разговорно
Баба Комариха] (2006, по други данни
– 2002; скулптор Алег Купрыянаў /
Олег Куприянов; Камароўскi Рынак
/ Комаровски пазар, Мiнск / Минск,
Беларус)
(вж. http://wikigogo.org/ru/179182/)

Илюстрация 03: Гандлярка семечкамi
/ Продавачка на семки [разговорно
Баба Комариха] (2006, по други данни
– 2002; скулптор Алег Купрыянаў /
Олег Куприянов; Камароўскi Рынак
/ Комаровски пазар, Мiнск / Минск,
Беларус)
(вж. http://minsk-old-new.com/places/
pamyatniki-i-skulptury/parkovayaskulptura)

Към тези илюстрации беше добавена бележката, че тази знаменита
Продавачка на семки се е превърнала може би в знак на отминалата култура,
но не в знак на слънчогледа, а слънчогледът / слънчогледовите семки още
по-малко стават знак на Минск, макар да са запазили своя смисъл като знак
на предишните обичаи / поведение. Как и по какви семиотични закони и
при какви условия се осъществява това – е отделен семиотичен проблем.
Наред с някои скулптури на Владимир Иванович Жбанов (1954-2012),
особено с неговата Незнакомка / Непознатата (май 1998) в Михайловската
градинка, Продавачката става една от най-често фотографираните и
популярни скулптури в интернет. Причината, както ми се струва, е не само
в нейната локализация на много посещавано място, а и в адекватността ú
на това място, както и в привлекателната ú пластична фотогеничност.

Йежи Фарино - Слънчоглед – слънчогледови семки
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Илюстрация 04: Kumica Barica / Кумицата
Барица (4 март 2006); скулптор Stjepan
Gračan / Степан Грачан [1941]; Tržnica Dolac
[Trbuh Zagreba], Zagreb, Hrvatska / Пазарът
Долац [Търбухът на Загреб], Загреб,
Хърватска
(фотографията е от: https://www.tripadvisor.
com/LocationPhotoDirectLink-g294454d8660625-i162247921-Statue_of_Kumica_
Barica-Zagreb_Central_Croatia.html)

Статуята е кръстена „Барица“ от жителите на Загреб, а самото
име произлиза от „Barbara / Варвара“, но в популярната му селска форма.
По-подробно за този пазар и за прототипа на Кумицата разказва сайтът:
https://www.telegram.hr/zivot/znate-li-skulpturu-kumice-barice-s-dolca-ovaje-gospoda-bila-model-kiparu-koji-ju-je-radio/
Илюстрация 05: Учени
редом с Kumica Barica
/ Кумицата Барица;
скулптор Stjepan Gračan
/ Степан Грачан [1941];
Tržnica Dolac [Trbuh
Zagreba], Zagreb, Hrvatska
/ Пазарът Долац [Търбухът
на Загреб], Загреб,
Хърватска (фотографията
е на Josip Užarević / Йосип
Ужаревич [30 април 2012];
седнал – Jerzy Faryno /
Йежи Фарино, прав –
Roman Bobryk / Роман
Бобрик)

Предишният въпрос за успеха на подобни фигури остава в сила и
днес. И отново остава без отговор. Преминавам към друго – към мотива за
слънчогледа и слънчогледовите семки. Изчезналият край на предишната

12
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статия получи неочаквано продължение. По повод на семките в споменатата
скулптура веднага (на 28 декември 2017 г.) откликна проф. Ульяна Юрьевна
Верина от Минск:
Макар семките да не се превърнаха в символ на Минск, традицията да се
люпят, уви, не остана в миналото. Семките са популярни в Минск. И ги
люпят (например в обществения транспорт) доста често.

А неотдавна, когато разглеждах скулптури на плодове, зеленчуци и
цветя в Турция, ми попадна следната кореспонденция за това - как турците
люпят семки (вж. подписания с името nastasya87 блог от 2010 г: http://www.
turspeak.ru/blogs/nastasya87/progulki-po-kemeru-tsentralnaya-ploshchad):
Серго пише (31.10.2010):
Кемер наистина е забележително градче. Компактно и много уютно.
А когато видях за пръв път как турците люпят семки, се учудих, че този
продукт е популярен и у тях. Учуди ме самата методика на „люпенето“ –
от двете страни нагризваха семката в тясната ú част, а след това с ръце
изваждаха ядката. И акуратно събираха люспите в пакетчета...Във всеки
случай, аз видях точно такава картина.

VOV (01.2010 в 12:12:25):
Браво! Не плюят семките на земята, както обикновено правят нашите
хора:))

Към това авторът на блога nastasya87 добавя на 02.11.2010 в 15:44:35:
Случва се да плюят и на земята. А обърнахте ли внимание на големината на
семките? В сравнение с руските те са огромни!

В Турция аз никъде не открих скулптура на слънчогледови семки, но
затова пък попаднах на ето такава скулптура на слънчогледи – цветя:
Илюстрация 06: Ayçiçeği
Manzaralarla Heykel / Слънчогледи
[буквално: лунни цветя] Havsa,
Edirne, Türkiye / околийският
град Хавса, провинция (il)
Одрин, Турция (фотография от 8
септември 2010)

Йежи Фарино - Слънчоглед – слънчогледови семки
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Скулптурата е мотивирана с това, че турската част на Тракия, и в
частност околията (ilçe) с център Хавса, се слави с плантациите си от
слънчоглед. За разлика от Минск, тя не само експлицира (овъншнява,
изразява) основното достояние на Хавса, но и получавайки знаковия
статуc на скулптура паметник, повишава ранга както на околията, така и
на неговата аграрна култура. Впрочем, в съседния град Edirne / Одрин се
намира аналогична неколкометрова композиция от три лалета – Lâle
heykel / Паметник на лалето. С тази разлика, че в нейната семантика се
включва и историята. Турция се смята за родина на лалетата, а Одрин,
който е бил столица на Отоманската империя, още в средата на ХVІ век се
прославя и в самата империя, и в Европа именно с културното, градинско
отглеждане на лалета. Този контекст допълнително се обогатява както от
култовия (религиозен) статус на лалето (с мотиви на лалета са изрисувани
керамичните плочки на ред джамии), така и от нашата съвременна култура,
в която градовете, регионите и страните започнаха да си съперничат по
налагането на свои „икони“, а Турция, в частност, реши „да си върне своето
лале“, станало в Европа знак на Холандия. По-подробно писах за това в
статиите си „Мечите национални икони. Българската мечка“ (Faryno 2014а)
и „Лалета и рози“ (Faryno 2016).
Слънчогледовата семка, която ни интересува, откриваме в Букурещ,
Румъния (доколкото може да се види на фотографиите от сайтовете: http://
denvilinside.livejournal.com/141132.html [фотография 07 от 27 юли 2016];
https://infoinsider.ro/2016/07/09/kulturama-monumentul-cojii-de-samantaalunele-agricole-de-la-daci-pana-in-prezent/ и https://imgur.com/r/romania/
BMe36LG [качен на 27 август 2016, фотография 08]):

Илюстрация 07:
Monumentul Cojii
de Sămânţă. De la
daci – prezent! /
Паметник на люспа
от семка. От даките до
съвременността (юли
2016; художник – Ana
Petrovici-Popesku / Ана
Петровичи Попеску;
Piaţa Revoluţiei,
București, România /
Площад на революцията,
Букурещ, Румъния) (общ
план – фотография от 27
юли 2016)

СИМВОЛИТЕ
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Илюстрация 08: Monumentul Cojii de Sămânţă.
De la daci – prezent! / Паметник на люспа от
семка. От даките до съвременността (юли
2016; художник – Ana Petrovici-Popesku / Ана
Петровичи Попеску; Piaţa Revoluţiei, București,
România / Площад на революцията, Букурещ,
Румъния) (детайл / част от фотография, качена
на 27 август 2016)

Достъпните коментари не обясняват какво се има предвид в това
заглавие. Не румънското око и не румънският език виждат и разчитат
дадената пластика и подписа „Monumentul Cojii de Sămânţă / Паметник
на люспа от семка“ като ‘слънчогледова семка’. Между другото, смущава и
споменаването на даките, древните жители на този регион, историческата
Дакия (Dacia), от които съвременните румънци смятат, че произлизат. Даките
са с 1000 години по-древни от масово появилия се по тези земи в средата
на ХІХ век слънчоглед. Затова пък те са могли да познават внасяните от
Близкия изток фъстъци от вида шамфъстък (рум. fistic), които се разтварят
по подобен начин (вж. ил. 09):

Илюстрация 09: Fisticul /
Шамфъстък (фотографията
от 20 септември 2016 е взета
от сайта: https://www.5fructe.
ro/articol/fisticul-20-debeneficii-uimitoare-pentrusanatatea-ta--i46)

Йежи Фарино - Слънчоглед – слънчогледови семки
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Положението се спасява и същевременно се усложнява от това, че
надписът „Monumentul Cojii de Sămânţă“ извежда на преден план „люспата“
(или черупката), без да уточнява от какво – от слънчогледова семка или от
фъстък. В крайна сметка няма значение с какво се асоциира дадената люспа –
нека се съсредоточим върху нея. Още повече, че един от блоговете формулира
названието на дадената скулптура така: „Bomboane agricole“ de la daci până
în prezent! / Селскостопански бонбон – от даките до съвременността“, т. е.
като селска разновидност на лакомството и неговата обвивка. Получава се
интересно разместване на акцента: независимо дали това е слънчогледова
семка или фъстък, и двете неща изгубват своята ботаническа природа и се
пренасят в областта на хранителните (дъвкателни) удоволствия.
Макар че малобройните и твърде общи коментари не ни помагат
особено, пътят за осмислянето на инсталацията се очертава достатъчно
отчетливо.
Първо, тази инсталация е осъществена в рамките на второто
издание на мероприятието Културама / Kulturama, eveniment desfăşurat în
Piaţa Revoluţiei, București, România (от 7 до 31 юли 2016), този път посветено
на (и отвеждащо към) движението на дадаистите, което подсказва както
бунтарските обществено-естетически интенции на участващите художници
(те са били седем), така и кода за възприятие на изложените произведения.
Второ, Ana Pеtrovici-Popesku / Ана Петровичи-Попеску е участвала
и в първото издание на Културама (2015) с гигантска скурптура от дъвка,
приблизително наподобяваща безформена камила или октопод и озаглавена
Monument roz din „gumǎ de msetecat“. Cei 7 ani de acasǎ / Розов паметник от
„дъвка“. „7 години у дома“ (2 юни 2015; în Piața Revoluției, București, România /
Площад на Революцията, Букурещ, Румъния; фотографиите и коментарите
виж на сайта: http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/hahaha-in-bucurestiexista-guma-de-mestecat-care-ne-invata-ce-este-bunul-simt/).
Асоциациите с дъвкане и плюене (камила) и прилепване и увиване
(октопод) се активизира произволно. После вече е ясно: това е протест
против безкултурието и заедно с това нагледен възпитателен жест спрямо
манталитета на съвременните „даки- варвари“.
Такъв е и смисълът на продължаващата тази тема люспа от
слънчогледова семка. „Sǎmânta“ като „семка“ е смачкана, опразнена,
съдържанието ú – зърното, ядрото – липсва, остава само „cоji“ – празна
черупка, люспа (в този дух е и коментарът на сайта http://www.cunoastelumea.
ro/subcultura-la-putere-monumentul-cojii-de-samanta-de-la-daci-prezentbucuresti-in-piata-revolutiei/).
И последният пример: знаменитата инсталация Kui Hua Zi / Sunflower
Seeds / Слънчогледови семки или прости Семки, осъществена отначало (от
октомври 2010 до април 2011) в Турбинната зала на Лондонската галерия за
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съвременно изкуство Тейт Модърн (The Turbine Hall, Tate Gallery of Modern
Art [разговорно Tate Modern], London Borough of Southwark), а след това в
ред други галерии по света. Нейният автор е китайският художник 艾未未 /
Ai Weiwei / Ай Вейвей (1957). По своята форма инсталацията е много проста
– цялата Турбинна зала е била засипана от десетсантиметров слой от повече
от 100 милиона порцеланови слънчогледови семки. По съдържанието си
обаче тя е много сложна.
Преди всичко, макар че тези семки са пределно реалистични,
задачата на инсталацията не е да се покажат именно семки. Те са
многократно символични.
От една страна, по своето неизброимо количество те ознаменуват
броя на населението на Китай.
От друга, на пръв поглед семките изглеждат еднакви, но всъщност
сред тях няма дори две еднакви. Работата е в това, че са ги изработили и
изрисували по традиционния начин, ръчно (според едни източници 3000,
според други – 1600 майстори от град Дзиндъджън / Jingezhen / 景德镇) и в
това, че тук намират израз важните за Ай Вейвей идеи – както за натрапената
на народа унификация, така и за сплотеността, единството и индивидуалното
разнообразие.
От трета страна, изборът на слънчогле-довите семки за представяне
на народа далеч не е произволен. Този избор е подсказан от идеологемиката
на пропагандата от времето на Културната Революция (1966 – 1976), когато
вождът на народа – Мао Дзъдун – е бил изобразяван на вездесъщите
плакати като лъчезарно слънце, а следващият го народ – като цъфтящи
слънчогледи. И накрая, не по-малко важни са материалът – порцелан – и
мястото на изработването на семките – Дзиндъджън. Порцеланът, както
е известно, е едно от най-древните изобретения и достояние на изконната
китайска култура. Дзиндъджън пък влиза в историята като „столица на
императорския порцелан“. За запознатите с биографията на Ай Вейвей
и историята на създаването на инсталацията не са без значение и такива
факти, че крайно тежките времена на Културната Революция съвпадат с
детството и юношеството на художника, когато слънчогледът е спасявал от
глад; а след това, че самото изработване на такова количество порцеланови
семки, продължило три години, дава на много жители на град Дзиндъджън
работа (изрисуването им е ставало основно по домовете) и все пак някакъв
доход (виж видеозаписа, достъпен на сайта: https://www.youtube.com/
watch?v=PueYywpkJW8 и ил. 10-12).
Някои интерпретации ни отвеждат в друга посока. Семената се
тълкуват като надежда за покълване, а ръчната изработка – като знак на
уникалното в опозиция с масовото, щампованото. Извън рамките на моето
внимание (пък и на знанията ми) остава отговорът на въпроса „с какво са
мотивирани слънчогледите на плакатите с Мао Дзъдун?“.
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Илюстрация 10: 葵花籽 / Kui Hua Zi / Sunflower Seeds
/ Слънчогледови семки (12 октомври 2010; художник
– 艾未未 / Ai Weiwei / Ай Вейвей [1957]; interior of
The Turbine Hall, Tate Modern, London / Турбинната
зала на Лондонската галерия за съвременно
изкуство Тейт Модърн, Лондон, Англия)

На долния кадър е фотографията на Ай
Вейвей по време на лондонския вернисаж на
неговата инсталация.
На средните кадри – вернисажът на
неговата инсталация.
На горния кадър – един от плакатите
от времето на Културната Революция (19661976) с изображението на Мао Дзъдун на фона
на лъчезарно слънце и с изображението на
символизиращите народа слънчогледови
пити (в увеличен вид вж. илюстрация 11).

Илюстрация 11: Плакат от времето на Културната
Революция (1966-1976) с изображението на
Мао Дзъдун на фона на лъчезарно слънце и с
изображението на символизиращите народа
цъфнали слънчогледи (датиран от 1968 г.;
художникът е неизвестен).

Както ми обясниха колеги (проф. Олга Анатолиевна Джумайло /
Ольга Анатольевна Джумайло и Антон Александрович Маслаков от ЮФУ
в Ростов-на-Дон) в електронен отговор на моя въпрос от 19 март 2018,
надписът означава:
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‘[Горещо] от сърце желаем на Председателя Мао Дзъдун дълъг живот’. Тук
иероглифът слънчоглед не се среща, а изразът ‘дълъг живот’ (万寿无疆) е
устойчива формула, сходна с ‘многая лета’ и, съдейки по употребата му в
названията на свещените планини, дворци и храмове, е свързана с даоските
представи за дълголетие и безсмъртие. Тук трябва да се има предвид, че
подобно пожелание в Китай е възможно както към живите, така и към
мъртвите.

Изображенията на слънчогледи под портрета на Мао Дзъдун, както
изглежда, са нещо очевидно и за автора на плаката, и за публиката – найвероятно под тях се подразбират поздравяващите, тоест, народът. Затова
пък в подписа на другия плакат от същото време и в същата поетика думата
със значение слънчоглед присъства експлицитно.

Илюстрация 12: Още един
от плакатите от времето на
Културната Революция (1966 –
1976) с изображението на Мао
Дзъдун на фона на лъчезарно
слънце и с изображението на
символизиращите народа цъфнали
слънчогледи (не са посочени нито
датата, нито художникът).

В помощ ми идва продължението на писмото на Олга Джумайло и
Антон Маслаков (който от своя страна се е консултирал с китайски колеги):
При превода на втория иероглиф наистина е важно да се знае, че
слънчогледът може да се означи по два начина – 葵花 и 向日葵. Иероглифът
葵 се използва за означаването на растения с едри цветове и, ако превеждаме
иероглифите дословно, то в първия случай това е ‘цвете с едри цветове’, а във
втория – ‘обърнато към слънцето едро цвете’. Във втория случай отговорът
на въпроса на колегата е положителен – това също е ‘слънчоглед’, и даденото
обстоятелство се обиграва във втория текст, а именно:
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ПРЕВОД: Цветовете на слънчогледа са насочени към слънцето /
обърнати са към слънцето, / (червените) Сърца следват пътя към Пекин /
обърнати са към Пекин.
При това в първия ред за название на растението се използва 葵花, но
след него се привеждат двата иероглифа на второто название на слънчогледа
– именно като слънчоглед във вида на своеобразна реализирана метафора 葵
向 太阳 (цвете, обърнато към слънцето), където последните два иероглифа
са древният иероглиф за слънцето, великата сила Ян (но това вече е отделна
история, както и фактът, че сърцата са червени – който също говори за
използване на стар иероглиф, оказал се много подходящ в новия контекст).
По повод на двете изображения като цяло коментарът на китайския
колега е следният (цитирам с малка корекция):
Ние сравняваме Председателя Мао със слънцето. Слънчогледите – ‘това е
китайският народ; председателят Мао, като слънце, донася на китайците
свобода и светлина, а ние го обкръжаваме, уважаваме, обичаме, както
обичаме слънцето’.

От всичко това следва, че китайското око вижда същото, което и
европейското – слънчогледи. Но езиците, на които виждат и разбират,
са различни. В редица европейски езици, които копират семантиката на
латинския / гръцкия helianthus (‘слънчево цвете’ във формите от типа:
нем. die Sonnenblume, англ. sunflower, чеш. slunečnice, полск. słonecznik, укр.
соняшник, бел. сланечнiк, даже българското слънчоглед (‘гледащ слънцето’)
е изразена само връзката със слънцето, а семантиката ‘обръщане, кръжене
(след слънцето)’ се привнася от говорещите отвън, от техните знания. В
това отношение руското подсолнечник с неговото под– се отклонява силно
от подобно самообяснение.
Още по-сложен е въпросът с унгарското napraforgó (буквално
‘въртящ се ден’ и с турското ayçiçeği (буквално ‘лунно цвете’). Тези езици
превеждат Слънчогледови семки / Sunflower Seeds на Вейвей или като
Napraforgómagok (а по-често запазват английското Sunflower Seeds), или
като Ay[çiçeği] Çekirdekleri, тоест, ‘Семки (семена) на лунното цвете’ (макар
че турският познава и синонимите günebakan, gündöndü, които насочват
по-отчетливо към семантиката ‘güneş / слънце, ден, светлина’ и ‘въртене’)
и разчитат на знанията за свойствата на слънчогледа (особено в случая
с плаката). Такава е и ролята на дубликацията на китайския надпис –
удвояването на йероглифите – единият идентифициращ, със значението
‘(слънчоглед) – едри цветя’, а другият пояснителен, със значението ‘цветя,
следващи слънцето’.
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Илюстрация 13: 景德镇 /
Jingdezhen / Дзиндъджън
– подбор и изрисуване на
порцеланови семки [Kui Hua
Zi] за инсталацията на Ай
Вейвей. Кадър от видеото на
лондонската галерия Тейт
Модърн / Gallery Tate Modern,
London.

Илюстрация 14: Портрет
на Ай Вейвей (21 януари
2017 [навярно за неговата
60-годишнина]; художничка
– Red Hong Yi / Ред Хонг Йи
[Red / Ред е популярният ú
псевдоним, а истинското ú
име се изписва и като Hun I
/ Хун И]) (Shanghai, China /
Шанхай, Китай). Изработен
от 20000 естествени семена
от сънчоглед. (вж. сайта от
27 януари 2017 Cv https://
novosti-n.org/ukraine/
read/150557.html)

Що се отнася до семките, ако знаем, че от тях е създаден не само
известният фотопортрет на Ай Вейвей, който с ръце разтваря широко
очите си към света (2012), но и това, че той е автор на знаменитата
лондонска инсталация Kui Hua Zi / Sunflower Seeds / Слънчогледови семки,
се получават семки от трета степен. Тук те са не толкова семки, колкото
изображение на порцелановите семки на Ай Вейвей, които от своя страна
преобръщат тоталитарната символика на китайския народ и неговите
традиции и труд. Истинските семки, разбира се, не са изчезнали безследно
– тяхната ‘истинскост’ може да се разчете като израз на благодарността
им към своя художник. Семиотичният кръг се затваря – семките стават
носители и на културемата „Ай Вейвей“, и на тази семантика, която им е
предал самият портретиран Ай Вейвей. И накрая (но вече на нивото на
жанра потрет) унифициращата, обезличаваща идея на вожда се превръща в
индвидуализиращата идея на художника.
В заключение не мога да подмина подсказания ми епизод от
семантичната история на слънчогледа (в писмо от професора от Шуменския
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университет Дечка Чавдарова от 21 март 2018).
Виж бележката от 27 ноември 2017: Росица Бинeва (уредник на отдел
„Занаяти“ в ЕМО „Етъра“); при подготовката на материала е използван
архивът на Петко Китипов (Държавен архив – Стара Загора, фонд 1441, а.е.73).
(Заглавието е на редакцията): Защо старите българи наричали слънчогледа
‹вампирско плашило› (на сайта: http://www.desant.net/show-news/42558).
Цитирам посочената бележка почти в пълен вид:
В България слънчогледът е пренесен след Освобождението от Русия, но
отглеждането му като земеделска култура започва едва след 1918 г.
В своите проучвания Петко Китипов, краевед, изследовател на занаята
шарланджийство, пише: „Спомням си как едва към 1925 година
обработването на слънчоглед се разпостраняваше в софийските села и
шопите с удовлетворение разбираха, че ‹вампирското плашило› (слънчоглед
– б. а.) давало и ‹благина›...” В началото на ХХ век по дворовете отглеждат
по едно-две стъбла слънчоглед и есенно време, когато узрее питата, го
поставят на къщната врата, за да пази дома от вампири.
Китипов разказва, че когато нощем вампирът дойде, за да влезе в къщата,
вижда питата и започва да брои зърната в нея, обърква се, пак започва и
така, докато пропеят петлите и той трябва да изчезне.
Илюстрация 15:
Слънчогледова пита в
сушавата 2012 (България)
(фотографията е от: https://
feremer.bg/i.ck’fh.eofld-mrjdsnimka26083s2.html)

Илюстрация 16: Селски
домашен хляб (България) или
иначе Пита – Кръгъл плосък
домашен хляб (фотография
от 11 ноември 2013; от сайта:
http://zanaeblogcook.blogspot.
com/2013/11/blog-post_5930.
html)

22

СИМВОЛИТЕ

Това, че слънчогледът е поставен в позицията на отпъждащ
вампирите талисман („вампирско плашило“), да речем, е естествено.
Устойчиво свързан чрез своето название (възприемано като отражение на
неговата изконна природа) със слънцето, светлината / деня – той и не би
могъл да се концептуализира иначе. Но връзката с петлите издава и още
нещо: уловимата в турския (güneş, günebakan, gündöndü) или унгарския
(napraforgó) варианти връзка с ‘изгрева’2 и ‘деня’.
В по-голяма степен привлича вниманието ни названието пита. Не
е ясно с какво е мотивирано то. Произлизаща от гръцкото πήττα / ‘хляб’
думата пита българите са склонни (не без основание) да извеждат от
питати (‹храня се›), което е разбираемо по отношение към хляба, но
преносът към слънчогледа е обусловен по всяка вероятност иначе, защото
по това време (съдейки по записите на Китипов – 1925 г.), слънчогледът
още не е влязъл в хранителна употреба. Налага се да се спрем на самия факт
на подобна концептуализация и да я приемем като резултат от външно
визуално (иконическо) сходство. Това е още по-правдоподобно с оглед на
факта, че и без слънчогледа народът е наподобявал в своите хлябове (особено
празничните) различни символични фигури, в това число и слънцето.
Но най-интересното се наблюдава в друго отношение. Макар че
руснаците наричат главата на слънчогледа шапка, а поляците kapelusz
(‘капела›), то техните шапчици / капели имитират цъфнали, а не прецъфтели
(узрели) слънчогледи, а листенцата хвърлят сянка – пазят от слънцето,
с други думи, пречат да се гледа слънцето. У българите листенцата, дори
на „узрелите“ слънчогледи, също се възпроизвеждат, но с друга функция –
по-еднозначно да се свърже дадената форма със слънчогледа. Такива са, в
Илюстрация 17: Питка
„Слънчоглед“ (България).
(фотография от 15 януари
2011; от сайта: http://
passionscooking.blogspot.
com/2011/01/blog-post_15.html).

В руския текст на статията изписването на думата рассвет с разчленяване на приставката и корена – рассвет – допълнително подчертава значението ‘източник на светлината’. Бел. на прев.
2
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Илюстрация 18: Слънчогледова
пита / Празнична питка
(България). Автор на тази
форма и на рецептите
е Ралица Маринова.
Названието на питата
варира: на 5 септември 2014
то е Пита „Слънчоглед“, а
на 16 септември 2014 – Пита
Слънце (вж. сайта: http://
ralicamarinova.blogspot.
com/2014/09/blo-post_22.html).

частност, питите на ил. 17 и 18.
Тук личи ясно механизмът на концептуализацията. Бидейки
метафора на главата на слънчогледа, питата толкова силно се е сраснала
със слънчогледа, че е загубила своята предишна връзка с първоизточника
(хляба) и е станала едва ли не катахреза (вж. ил. 19) и, нещо повече, самата
тя се е оказала в състояние да концептуализира своя отдавнашен източник
– хляба. Това, собствено, е същият семиотичен ход, който наблюдаваме
в случая с потрета на Ай Вейвей, създаден от Ред Хонг Йи (вж. ил. 14). С
тази уговорка, че ако портретът, създаден от Ред Хонг Йи, е разчетен за
разпознаването и за знанията за историята на потретираното лице и
неговите порцеланови семки (т. е. така наречения контекст на предишното
им пребиваване и предишната им семантизация), то българските хлябовепити във формата на слънчогледови пити трябва да бъдат разчетени на
български език, иначе ще си останат интересен, но изпразнен от значение
кулинарен артефакт (каква ли не форма можем да придадем на хляба!).
В този случай трябва да се вземе под внимание и това, че
традиционното кулинарно изкуство не се отличава с особена произволност
– изборът на продукти, рецептурата, последователността на приготвянето,
наборът от ястия, формата им и символичният им декор като правило са
били доста строго регламентирани, съобразени с предназначението им за
определено тържество или празник (вж. в частност сайта http://videlei.com/
articles/details/vazhni-neshta-za-badni-vecher-trapeza-poveriq-rituali-malkitayni-s-golemi-vazmozhnosti-za-zashtita/311, в който подробно се представят
обичаите при подготовката на трапезата за Бъдни вечер, а украсата на
питата, както се подразбира, е силно христианизирана). Не открихме
информация с какво са свързани питите на ил. 17 и 18 – най-вероятно, това
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са само предложения – образци за избор в съответствие с потребностите на
посетителите на интернет.

Илюстрация 19: Откъде се е взело това куче? Шеговита
илюстрация към „Собачьи стихи“ („Кучешки стихове“)
на Саша Богданов, написани на 31 декември 2005 г.,
в навечерието на 2006 г., т.е., годината на Кучето
(рисунката е от сайта: https://www.stihi.ru/2015/02/10/389;
авторът ú не се посочва).

Катахрезата най-ясно личи там (особено на рекламни табели),
където стандартният графичен електронен знак „@“ се заменя с реализация
на неговото название, т. е. с изображението на самото животно – куче.
Разбира се, това сработва само в рамките на определен език (в дадения
случай – руския); там, където знакът „@“ се нарича по друг начин, вместо
куче изобразяват своето, например, маймунка, охлюв, червей или слонски
хобот (по-подробен анализ върху разноезичен материал вж. в: Faryno 2014b
и Faryno 2014c).
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KEMBLE’S BEOWULF AND HEANEY’S BEOWULF
Hans Sauer, University of Munich (LMU), Germany
- To the memory of Eric Stanley Abstract: I compare the translations of Beowulf made by John Mitchell Kemble and by
Seamus Heaney. Kemble published the first translation of Beowulf into Modern English
in 1837, whereas Seamus Heaney’s translation (first published in 1999) came after almost
seventy translations of Beowulf into English had been made. Kemble was also one of the
first editors of Beowulf, and many of his emendations are still accepted today. On the whole,
his prose translation is quite good, although he uses an archaizing language that was,
however, common in the nineteenth and early twentieth centuries. Heaney, on the other
hand, made a fresh start. His translation is a poetic recreation; mostly he uses Modern
English standard language, but he also incorporates in his translation colloquial language
as well as words from Gaelic and Old English words surviving in English dialects, and he
distinguishes stylistic levels: in his translation courtly speech is more elevated and formal
than other kinds of language.
Key words: Beowulf, Beowulf
alliteration, textual criticism

translations, Seamus Heaney, John Mitchell Kemble,

1. Introduction
Both John Mitchell Kemble and Seamus Heaney have special ties to Dublin, even
though Kemble’s relation to Dublin developed only at the end of his life, whereas
Heaney lived in Dublin for many decades: Kemble (1807-1857) died in Dublin in
1857 at the age of 50, while on a lecture tour1. Seamus Heaney (1939-2013), although
he had been born in Northern Ireland, was a resident of Dublin for almost forty
years; he died in 2013 at the age of 742.
Kemble and Heaney also have in common that both published a
translation of Beowulf; Kemble moreover edited the Old English text before
having his translation printed (he was 26 when he published his edition and 30
when he published his translation). Often the edition (1833; second edition 1835)
is counted as the first volume and the translation (1837) is counted as the second
volume3. Those two volumes, i.e. the second edition of his edition (1835) and the
translation (1837), form the basis of my discussion as far as Kemble is concerned.
1

He died in the Gresham Hotel and is buried in the Mount Jerome Cemetery. For Kemble’s lectures see Latham
& Franks 1863.
2

When I delivered the lecture Seamus Heaney was still alive; now the printed version is a tribute to his memory.

3

Although Kemble himself did not use this numbering.
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But obviously there are also differences: Kemble’s translation was the first
complete translation into Modern English (Kemble 1837)4, whereas Heaney’s
version (first published in 1999) came after almost seventy complete translations
of Beowulf as well as many retellings and partial translations into Modern English
had been published (and when Heaney was 60), but for a number of reasons it
quickly established itself as the most successful translation in recent years (see
below).
Kemble and Heaney also exemplify two different kinds of translation, with
quite different aims: Kemble’s translation is a prose translation, “a literal one” as
he says himself (1837: l) – although this is not entirely true (cf. section 7 below).
His aim is to help the reader understand the text and he claims to “give word for
word, the original in all its roughness” (1837: l) - although subsequent research
and interpretations have shown that the original is very complex and by no means
as rough as Kemble and most of his contemporaries thought, and Kemble himself
not infrequently took over embellishments such as alliteration into his translation
(see further sections 3 and 6 below). We should, however, not forget that Kemble
marked the beginning of serious Beowulf scholarship and that many features
which are relatively well known today (such as the principles of the Old English
alliterative metre or the principle of variation or the use of formulae) were not yet
well understood in Kemble’s time.
Heaney’s translation, on the other hand, is much more ambitious: it is a
powerful poetic recreation, imitating the alliterative metre of the original, but
at the same time transforming the language into a modern idiom. Nevertheless
Heaney follows the story closely: He does not omit any important information nor
does he introduce additional matter. Heaney’s translation was successful from a
commercial, an artistic and a scholarly point of view. Because it was commissioned
for the Norton Anthology of English Literature it has been a guaranteed bestseller
from its beginning, and probably it will continue to sell well in the foreseeable
future5. It was actually published separately a little earlier (Heaney 1999), but it
has been included in the Norton Anthology of English Literature from the seventh
edition (2001) of the Norton Anthology onwards. Heaney was also awarded a
prestigious literary prize for his translation, namely the Whitbread Book of the
Year Award for 1999. Obviously the jurors thought that his version was not just
a translation, but rather a literary work of art in its own right. Heaney’s version
has moreover triggered off a large number of reviews, articles, review articles, and
chapters in books devoted to Heaney: we have counted about 50 relevant items
until 20116.
4

The first translation into a vernacular was the Danish version by Nicolai Grundtvig (1820); cf. Sauer et al. 2011,
92-93 [no.368].
5

The Norton Anthology of English Literature is used as a textbook in many North American universities and
colleges. But Heaney’s translation was also published independently in various formats; the first independent
translation (1999) preceded its inclusion in The Norton Anthology. For details see, e.g., Sauer et al. 2011, 49.
6

Cf. Sauer et al. 2011, 49-52 [no. 121].
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Not much is written about Kemble’s translation nowadays; therefore I
shall try to redress the balance at least a little bit and to compare Kemble and
Heaney7. I shall give sketches of their biography (2.) and of the Old English poem
called Beowulf, also referring to its rediscovery at the beginning of the 19th century
(3.), a brief evaluation of Kemble as the first critical editor of Beowulf (4.); I
mention some general characteristics of Kemble’s and Heaney’s translations (5.)
and briefly discuss their form (Kemble’s prose translation and Heaney’s poetic
rendering in alliterative verse) (6.), as well as some features of their layout and
typography (7.); I also give a brief comparison of Kemble’s archaizing features and
of Heaney’s various styles, formal and colloquial ones, and his use of dialect and
Gaelic words (8.), and also of Kemble’s and Heaney’s treatment of compounds
and of variation (9.), and of names (10.). There is a brief conclusion (11.) followed
by the references (12.). Of course not all aspects which are interesting and worthy
of comparison can be dealt with in the limited space available here; for example
I shall say little about their treatment of syntax - although variation is, of course,
also part of the syntax and style of Beowulf.
2. John Mitchell Kemble and Seamus Heaney
Kemble came from a family of famous actors, but he studied at Trinity College,
Cambridge, and got an MA there8. He developed an interest in philology and
archaeology and became, in the words of Eric Stanley, “the greatest of Englishspeaking Anglo-Saxonist of the first two thirds of the nineteenth century”9. He was
a proponent of the new philology developed on the continent by Jacob Grimm,
Rasmus Rask and others. With their discovery of sound-laws and of the relation
between the Indo-European and Germanic languages they put the historical
study of language on a new and much firmer basis than had been possible before.
But Kemble never had an academic post (he drew his income from other
occupations). This was at least partly due to his outspoken temperament and his
exuberance in criticism as well as in praise, which apparently made him not only
friends but also enemies. Thus he wrote in the preface to his edition of Beowulf
that the first edition of Beowulf by the Icelandic scholar Thorkelin (in 1815) was
full of mistakes and that Thorkelin had an “utter ignorance of the Anglo-Saxon
language” (1835: xxix). On the other hand he praised Jacob Grimm – James Grimm,
as he called him - enthusiastically. He dedicated the two volumes of his edition and
his translation of Beowulf to Grimm and he stated that he owed to Grimm “all the
knowledge I possess” (1835: xxiii)10. Kemble also counted two Munich professors,
7

Magennis deals mainly with poetic translations of Beowulf and accordingly devotes little space to Kemble: see
Magennis 2011, 13-15, 44, 50-52, 70. Haarder 1975, esp. 49-58, has a little more on Kemble.
8

On Kemble’s life and work, as well as his friends and his enemies, see, e.g., Scattergood 2009, and now Niles
2015, 220-223 and 229-242 – both with further references, but neither deals in any detail with his Beowulf edition
and translation.
9
10

Stanley 2009, 45.
On Kemble’s relation to Jacob Grimm see, e.g., Shippey 2009.
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Massmann and Schmeller, among his teachers and friends (1837: lii-liii), so it is
perhaps fitting that now a scholar from Munich pays a tribute to Kemble.
But Kemble was also self-critical. In the postscript to the preface of his
Beowulf edition, which he published at the beginning of the second volume (i.e.
the translation), he states that “I proceeded on a basis essentially false” (1837: i),
apparently because at first he had not distinguished clearly between historical
and fictitious elements in Beowulf and early English literature – of course this
distinction is not always easy to make. And occasionally he also admits that he
cannot make sense of the text (e.g. 1837: 90); for an example see section 5 below.
Kemble made many important contributions of Old English studies. His
most voluminous one is the Codex Diplomaticus Aevi Saxonici in 6 vols. (18391848), an edition of charters and other documents, which still has not been
replaced as a whole. It is being superseded only gradually by partial editions and
editions of specific text types. The documents are, of course, on the whole more
important to historians than to literary scholars.
Seamus Heaney was born in Northern Ireland in 1939 into a farming
family11. He studied English at university (Queen’s University, Belfast) and had
a successful career as a poet, a translator, a literary critic and a university teacher
– he worked as a lecturer and later as a professor in Belfast, Dublin, Berkeley,
Harvard and Oxford. He published numerous volumes of poetry12 as well as
translations and literary criticism. His translations (or parts of them) are often
integrated into his poetry or transformed in it, so there is no strict dividing line
between the translator and the poet – this is, of course, something which is
true of many medieval poets, including Chaucer. So Heaney is on the one hand
certainly a learned poet, a poeta doctus, but on the other hand he is also very
much concerned with his own roots, with the past and with the present; looking
at the past helps him to illuminate the present, especially the wars and the violent
disputes, in Northern Ireland as well as in other parts of the world (see further
section 8. below).
Heaney received numerous prizes and awards for his poetry; the most
prestigious of them being the Nobel Prize for literature which he was awarded in
1995. There are also many books and articles about Heaney, and their number is
steadily growing13.
3. Beowulf
Before looking at the versions by Kemble and Heaney, it might be useful to give
a very brief sketch of the Old English poem called Beowulf, which is usually
11

On Heaney’s life see, e.g., Milfull & Sauer 2003, 85-87 (very brief); O’Driscoll 2008 (very long).

12

As well as his collected poems; see, e.g., Heaney 1998; for a list of his poetry and prose up till 2003 see, e.g.,
Milfull & Sauer 2003, 136-137. Not yet mentioned there are, e.g. Heaney’s later volumes of poetry District and
Circle (2006); Human Chain (2010).
13

Cf., e.g., Milfull & Sauer 2003, 137-138; Magennis 2011, 161-189.
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regarded as the oldest extant epic poem in a Germanic language. The main story
is relatively simple and clear-cut: it basically describes the hero’s (i.e. Beowulf’s)
three fights, first in Denmark against a monster called Grendel and his (nameless)
mother, and fifty years later in his homeland (the land of the Geats, now southern
Sweden, still called Götaland) against a dragon; in this last fight the dragon is
killed, but also Beowulf himself. Whereas some earlier critics thought that this
storyline is a bit simple, later critics pointed out the artistry of Beowulf14, and
Heaney even claimed that the fights take place at archetypal sites of fear. And in
any case the main story is interlaced with many allusions and stories within the
story, also called episodes or digressions, which make the poem and its structure
much more complex (see further section 6 below for the Sigemund episode and
the Finnsburg episode).
When Beowulf was originally composed is still very much disputed:
suggestions range from the later 7th to the late 10th century, which leaves a time-span
of roughly 300 years, although at present an early dating seems to be fashionable
again15. Moreover the poem probably evolved over several stages before it took
the form in which we have it16. Since the figure of Beowulf’s uncle Hygelac is
based on a historical person, who was killed in or around 521, the story, as far as
it has historical elements, takes place around 500 AD. But due to the Christian
elements the poem cannot have been composed before the seventh century in
the form in which is has been transmitted, a fact which Kemble recognized17. The
poem is preserved in a single manuscript which was written around 1000 AD,
now London, British Library, Cotton Vitellius A. xv.18 Unfortunately we do not
know how well-known or how little-known the poem (or its story) was in AngloSaxon England, because the manuscript just mentioned is the only witness to the
complete poem19.
Today, however, Beowulf is certainly the best known Old English poem
and it is generally regarded as the most important one. It achieved this status only
relatively late, i.e. after an interval of seven or eight hundred years. Old English
literature in general and Old English poetry in particular were practically forgotten
in the Middle English period, because the English language had changed so fast
14

This viewpoint was made popular by Tolkien 1936, but Schücking expressed similar views earlier. Cf. also, e.g.,
Brodeur 1960.
15

See, e.g., Neidorf 2014.

16

For a recent expression of this view see, e.g., Niles 2011.

17

England was christianized from the South (Kent) by missionaries from Rome from 597 onwards.

18

There have been several descriptions of the manuscript; see now, e.g., Gneuss & Lapidge 2014, XX.

19

Parts of it perhaps circulated independently; thus the so-called Finnsburg Episode has also been transmitted
outside Beowulf and in a variant form as the so-called Finnsburg Fragment; see, e.g., Fry 1974. And in the AngloSaxon (West-Saxon) royal genealogies some names are mentioned which are similar to or even identical with
the names of some of the early Danish kings mentioned at the beginning of Beowulf. This coincidence, however,
only attests to the knowledge of those names (and perhaps some early Danish history), but it does not prove any
knowledge of the Beowulf story.
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and so thoroughly that Old English could no longer be read and understood20. The
Old English poetic diction was moreover different from everyday language even
in its own time and it was apparently very sophisticated and highly artificial: Old
English poetry was composed in the alliterative metre, and Old English poetic
diction partly used a special poetic vocabulary (i.e. a number of poetic words that
were not used in prose texts) as well as poetic formulae; moreover it employed
the principle of variation, i.e. the same person or thing or phenomenon was
referred to several times, but with varying words (see further section 9. below).
Old English poetry and poetic diction were based on oral poetry, but features
such as alliteration and variation were apparently still used during and after the
transition to written poetry21.
Kemble’s view of the “roughness” of Beowulf apparently mirrors sentiments
of 19th century Beowulf scholarship22, but it misses the point and is no longer upto-date. Kemble does not explain his statement. The background seems to be that
the Anglo-Saxons and their Germanic relatives were thought to be primitive and
barbarian people, especially as compared to the Greeks and Romans. Even today
the Early Middle Ages are sometimes called the Dark Ages, although personally I
do not like this term and prefer to call the period the Early Middle Ages.
Old English was rediscovered in the course of the 16th century, and
gradually Old English texts were edited and dictionaries and grammars of Old
English were published23. But Beowulf still did not arouse the interest of the early
Anglo-Saxonists. It was first mentioned in Humfrey Wanley’s famous catalogue of
Anglo-Saxon manuscripts, published in 1705, but another hundred years passed
before historians and literary historians took notice of it. Translations of selected
passages together with a summary of the poem were first published in 1805 by
Sharon Turner in his very successful The History of the Anglo-Saxons. The first
complete edition, together with a facing translation into Latin, was published
by Grimus Thorkelin in 1815. Thorkelin was an Icelander, and Iceland was under
Danish rule at the time. Thorkelin gave the poem the title De Danorum Rebus
Gestis Seculis III et IV: Poema Danicum Dialecto Anglo-Saxonico. Obviously
Thorkelin saw Beowulf not only as a monument of early Danish history (but his
dating is definitely too early), but even as a Danish poem in the Anglo-Saxon
dialect24. I have mentioned Kemble’s very negative opinion of Thorkelin’s edition
above (see section 2).
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See, e.g., Sauer 1997.
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And there was the alliterative revival during the Middle English period.
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Wülker 1885, 244-245, for example, claims that Beowulf is only half-finished („ein halbfertiges … Epos“) and
that the introduction of Christianity destroyed the impetus of Germanic epic poetry. Most scholars would no
longer make such claims today.
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Wülker 1885 provides a detailed bibliographical and critical survey of the early studies (including editions
etc.) of Old English language and literature, and he also deals extensively with the beginnnings of Beowulf
scholarship (1885, 245-307). He also stresses the importance of Kemble, e.g. 1885, 271-272 (§247).
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Niles 2011 also stresses the Danish origins of the Beowulf story.
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4. Kemble as editor of Beowulf
Kemble’s edition, first published in 1833 (with a second edition in 1835), was the
second edition of the Old English text. Kemble used the title Beowulf, which
has ever since been the customary title of the poem – like almost all Old English
poems it has no title in the manuscript. Since Kemble, more than fifty editions
of Beowulf have been published, with and without translation25. The standard
scholarly edition still is Klaeber’s Beowulf, first published in 1922 and now in its
fourth, updated edition 2008, and when I compare Kemble’s edition with later
editions, I shall mostly refer to the 4th edition of Klaeber (Klaeber4). Kemble’s first
volume (i.e. his edition of the Old English text) contains a preface, the edition
itself, supplemented by an edition of Widsith (under the title “The Traveller’s
Song”) and of the Finnsburg Fragment; at the end there is a glossary (selective
according to Kemble) and a glossary of names.
In the preface Kemble is mainly concerned with the identification of
the main protagonists in the poem. This gives him an opportunity to display
his wide reading. His dating of the events described in the poem around the
middle of the 5th century (1835: vi) is a little too early, however, at least as far as
Beowulf’s adventures in Denmark are concerned. Kemble apparently refused to
accept the identification of Hygelac with a historical person (Gregory of Tours’s
Chlochilaicus), although this identification had been made in his time26.
Kemble also briefly discusses the role of the editor of a medieval text, and
characteristically he has firm ideas about the editor’s task. In his view the AngloSaxon manuscripts are in general “hopelessly incorrect”, because the Anglo-Saxon
scribes had “both the lack of knowledge, and lack of care”, and they were “ignorant
or indolent”. He believes that “A modern edition … will be much more like the
original than the manuscript copy” (1835: xxiii-xxiv). Today we are no longer as
optimistic as Kemble was, and we do not believe that we know Old English better
than the Anglo-Saxons, who were the native speakers after all. In stark contrast
to Kemble, the editors of Klaeber4 state that “recovering an ‘original’ text [of
Beowulf is] a frank impossibility” (2008: 320)27. Both views are, of course, extreme
views, and as often, the truth probably lies somewhere in the middle. Due to the
endeavours of generations of editors, beginning with Kemble, we now have a text
that is at least accepted in large parts.
After all, the scribes occasionally did make mistakes or left gaps, and in
such cases it is still the task of the editor to conjecture what the original reading
might have been. In the case of Beowulf, an additional complication is that the
manuscript was damaged by the fire in Cotton’s library (in 1731), so that often
letters at the margins crumbled away later and have been lost. But sometimes
these are still recorded in the two transcripts Thorkelin made or had made before
25

See Sauer et al. 2011.
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First by Grundtvig 1820: lx-lxi.
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Echoing earlier opinions.
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he published his edition, and sometimes they can today be seen with the help of
modern techniques, see especially Kiernan 2011 (Electronic Beowulf). But Kemble
also rightly stresses that the editor should never withhold the manuscript reading.
In his edition, Kemble has two kinds of editorial interference to the text:
Sometimes he supplies missing letters in brackets in the text, and sometimes he
retains the manuscript reading in the text, but prints his proposal for emendations
in his critical apparatus at the bottom of the page; for some examples see below.
Whereas modern editors print Old English poems usually in long
lines, Kemble, like the earlier editors generally, printed the poem in half-lines.
Consequently, in his edition the poem has 6359 lines, instead of the 3182 lines of
modern editions – here I always give Kemble’s numbering first and the modern
numbering second. Otherwise his edition is like a modern edition in many
respects (but not in all): He introduces modern capitalization and punctuation,
and he indicates vowel length with an accent mark.
The word-division of the manuscript is often different from modern
word-division: words which to our mind belong together, e.g. the elements of
compounds, are often written separately; on the other hand sometimes words or
morphemes which to our mind should be separated are written together. As a kind
of compromise between being faithful to the manuscript and helping the modern
reader to understand the text better, Kemble often connects with a hyphen words
and morphemes that are written separately but belong together, e.g. manuscript
þeod cyninga lit. ‘kings of the people’ (gen. plur.), Kemble þeod-cyninga, Klaeber4
þēodcyninga, line 3 = 2a; or MS of teah ‘he pulled away, took away’, Kemble ofteáh, Klaeber 4 oftēah, line 10 = 5b. He does not show, however, when he separates
words or elements that are written together in the manuscript, e.g. MS huða ‘how
the’, Kemble hú ða, Klaeber4 hū ðā line 4 =3a. Occasionally Kemble still retains
the word-division of the manuscript where modern editions use a different worddivision, e.g. manuscript and Kemble midscip herge, Klaeber4 mid scipherge, 483
= 243a, ‘with a navy’, lit. ‘with a ship-army’. Kemble also retains the manuscript
abbreviations, which are usually expanded in modern editions, e.g. manuscript
and Kemble monegū ‘many’ (dat. plur.), Klaeber4 monegum 9 = 5a. Kemble’
edition thus looks different from the text in the manuscript as well as from a
modern edition.
Kemble supplied many missing letters and proposed numerous
emendations. Many of those were adopted by some or even all of the later editors,
which shows his importance in the history of Beowulf scholarship in general and
Beowulf textual criticism in particular. He was the first scholar who helped to
establish, if not the original text, then certainly a kind of generally received text.
To give just a few examples: MS aldor…ase, Kemble aldor-[le]áse, Klaeber4 aldor(l)
ēase line 30 = 15b ‘lordless, without a lord’; MS segen …denne, Kemble segen
[gyld]enne, Klaeber4 segen gy(l)denne ‘golden banner’, line 94 = 47; MS eorðan
w, Kemble eorðan w[orhte], Klaeber4 eorðan worh(te) line 184 = 92b. Some of
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these examples also show that what different editors see or believe to see in the
manuscript occasionally varies considerably.
Some emendations first proposed by Kemble are still disputed, e.g.: the
manuscript has egsode eorl ‘(he) frightened, terrified the warriors’, which Kemble
printed in his text, line 11 = 6a. But in his critical apparatus he suggested to emend
this to egsode eorl[as], because here one would expect the plural. This passage
has been extensively discussed. Some editors adopted Kemble’s emendation,
including Klaeber4, whereas others did not. This word has even been made the
basis of more far-reaching interpretations: some editors and critics, e.g. Wrenn
1973, 96, and Swanton 197828, interpret it not as eorl[as] ‘men, warriors’, but as a
reference to the tribe of the Heruli; Swanton accordingly emends eorl to Eorle (on
names in Beowulf and their treatment in the translations by Kemble and Heaney,
see also section 10 below).
Other emendations suggested by Kemble were rejected by the majority of
later editors on various grounds; again a few examples will have to suffice. Thus
the MS has swa sceal ….guma, line 39 = 20a, and Kemble printed swa sceal [guðfru]ma ‘so shall a war-prince’, whereas Klaeber4 and others have swa sceal (geong
g)uma ‘so shall a young man’, which makes better sense in the context.
The MS now reads on fæder …rme, line 41 = 21b, which Kemble emended to
on fæder [feo]rme ‘on his father’s possessions’, whereas later editors, e.g. Klaeber4,
print on fæder (bea)rme ‘in the keeping of his father’ (lit. ‘on his father’s lap’).
One reason for rejecting Kemble’s emendation is that it creates four alliterations
in this line, and especially alliteration on the fourth stressed syllable (fromum
feohgiftum on fæder feorme), yet normally there is no alliteration on the fourth
stressed syllable in Old English poetry, which has led later editors to emend this
passage to fromum feohgiftum on fæder bearme (see further section 6 below).
But Kemble edited and translated at a time when the study of the Old English
alliterative metre was still in its infancy, and when some of its principles had not
yet been recognised29.
The MS has hyrde ic þæt elan cwen line 124 = 62. Kemble recognised that
something is missing here and suggested in his apparatus to add a half-line ofer
sæ sohte; he took elan as the name of a queen and translated “I heard that Elan the
queen … sought the War-Scylfings, over the sea”. Later editors, however, usually
assume a gap before elan and take elan to be the end of the name of the Swedish
king Onela, who is also mentioned in other passages of Beowulf. Klaeber4 prints
hyrde ic þæt […… wæs On]elan cwen ‘I heard that … was Onela’s queen’. Some
editors go even further and conjecture the name of the queen, too; thus Swanton30
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According to Wrenn 9173, 96, this emendation was first suggested by Sewell in 1924.
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A landmark in the study of Old English alliterative verse was Sievers 1893, based on his earlier articles of 1885
and 1887. Now there is a lot of literature on Old English metre (and it is still growing); to mention just a few
authors: Pope 1942; Bliss 1967; Fulk 1992; Russom 1998.
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Taking up a suggestion by Wrenn 1973 [1953], 99.
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prints hyrde ic þæt Yrse wæs Onelan cwēn, ‘I have heard that Yrse was Onela’s
queen’. Heaney comes up with a different solution in his translation; he adds
“daughter” to indicate that Onela’s queen was the daughter of the Danish king
Healfdene: “and a daughter, I have heard, who was Onela’s queen”.
5. Some general characteristics of Kemble’s and Heaney’s translations
Kemble’s translation is generally competent and quite an achievement regarding
that it was the first complete translation of Beowulf into Modern English.
Kemble based his translation on his own edition. He had no English model for
the translation31. A few dictionaries of Old English existed, but were not always
reliable. Like many 19th-century poets and translators, Kemble has an archaizing
tendency, on which see also section 8 below. Although Kemble was interested
in names and their historical or legendary background, he seems to have had
difficulties with some of them. I have just mentioned the case of Onela’s queen;
another instance is the Sigemund-Heremod episode (875-901), where the luckless
early Danish king Heremod is contrasted negatively with the mythical Germanic
hero Sigemund. Kemble seems to confuse Heremod with Sigemund or perhaps
to regard Heremod as another name for Sigemund, so that the intended contrast
between the two (Sigemund as a positive figure and Heremod as a negative figure)
does not become quite clear.
Heaney based his translation mainly on the edition by Wrenn (1953,
and several later editions, e.g. 1973)32; he had, of course, many predecessors and
possible models for his translation, but he made a fresh start and in many ways
his translation differs from earlier ones. On the whole he rendered the poem into
a modern idiom and he integrated it into the alliterative metre which he imitated;
he uses archaic or Gaelic words only occasionally, and their effect is accordingly
quite striking when he uses them (see further section 8 below). In the preface
to the first edition of his translation (Heaney 1999), which is reprinted in some,
but not in all of the later editions, Heaney also comments very eloquently on the
genesis and some important features of his translation.
Towards the end of the poem, when Beowulf’s burial by way of cremation
is told, there is the scene where a Geatish woman laments Beowulf. This passage
is heavily corrupt in the MS (lines 6294-6305 = 3150-3155). In many editions, such
as Klaeber4, this passage is nevertheless tentatively reconstructed, but Kemble
did not attempt a reconstruction of this passage; he only indicated the gaps (or
what he thought were the gaps). In his translation he omitted the passage entirely,
but this is an exception and not typical of Kemble’s method as an editor and as
a translator. On the whole his translation is correct and readable. In Heaney’s
translation the passage just mentioned reads
31

Apart from the Latin translation of Thorkelin (of whom he had a very low opinion); I don’t know whether he
could have read Grundtvig’s Danish translation.
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Apparently Heaney did not use Klaeber.
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A Geat woman too sang out in grief;
with hair bound up, she unburdened herself
of her worst fears, a wild litany
of nightmare and lament: her nation invaded,
enemies on the rampage, bodies in piles,
slavery and abasement. Heaven swallowed the smoke.

6. Form: Kemble’s prose version; Heaney’s poetic (alliterative) version
Kemble’s translation is in prose and he uses alliteration occasionally (but not as a
structural principle), e.g. he translates “weox under wolcnum” line 16 = 8a as “he
waxed under the welkin” (Heaney has “as his powers waxed”), or “fen ond fæsten”
line 207 = 103 as “fen and fastness” (Heaney has “the desolate fens”), or “deorc
deaþ-scua” line 308 = 160a as “dark death-shade” (where Heaney has a similar
“that dark death-shadow”). Sometimes Kemble imitates the alliteration and even
adds to it, as in lines 386-389 = 194-195
þæt fram ham gefrægn Higelaces þegn
god mid Geatum, Grendles dæda

which Kemble renders (p. 9) as “That from his home heard Hygelac’s thane / good
among the Geats, he heard of Grendel’s deeds”, where he expands the twofold
alliteration of the OE original into a threefold alliteration in line 194, and where
he imitates the g alliteration in line 195 - Heaney has
When he heard about Grendel, Hygelac’s thane
was on home ground, over in Geatland.

Another example is 425-427 = 213b-214, where Kemble expands the
threefold alliteration on b of the Old English original into a fourfold alliteration
on b:
Secgas bæron / on bearm nacan beorhte frætwe

Kemble translates this as “the men bore into the bosom of the bark a bright
ornament” (Heaney has “warriors loaded / a cargo of weapons, shining wargear”). Occasionally Kemble introduces alliteration in his translation where there
is none in the original; he renders heaðo-wædum (dat. plur.) line 78 = 39b, lit.
‘war-garments’ as “war-weeds”, or frofre ne wenan 369 = 185b as “hope for any
comfort to come” (Heaney has “forfeiting help”). This shows again that Kemble’s
translation is not quite as literal as he claims it to be, and obviously he recognised
that alliteration is one of the striking characteristics of the style of Beowulf (and
of Old English poetry in general).
Heaney basically imitates the alliterative metre in which the entire Old
English poetry is composed, including Beowulf. The Old English alliterative long
line consists of two half-lines. Each half-line has two stressed syllables, i.e. the
long line has four stressed syllables, and two or three of the stressed syllables
alliterate, i.e. they begin with the same sound (or letter in the written form).
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The third stressed syllable always alliterates, whereas the fourth stressed syllable
never alliterates. All vowels alliterate with each other, whereas consonants only
alliterate with the same consonant33.
Heaney, however, uses a loose form of the four-stressed alliterative long
line and he handles it with greater freedom than the Old English poets did.
Occasionally he has no alliteration, and occasionally the alliteration occurs in the
second half-line only. On the other hand, Heaney sometimes links several lines
through alliteration. An example of alliteration in the second half-line only, but
with the alliteration linking two lines of verse, are lines 2227-2230 = 1118-1119 (from
the Finnsburg episode), where the Old English text reads
eame on eaxle. Ides gnornode,
geomrode giddum, Guðrinc astah

Here the g in the second half-line of line 1118, which does not alliterate in line 1118,
leads on to the alliteration on g in line 1119. Heaney translates this as follows, also
using alliteration in two subsequent half-lines:
Besíde his úncle’s. The wóman wáiled
And sáng kéens, the wárrior went úp.

Kemble translates as (p. 48) “wretchedly upon his shoulder; the lady mourned,
she lamented with songs, the warrior mounted the pile”34.
Sometimes Heaney imitates the alliteration of the original, e.g. the
alliteration on d in line 1:
Hwæt we Gár-Déna in géar-dágum
(line 2: þeodcyninga þrym gefrunon),

which Heaney renders as (with alliteration on the d)
So. The Spear-Danes in days gone by
(line 2: and the kings who ruled them had courage and greatness)

whereas Kemble has “Lo! we have learned by tradition the majesty of the GarDanes” 35.
But often Heaney creates or has to create a new alliteration, e.g. in line 5-6 = 3,
where the Old English original has vocalic alliteration, whereas Heaney makes
the h alliterate (and additionally the p in princes and in campains also alliterates,
i.e. there is cross alliteration in Heaney’s version):
hu ða æþelingas ellen fremedon
We have heard of those princes heroic campains
33

These remarks provide, of course, only a very rough outline of the Old English alliterative metre (which was
inherited from Germanic). For literature on this topic, see footnote 29 above.
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Apparently Kemble confused eame‚ uncle’ with earme‚ poor, wretched’.
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On Heaney’s So see also below, end of section 8.
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This example also shows that Heaney was particularly fond of consonantal
alliteration, which (at least to us) is more marked than vocalic alliteration. Kemble
has here “how the noble men perfected valour”, but Heaney’s rendering seems
more powerful.
Sometimes Heaney achieves strong and striking effects, e.g. in line 4950 = 25 “in mægþa gehwære, man geþeon”, which Heaney translates as “is the
path to power among people everywhere”, where the threefold alliteration on p
underlines and emphasises the theme of power (Kemble has “a man shall flourish
in any tribe”, without any alliteration).
In his preface Heaney characteristically connects his rendering of Beowulf
to his earlier work and points out that the technique of alliteration was not new
to him when he made his Beowulf translation; he had used occasional (but not
systematic) alliteration even in his very first published poem (“Digging”; cf.
Heaney 1998, 3), e.g. line 4 “When the spade sinks into gravelly ground” (with
alliteration on the g), or line 12 “He rooted out tall tops, buried the bright edge
deep” (with double alliteration, on t and on b).
7. Layout, typography and additional features
Kemble’s and Heaney’s translations differ not only in their wording, but also in
their layout, their arrangement of the text. As just discussed, Kemble gives a prose
translation, unfortunately without any line-numbering (although he uses linenumbering in his edition). Heaney gives a poetic translation, roughly imitating
the alliterative long line, and with line-numbering.
Kemble, however, reproduces the manuscript division of the poem into
43 numbered sections, which are called fits or fitts by some modern scholars.
Probably they divide the text into narrative sections, but their function is not
always quite clear. Moreover we do not know whether they were introduced by
the poet or by a later scribe – obviously they are not an element of oral poetry,
but rather an element of written texts. Heaney does not reproduce the numbered
sections, but – probably following the edition which he used (i.e. Wrenn) – he
divides his translation into numerous (but unnumbered) paragraphs.
Kemble in his translation often added words in italics. He does this in
those cases where the Old English syntax is elliptic (at least from a Modern English
point of view; whether the Old English poets felt that it was elliptic is probably
another question) and where Kemble thinks that an addition is useful or necessary
to clarify matters or to achieve a regular Modern English sentence structure.
This, of course, also shows that – contrary to Kemble’s claim – an entirely literary
translation is not possible, at least not if the translation is intended to be intelligible
to modern readers who are not specialists in Old English. A few instances can be
found in some of the quotations given above; two further examples are: “oð þæt
him æghwylc þara ymbsittendra / ofer hronrade hyran scolde, / gomban gyldan”
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lines 17-21 = 9–11a; Kemble translates “until each one of the surrounding peoples
over the whale’s path must obey him, must pay him tribute”, i.e. with peoples, the
second must and the second him added; Heaney translates “In the end each clan
on the outlying coasts / beyond the whale-road had to yield to him / and begin to
pay tribute.” Heaney employs different strategies here: He expands ymbsittendra
lit. ‘the ones sitting around (gen. plur.)’ even more than Kemble into “each clan on
the outlying coasts”, and he adds “begin”.
To give another example: “fyrenðearfe ongeat, / þe hie ær drugon aldor(le)
ase / lange hwile”, lines 28-31 = 14b-16, is translated by Kemble as “he knew the evilneed which they before had suffered for a long while, when they were princeless”;
Heaney translates “He knew what they had tholed, / the long times and troubles
they’d come through / without a leader”.
Heaney also uses italics, but for a quite different purpose, namely to show
that two of the longest and most important episodes (digressions), the so-called
Sigemund episode (lines 1743-1794 = 883b-914) and the so-called Finnsburg
episode (lines 2129-2311 = 1070-1158), are stories within the story, told by king
Hrothgar’s court-singer, the scop. Heaney prints both of these passages in italics;
moreover in the Finnsburg episode he splits the alliterative long lines into halflines, in order to show that – according to his view – the pace of the narrative
slackens here.
The layout of Heaney’s version was partly changed in the various editions
of his translation, so it is difficult to generalize. Here I refer to the illustrated
edition (Heaney 2008). To make it easier for the reader to follow the story, Heaney
adds running titles or brief explanations in the margins, which summarize
the contents, but occasionally also have an interpretative character. Thus in
the illustrated edition the first marginal comment is “The Danes have legends
about their warrior kings. The most famous was Shield Sheafson, who founded
the ruling house” (p. 3). But what is seemingly just a factual explanation and a
summary of the story is at the same also a piece of interpretation. Whereas the
narrator of Beowulf just says “We have heard of …” (in Heaney’s translation),
Heaney’s marginal comment states that what the narrator has heard are “legends”,
i.e. what he tells us is not based on historical truth – Kemble has “we have learnt
by tradition …”, i.e. he leaves it open whether the tradition is factual or legendary.
Something similar happens at the beginning of the so-called Sigemund
episode (lines 1743-1794 = 874b-914), where Heaney’s marginal comment reads
“The tale of Sigemund, the dragon-slayer. Appropriate for Beowulf, who has
defeated Grendel”. It is obvious that the singer’s choice of the Sigemund story
in order to celebrate Beowulf is appropriate, but the narrator of the poem leaves
this for the audience to infer and does not explicitly state this36. Moreover the fact
36

In Beowulf, Sigemund is the dragon-slayer; in later versions of the story (e.g. the Nibelungenlied, the Old
Norse tradition and in Wagner’s opera) it is his son Siegfried (Sigurd) who ist he dragon-slayer – perhaps the
heroic deed was tranferred from the father to the son. But the precise relations of the various versions are very
difficult to establish; see, e.g., the commentary by Klaeber4, 166-168.
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that Sigemund is a dragon-slayer can also be interpreted as a foreshadowing of
Beowulf’s later fight with the dragon (but Heaney does not mention this). In any
case the addition of marginal comments takes up a practice that was common
in older editions of medieval texts, for example in the early volumes of the Early
English Text Society, but which then fell out of fashion and is less common now.
8. Kemble’s archaizing language – Heaney’s modern language and his
various styles
On the whole, Kemble’s translation is quite readable. Not infrequently, however,
he uses archaizing language, i.e. forms, constructions or words which are no
longer used in Standard English and which were probably obsolete even in 19th
century Standard English, i.e. English speakers no longer used them actively, but
probably they had a passive knowledge of them and understood them when they
read or heard them. The use of archaic language was apparently common in 19th
century renderings of older texts; thus Kemble is basically in line with his time. A
much more extreme example is the Beowulf translation by William Morris (who
was associated with the Pre-Raphaelites), which Morris prepared in collaboration
with Alfred J. Wyatt and published in 188537; to my mind this is hardly palatable
and I have the impression that one might almost as well learn Old English and
read the original instead of reading Morris’s translation38. But this archaizing
fashion changed in the 20th century, when poets as well as translators switched to
using contemporary language and even colloquial language.
Kemble’s archaizing language is less marked in narrative passages, but it
is more striking in dialogues. When people address each other, Kemble uses the
archaic forms of the 2nd person of personal and possessive pronoun, i.e. thou,
thee, and thy in the singular. For the verb in the 2nd person singular, Kemble still
often uses the ending –(e)st, and for the 3rd person singular he uses the ending
–eth39. He forms questions and negations often without the do periphrasis; for
questions, he uses the older method of employing inversion. On the other hand,
he employs sometimes an empty do, i.e. a do without an apparent meaning or
function. Sometimes he uses the subjunctive where in Present Day English either
the indicative or modal auxiliaries would be employed. Occasionally Kemble also
imitates the word-order of the Old English poem, e.g. OSV (object – subject – verb)
instead of the normal Modern English word order SVO (subject – verb – object).
A few examples are: “Thou knowest if it be so” (also using the subjunctive); “hast
thou sought us. Thy father” (also: question formed with inversion); “their chieftain
the sons of battle name Beowulf” (p.16; OSVC, i.e. object – subject – verb – object
complement) for “þone yldestan oretmecgas / Beowulf nemnað” (lines 723-726 =
37

Originally it was a Kelmscott Press publication; there were several reprints or re-editions, and it was also
included in Morris’s Collected Works; cf. Sauer et al. 2011, 28-29, no. (11) = [65].
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Nevertheless some selections from Morris’ translation were recently re-published by the British Library.

Perhaps these forms were not quite as archaic in the early 19th century than they are now, and probably they
were still more widespread in dialects.
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363-4) – Heaney has the Modern English word order (SVO) “They call the chief in
charge of their band / by the name of Beowulf”40; “Art thou the Beowulf that didst
contend with Breca”; ‘he granted not” (negation with not, but without to do); “as
thou thyself accountest”; “Đam wife þa word wel licodon” 1271-72 = 639, translated
by Kemble as “The words … liked the woman well” (p. 27), where he imitates the
impersonal construction of the original (which might be confusing because the
Old English dative, “Đam wife”, no longer exists in Modern English, but has fallen
together with the nominative, the wife). Heaney translates “This formal boast …
pleased the lady well” (see also below).
Kemble also uses a number of archaic or archaizing words or word-forms.
Some examples are found in the quotations given above, e.g. waxed ‘grew’ (used
for a young man, not for the moon), welkin ‘sky’, weeds ‘clothes, garments’ in warweeds41. Some others are: I ween ‘I believe’; gripe ‘grip’; spake ‘spoke’42; bare ‘bore,
carried’.
Heaney’s language is much more modern on the whole; moreover Heaney
does not employ just one style, but rather a variety of styles, from formal to
colloquial. Heaney also uses archaic and dialectal words occasionally, but much
more sparingly than Kemble. Heaney tends to use formal language when rendering
formal situations, e.g., a speech by king Hrothgar’s messenger (Wulfgar) to
Beowulf and his warriors when they have arrived at Hrothgar’s hall, lines 777-784
= 391-394
Eow het secgan sigedrihten min,
aldor East-Dena, þæt he eower æþelu can,
ond ge him syndon ofer sæwylmas,
heardhicgende, hider wilcuman.

rendered by Heaney as
My lord, the conquering king of the Danes,
bids me announce that he knows your ancestry,
also that he welcomes you here to Heorot
and salutes your arrival from across the sea

Kemble (p.17) renders this as “My victorious Lord, the prince of the East-Danes,
biddeth say to you, that he knoweth your nobility, and that ye, brave-thoughted
men, are welcome hither to him over the sea-waves”.
Another formal situation at king Hrothgar’s court is described in lines 1271-1276
= 639-641;
40

Heaney on the one hand expands yldestan into ‚chief in charge of their band’; on the other hand he simplifies
oretmecgas to ‚they’.
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Weeds in the sense of ‚garment, clothing’ probably died out due to homonymic clash with weeds ‚unwanted
wild plants’; it only survives in widow’s weeds.
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Spake is the form used by the Book of Common Prayer.
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Đam wife þa word wel licodon,
gilpcwide Geates; eode goldhroden
freolicu folccwen to hire frean sittan.

This is rendered by Heaney as
This formal boast by Beowulf the Geat
pleased the lady well and she went to sit
by Hrothgar, regal and arrayed with gold

and by Kemble (p. 27) as “The words, the boast of the Geat, liked the woman well;
hung round with gold, the freeborn queen of the people went to sit by her Lord.”
Heaney here simplifies a little, omitting word ‘words’ and reducing the compound
folccwen ‘queen of the people’ to the simplex lady43 (freolicu is apparently rendered
by regal); on the other hand he clarifies the situation and the constellation of
persons by expanding Geates to Beowulf the Geat and by replacing frean ‘lord,
king’ with Hrothgar, and once more he introduces a bit of interpretation by
translating gilpcwide ‘boasting speech’ as ‘formal boast’ - ‘boasting speech’ might
seem a negative term to a modern readership, but ‘formal boast’ makes it clear
that this kind of boasting was apparently part of the ritual and was expected
from a warrior who was about to perform a heroic deed (cf. the speeches in the
much later poem Battle of Maldon, probably composed shortly after 991). Though
Kemble’s translation is allright (apart perhaps from the possibly confusing “The
words … liked the woman”, see above), Heaney’s version seems superior and even
this short passage shows how much deliberation went into its making.
But Heaney also often employs colloquial words or phrases, including
short forms, e.g. “the … troubles they’d come through” (line 28-29 = 15), “hold the
line”, “the killer instinct”, “unless I am mistaken”, “safe and sound”, “in fighting
mood”, “dead and gone”, “in the line of action”, “away you go”, etc.. In the words
of Hugh Magennis, who gives a long list of Heaney’s colloquialisms, Heaney here
incorporates “the prosaic into his poetry” (Magennis 2011: 168). But this also fits in
with a more general impression, namely that English literary language has been
increasingly influenced by colloquial usage since the early twentieth century,
which, of course, is a decided change from the archaizing tendencies of the
nineteenth century.
What is perhaps even more striking is that Heaney also uses archaic and
dialectal words. Here a distinction can be made between Old English words which
are no longer used in Standard English but which still live on in English dialects,
and words from Gaelic44. In the introduction to his translation, Heaney stresses
that some of these words were very important to him: It took him a long time to
complete his translation, and some Old English words surviving in dialects (and
43

Historically lady is an obscured compound (< OE hlæfdige), but synchronically (and even from Middle
English onwards) it is a simplex, a monomorphemic word.
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especially in the Northern Irish English dialect of his youth) as well as some of
the Gaelic words eventually helped him to do so. They enabled him to make a
connection between the heroic and Germanic world of Beowulf and the presence.
Heaney even calls this recognition “an illumination by philology”. The use of
surviving Old English words as well as of Gaelic words has to do with Heaney’s
post-colonial appropriation of Beowulf. He claims that as a poet of Irish origin
(although he always wrote in English, and never in Gaelic, and apparently he
grew up speaking English) Beowulf was not part of his native Irish tradition, bur
rather of the English tradition, and the English after all conquered and colonized
the Irish. Heaney therefore first had to find an access, a key to and an entry into
Beowulf, and these words gave him the access which he needed. Heaney thus
achieves two contrary effects at the same time: by translating the Old English
poem into Modern English (Present-Day English) and often even using colloquial
expressions he makes it accessible to speakers and readers of Modern English; but
by using some dialect words and Gaelic words he distances the poem a little from
the reader and he moreover writes his own past into the translation of Beowulf.
Heaney was criticised by some philologists for introducing Gaelic words into a
Modern English translation of an Old English poem, but they contribute to the
unique effect and achievement of his rendering.
One example of a word from Old English which was particulary important
for Heaney because it gave him an access to Beowulf is the verb thole ‘to suffer,
endure’. It goes back to OE þolian, which occurs several times in Beowulf, but
now it survives only in some dialects, and especially in the Northern Irish English
of Heaney’s youth. Interestingly Heaney does not establish a simple one-to-one
correspondence, i.e. he never uses thole when þolian occurs in the OE text of
Beowulf. He translates OE þolian as ‘undergo, endure, go through’ etc., but on the
other hand he employs thole to translate different Old English verbs, e.g. dreogan
‘to suffer’ (cf. “ongeat / þæt hie ær drugon”, 28-29 = 14-15, ‘He knew what they had
tholed’).
Words of Gaelic origin include, for example, keen ‘to lament’45, brehon
‘judge’ or ‘lawyer’, and bawn ‘hall’. Heaney used brehon once to translate OE þyle,
the epithet given to Unferth, obviously a prominent retainer of king Hrothgar,
perhaps his spokesman. There has been a lot of debate about the precise function
of Unferth at Hrothgar’s court and about the meaning of the word þyle46. It is a
rare word and apart from its use in Beowulf it occurs several times in OE glossaries,
where it glosses Latin orator, and Kemble actually also translates it as orator.
Klaeber4 in the glossary renders it as ‘orator, spokesman, official entertainer’ – the
latter could also be seen as a euphemism for ‘court jester’. With bawn ‘small castle,
enclosure’, used by Heaney for the royal halls of Hrothgar as well as Hygelac, he
once more establishes a connection (at least an implicit one) with his own past,
because the farm where he grew up in Northern Ireland was called Mossbawn.
45

I.e. keen ‘to lament’ has nothing to do with keen ‘eager’; both words are homonymous.
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On Unferth see now, e.g., Wieland 2011.
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Even the translation of Hwæt, the very first word of Beowulf (and of
several other Old English poems) allowed Heaney to establish a connection with
his native Northern Irish English dialect. Hwæt (ModE What) can be seen as the
singer’s call for attention, when the hall is full of noisily celebrating warriors, and
the singer first has to get them quiet before he can begin with his performance.
There have been various attempts at translating Hwæt; Kemble, for example,
translates it as “Lo!”, Swanton as “Indeed”. But Heaney was apparently the first
to translate it as “So”, and he explains in his preface that this derives from the
usage of his Northern Irish relatives, who used “So” in order to end all previous
discourse and to begin a new topic47.
9. Compounds and variation
One characteristic feature of the style of Old English poetry in general and of
Beowulf in particular is the frequent use of compounds. Compounds were
apparently employed for various purposes, e.g. to achieve the alliterative metre
and also to help create variation.
In the first seventeen lines of Beowulf, for example, twelve compounds are
used (two adjectives and ten nouns, one of the latter being a name)48, namely GarDena (gen. plur.), geardagum (dat. plur.), þeodcyninga (gen. plur.), meodosetla,
feasceaft, weorðmyndum (dat. plur.), ymbsittendra (gen. plur.), hronrad(e),
fyrenðearfe, aldorlease, liffrea, woroldare.
Apparently it is not longer possible in Modern English to translate all of
these compounds as compounds; this shows once more that a literal translation
is often impossible. Both Kemble and Heaney render only the following two as
compounds: Gar-Dena ‘Gar-Danes’ (Kemble) – ‘Spear-Danes’ (Heaney; see also
section 10 below); meodosetla ‘mead-thrones’ (Kemble) – ‘meadbenches’ (Heaney),
whereas both Kemble and Heaney replace the following six compounds with a
phrase (or more rarely a single word): in geardagum ‘in days of yore ‘ (Kemble)
– ‘in days gone by’ (Heaney); þeodcyninga ‘the mighty kings’ (Kemble) – ‘the
kings who ruled them’ (Heaney); weorðmyndum: ‘dignities’ (Kemble) – no clear
correspondence in Heaney (perhaps ‘he would flourish later on’); ymbsittendra
‘the surrounding peoples’ (Kemble) – ‘each clan on the outlying coasts’ (Heaney);
liffrea: the only instance where Kemble and Heaney have the same phrase, namely
‘the Lord of Life’ (i.e. God); woroldare ‘worldly prosperity’ (Kemble) – ‘made this
man renowned’ (Heaney).
In three instances Kemble translates with a compound where Heaney
uses a phrase or a non-compound noun: feasceaft ‘out-cast’ (Kemble; the OE
compound adjective rendered with a ModE compound noun) – ‘foundling’
(Heaney); fyrenðearfe ‘evil-need’ (Kemble) – ‘troubles they’d come through’
47

For a very detailed discussion of Hwæt see Stanley 2000. So in this use is, however, not confined to colloquial
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(Heaney); aldorlease ‘when they were princeless’ (Kemble) – ‘without a leader’
(Heaney), whereas there is only one instance where Kemble uses a phrase and
Heaney translates with a compound: hronrade ‘the whale’s path’ (Kemble) – ‘the
whale-road’ (Heaney). Hronrad is also an example of a kenning, i.e. a kind of
striking (and sometimes a bit far-fetched) metonymic compound that expresses a
part (or in this case one function) of the referent, here ‘the sea’ – of course whales
swim in the sea, but in connection with the sea our first thought would probably
not be that it is a road for whales. A later example of a kenning is beadoleoma 1523a
lit. ‘battle-light’ for ‘(shining) sword’, see below.
Thus Kemble translates five of the twelve compounds with a compound,
and replaces seven with a phrase (or a simple word); Heaney renders only three of
the compounds as compounds. There are, however, also instances where Kemble
and Heaney translate a simple word with a compound. Kemble renders geardum
(dat. plur.) as ‘dwelling-places’. Heaney does this twice: he renders eorle als ‘halltroops’, and eafera as ‘boy-child’. Here Heany apparently takes up the Old English
poetic principle of variation and uses it creatively.
As another example of the frequent use of compounds I present lines
2035-3049 = 1518-1524, which form part of the description of Beowulf’s fight
against Grendel’s mother (I have marked the Old English compounds and their
renderings by Kemble and Heaney in bold):
Ongeat þa se goda grundwyrgenne,
merewif mihtig. Mægenræs forgeaf
hildebille, hond sweng ne ofteah,
þæt hire on hafelan hringmæl agol
grædig guðleoð. Đa se gist onfand
þæt se beadoleoma bitan nolde,
aldre sceþðan, ac seo ecg geswac

Kemble translates as (p. 62)
Then did the good champion perceive the she-wolf of the abyss
the mighty sea-woman, he gave the war-onset
with his battle-bill, he held not back the swing of the sword,
so that on her head the ring-mail sang aloud
a greedy war-song; then did the guest discover
that the beam of war would not bite,
would not injure her life, but the edge deceived

Heaney translates as
The hero observed that swamp-thing from hell,
the tarn-hag in all her terrible strength,
Then heaved his war-sword and swung his arm:
The decorated blade came down ringing
and singing on her head. But he soon found
his battle-torch extinguished: the shining blade
refused to bite. It spared her and failed
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Here the Old English original has seven compounds (with hond sweng it is disputed
whether it is a compound hond-sweng or a phrase hond sweng). Again Kemble
and Heaney translate some of them as compounds, e.g. merewif ‘sea-woman’
(Kemble; fairly literal) – ‘tarn-hag’ (Heaney; rather freely); hilde-bille ‘battle-bill’
(Kemble) – ‘war-sword’ (Heaney), and sometimes they vary in their translations,
e.g. the kenning beadoleoma (see also above) is translated as a phrase by Kemble
(‘beam of war’), but as a compound by Heaney (‘battle-torch’) – Heaney cleverly
continues the image evoked by the literal translation ‘battle-torch’ and expands
it to ‘his battle-torch extinguished’, and then he translates beado-leoma a second
time, this time rendering the intended meaning of beado-leoma as ‘the shining
blade (refused to bite)’. Grund-wyrgenne, literally something like ‘(female) outcast
of the deep’ (glossary of Klaeber4), is a rare and difficult word; both Kemble
and Heaney combine a compound with a phrase in order to render it, but again
Kemble’s translation is more literal: ‘the she-wolf of the abyss’, whereas Heaney’s
rendering is freer: ‘the swamp-thing from hell’.
The passage just quoted and analysed also nicely illustrates the principle
of variation, another feature of the Old English poetic diction (cf. also section 3
above); this has also been called the appositive style49: the same concept (person
or thing or action) is referred to with several words or phrases (these need not be
synonymous, but they have the same reference). Variation is used very densely
in this passage (as in many others): Grendel’s mother is referred to as grundwyrgenne and as mere-wif mihtig, Beowulf is referred to as se goda ‘the good one’
and as se gist ‘the guest, stranger, visitor’50, his sword is referred to as hilde-bill,
hring-mæl and beado-leoma, his attack on Grendel’s mother is first described in
positive terms as mægen-ræs forgeaf hildebille ‘he gave a powerful thrust (waronset) with his sword (battle-sword)’, and then in negative terms (i.e. using a kind
of understatement) as hond sweng ne ofteah ‘his hand did not withhold the blow’.
Kemble gives a relatively literal and basically correct translation - whether a
modern reader will immediately realize that ‘battle-bill’ and ‘beam of war’ refer to
‘a sword’ is perhaps another question. Heaney’s rendering is freer and, as we have
seen, he also shows a more creative use of language by expanding an image evoked
by an Old English compound: beadoleoma – ‘his battle-torch extinguished’ (for
the Old English poet, the alliteration was apparently more important beadoleoma
bitan nolde ‘his battle-beam would not bite’); Heaney also expands the verb agol
‘sang’ into the rhyming pair ‘ringing and singing’.
10. Names
Names (here I concentrate on personal names) are often opaque, i.e. their
original meaning is no longer clear, but sometimes they are transparent or at least
49
50
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The use of gist could perhaps be seen as a piece of irony, because Beowulf does not come as a visitor or as a
guest, but as an intruder and an enemy, who eventually kills Grendel’s mother.
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semi-transparent51. In the latter case the question for the translator is how far
he should leave them in the form that they have in the original, and how far he
should translate them. At the beginning of Beowulf several names occur, i.e. GarDena (1), Scyld Scefing (4), Beowulf (18); with eorl (6) it is disputed whether it is
a common word or a name (see section 4. above). Kemble retains Gar-Dena as
Gar-Danes, whereas Heaney translates the first element and renders the name as
Spear-Danes.
Scyld Scefing (4; cf. also Scyld(es), 19) is the name of the mythical founder
of the Danish royal dynasty52. Scyld is ‘shield’ and scef is ‘sheaf’, cf. ‘wheatsheaf’;
these two words perhaps refer to the duty of the king to defend and to nourish
his people. The suffix –ing refers to origin (‘son of …’) or to ‘people belonging to
a certain tribe or a certain leader’, as in many place-names, e.g. in Birmingham,
originally something like ‘the home (ham) of Beorma’s people’ or Hastings ‘the
home of Hæsta’s people’53 - but as with many words and passages in Beowulf,
there has also been an extensive discussion about the meaning and background
of Scyld Scefing. Both Kemble and Heaney provide a translation, Kemble a partial
translation and Heaney a full translation, and both translate the –ing as ‘son (of)’:
Kemble has ‘Scyld the son of Scef’, Heaney has ‘Shield Sheafson’.
Beowulf in line 35 = 18 is now commonly regarded as a scribal mistake, due
to confusion with Beowulf, the main hero of the poem. Here, however, it does not
refer to the main hero, but to one of the early Danish kings (Scyld Scefing’s son
Beow). Kemble still retains it in his edition (Beo-wulf) as well as in his translation
(‘Beowulf’), whereas Heaney renders it as ‘Beow’, thus once more providing
an implicit interpretation. Klaeber4 also prints Beow in the text, but gives the
manuscript reading in the critical apparatus.
Some names in Beowulf are relatively easy to interpret, e.g. Unferth as a
speaking name meaning ‘discord’, lit. ‘un-peace’ (e.g. 499), which is retained by
Heaney; others are difficult for various reasons, e.g. the name of Hrothgar’s queen
Wealh-þeo(w), lit. ‘foreign (or Celtic) slave (or servant)’, which seems a strange
name for a queen, and has accordingly also created a large amount of discussion,
but both Kemble and Heaney retain the name Wealhtheow in their translations.
11. Conclusion
It is easy to compare Kemble’s and Heaney’s renderings of Beowulf and to point
out their differences, but due to several factors it is more difficult to come up
with a fair evaluation, especially due to their different position in time, and to
their different aims: Whereas Kemble in some ways is typical of the 19th century,
Heaney is typical of the 20th century, and whereas Kemble tried to provide a literal
prose translation, Heaney produced a poetic re-creation.
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Later in the poem the luckless Danish king Heremod is mentioned (e.g. 1709), who must have ruled before
Scyld Scefing.
53

For details see, e.g., Ekwall 1960.
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Kemble certainly has an important place in the history of Old English
scholarship in general and of Beowulf scholarship in particular: his translation was
the first complete translation into Modern English, when Beowulf scholarship was
still in its infancy and Kemble had practically no models which he could follow;
his translation was based on his own edition, which was the first critical edition
and marked the beginning of the textual criticism of Beowulf. Some emendations
first proposed by Kemble are now generally accepted; others are still disputed or
no longer accepted, but even in these cases Kemble has the merit to have pointed
out problematic words or passages for the first time.
Both translations are children of their time: Whereas Kemble shares the
19th century tendency towards an archaizing language (though his archaizing is
not as heavy as that of some other 19th century translators), Heaney shares the
20th and 21st century tendency to use contemporary and even colloquial language.
Kemble claims to give a literal translation, but, as for example his own
additions in italics show, it is frequently impossible to give an entirely literal
translation if one wants to render the text understandable for the modern reader.
Heaney’s translation came after more than 150 years of intensive research
on Beowulf, which, apart from numerous studies, produced ca. 50 (more or less)
critical editions and ca. 70 complete translations. Thus Heaney had many models
which he could follow; nevertheless he made a fresh start and introduced many
words and phrases that had never been used in previous translations.
Whereas Kemble sticks to the same style throughout, Heaney uses stylistic
variation: In passages describing official or ceremonious actions he uses a relatively
formal style, whereas in other passages he also uses modern colloquialisms.
Heaney’s translation moreover shows something that is characteristic of his entire
poetry, namely an interest in the past, including his own past, and an attempt
to connect the present with the past. In the case of his Beowulf translation this
can be seen in his use of words and expressions which he knew from his native
Northern Irish English dialect, and his use of a number of Gaelic words54.
References55
Bliss, A. J. (1967). The Metre of Beowulf (2nd ed.). Oxford: Blackwell.
Brodeur, A. G. (1959). The Art of Beowulf. Berkeley: University of California Press.
Ekwall, E. (1960). The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names (4th ed.). Oxford:
Oxford University Press [many reprints].
54

This paper was originally presented as one of the Kemble lectures at Trinity College, Dublin, and I have to thank
Helen Conrad O’Briain for the original invitation and Alice Jorgensen for many helpful suggestions concerning
the final form of the paper. My thanks are also due to Eric Stanley, who made many useful suggestions, and I
dedicate this article to his memory.. Birgit Schwan checked the manuscript, too; she helped to fill in some gaps
and she spotted a number of errors. Of course I am responsible for any remaining mistakes and shortcomings.
55

The literature on Beowulf is vast; only a very brief selection can be given here.

Hans Sauer - Kemble’s Beowulf and Heaney’s Beowulf

49

Fry, D. K. (Ed.). (1974). Finnsburh: Fragment and Episode. London: Methuen.
Fulk, R. D. (1992). A History of Old English Meter. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press.
Fulk, R. D., Bjork, R. E., Niles, J. D. (Eds.). (2008). Klaeber’s Beowulf (4th ed.). Toronto:
University of Toronto Press [1st ed. 1922].
Gneuss, H., Lapidge, M. (2014). Anglo-Saxon Manuscripts. A bibliographical handlist of
manuscripts and manuscript fragments written or owned in England up to 1100. Toronto:
University of Toronto Press.
Grundtvig N. (1820). Bjowulfs Drape. Copenhagen: A. Seidelin [Danish translation; first
translation into a vernacular].
Haarder, A. (1975). Beowulf: The Appeal of a Poem. Copenhagen: Akademisk Forlag.
Heaney, S. (1998). Opened Ground: Poems 1966-1996. London: Faber and Faber.
Heaney, S. (1999). Beowulf. London: Faber and Faber [translation]. Many reprints and
re-issues, e.g.: (a) 2001: The Norton Anthology of English Literature (7th ed.), ed. by M. H.
Abrams et al. New York: Norton, vol. 1: 29-99; (b) 2008: Beowulf: An Illustrated Edition, ed.
by John D. Niles. New York: Norton.
Jorgensen, A., Conrad-O`Briain, H., Scattergood, J. (Eds.). (2009). The Kemble Lectures on
Anglo-Saxon Studies 2005-8. Dublin: The School of English, Trinity College.
Kelly, B. (1983-84). The Formative Stages of Beowulf Textual Scholarship. Part I: AngloSaxon England 1983, 11, 247-274; Part II: Anglo-Saxon England 1984, 12, 239-275.
Kemble, J. M. (1833). The Anglo-Saxon Poems of Beowulf, The Traveller’s Song, and the
Battle of Finnesburh. London: William Pickering; 2nd ed. 1855. [edition].
Kemble, J. M. (1837). A Translation of the Anglo-Saxon Poem of Beowulf, with a Copious
Glossary, Preface, and Philological Notes. London: William Pickering [translation].
Kiernan, K. (2011). Electronic Beowulf (3rd ed.). London: The British Library and the
University of Michigan Press; 1st ed. 1999. [image of the manuscript].
Latham, R. G., Franks, A. W. (Eds.). (1863). Horae Ferales; or, Studies in the Archaeology of
the Northern Nations: By the late John M. Kemble. London: Lovell Reeve and Co.
Magennis, H. (2011). Translating Beowulf: Modern Versions in English Verse. Cambridge:
D.S. Brewer.
Milfull, I. Sauer, H. (2003). Seamus Heaney: Ulster, Old English and Beowulf. In L.
Kornexl, U. Lenker. (Eds.), Bookmarks from the Past: Studies in Early English Language
and Literature in Honour of Helmut Gneuss, 81-141. Frankfurt am Main: Lang.
Neidorf, L. (Ed.). (2014). The Dating of Beowulf: A Reassessment. Cambridge: D. S. Brewer.
Niles, J. D. (2011). On the Danish Origins of the Beowulf Story. In H. Sauer, J. Story, with
the assistance of G. Waxenberger. Anglo-Saxon England and the Continent, 41- 62. Tempe,
AZ: ACMRS (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies).
Niles, J. D. (2015). The Idea of Anglo-Saxon England 1066-1901. Oxford: Wiley Blackwell.

50

СИМВОЛИТЕ

O’Driscoll, D. (2008). Stepping Stones: Interviews with Seamus Heaney. London: Faber
and Faber [a kind of autobiography by Seamus Heaney].
Pope, J. C. (1942). The Rhythm of Beowulf. New Haven: Yale University Press [revised
edition 1966].
Robinson, F. C. (1985). Beowulf and the Appositive Style. Knoxville, TN.
Russom, G. (1998). Beowulf and Old Germanic Metre. Cambridge: Cambridge University
Press.
Sauer, H. (1997). Knowledge of Old English in the Middle English Period? In R. Hickey,
S. Puppel (Eds.), Language History and Linguistic Modelling, 791-814 [festschrift for Jacek
Fisiak]. Berlin: de Gruyter.
Sauer, H., Hartmann, J. Riedl, M. Saniuk, T., Kubaschewski, E. (2011). 205 Years of Beowulf
Translations and Adaptations (1805-2010): A Bibliography. Trier: WVT (Wissenschaftlicher
Verlag Trier).
Scattergood, J. (2009). Introduction: John Mitchell Kemble (1807-1857). In Jorgensen et al.
(Eds.), The Kemble Lectures on Anglo-Saxon Studies, 1-11. Dublin: The School of English,
Trinity College.
Shippey, T. (2009). Kemble, Beowulf, and the Schleswig-Holstein Question. In Jorgensen
et al. (Eds.), The Kemble Lectures on Anglo-Saxon Studies, 64-80. Dublin: The School of
English, Trinity College.
Sievers, Ed. (1893). Altgermanische Metrik. Halle: Niemeyer.
Stanley, E. (2000). Hwæt. In J. Roberts, J. Nelson (Eds.), Essays on Anglo-Saxon and
Related Themes in Memory of Lynne Grundy. King’s College London Medieval Studies 17,
525-556. London: King’s College London, Centre for Late Antique & Medieval Studies.
Stanley, E. (2009). Fear, mainly in Old English. In Jorgensen et al. (Eds.), The Kemble
Lectures on Anglo-Saxon Studies, 45-63. Dublin: The School of English, Trinity College.
Swanton, M. (1978). Beowulf. Manchester: Manchester University Press [edition with
facing Modern English translation; many reprints and revised editions].
Thorkelin, G. J. (1815). De Danorum rebus gestis Seculi III & IV: Poema Danicum dialecto
Anglosaxonica. Havniae [Copenhagen]: Th. E. Rangel [the first complete edition of
Beowulf, with facing Latin translation]
Tolkien, J. R. R. (1936). Beowulf, the Monsters and the Critics. Proceedings of the British
Academy 22, 245-295 [many reprints].
Turner, Sh. (1799-1805). The History of The Anglo-Saxons, 4 vols. London: Longman.
Hurst, Rees and Orme, vol. 4 (1805), 398-408 [the first English translation of selected
passages; many reprints and re-editions, 7th ed. 1852].
Wanley, H. (1705). Librorum Vett. Septentrionalium, qui in Angliae Bibliothecis extant
… Vol. 2 of George Hickes (1703-1705), Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus
Grammatico-Criticus et Archaeologicus, 218-219. Oxford: E Theatro Sheldoniano [the first
mention of Beowulf in the modern period].

Hans Sauer - Kemble’s Beowulf and Heaney’s Beowulf

51

Wieland, G. R. (2011). The Unferth Enigma: The þyle between the Hero and the Poet. In R.
Bauer, U. Krischke (Eds.), Fact and Fiction. From the Middle Ages to Modern Times: Essays
Presented to Hans Sauer on the Occasion of his 65th Birthday – Part II. TUEPh 37, 35-46.
Frankfurt am Main: Peter Lang.
Wrenn, C. L. (1953). Beowulf with the Finnesburg Fragment. London: Harrap [many
reprints and revised editions, 3rd ed. 1973 revised by Whitney F. Bolton].
Wülker, R. (1885). Grundriss zur Geschichte der angelsächsischen Litteratur. Leipzig: Veit
& Comp.
Zupitza, J. (1959). Beowulf Reproduced in Facsimile … 2nd ed. N. Davis (Ed.). EETS OS 245.
Oxford: Oxford University Press [1st ed. EETS OS 77, 1882].

52

КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

МИГРАЦИЯТА НА СИМВОЛИТЕ 1
Йожен Гобле д’Aлвиела
(Превод от английски: Светлана Неделчева)

THE MIGRATION OF SYMBOLS
Eugène Goblet d’Alviella
(Translation from English: Svetlana Nedelcheva, Shumen University, Bulgaria)

ГЛАВА I
ЗА ОБЩИТЕ СИМВОЛИ НА РАЗЛИЧНИТЕ НАРОДИ
Същност на определени изображения в символизма на различните народи.
– За спонтанните съвпадения в значението на символите. – Кръстът извън
Християнството. – Кръстът potencee на Св. Антоний. – Битката между орела и
змията. – Лекотата, с която символите се предават от народ на народ. – Основни
причини за тяхното разпространение. – Сложността и индивидуалността на
идентичните символи като довод за общия им произход. – Triscele. – Двуглавият
орел. – Ръката на Провидението. – Информация, предоставена от тъждествеността
на значение и употреба. – Цветето лотос.

На пръв поглед разнообразието от символи изглежда безгранично
като комбинациите в човешкото въображение. Нерядко обаче откриваме
едни и същи символични фигури у най-отдалечените народи. Тези
съвпадения едва ли могат да се обяснят със случайността подобно
комбинациите на калейдоскопа. Освен в случаите на символи, открити сред
народи от една и съща раса, които впоследствие биха могли да са отнесли
от общата люлка определени символистични елементи, има само две
възможни решения: или тези аналогични образи са създадени независимо,
по закона на човешкия ум, или са преминали от една държава в друга като
заемки.
Съществува толкова естествен символизъм в определени предмети
или сечива, характерни за каменната епоха, който не принадлежи на
1

Граф Йожен Гобле д’Aлвиела (1846 – 1925 г.) е историк, юрист и политик. Той е първият професор
по история на религиите в Свободния университет в Брюксел, на който е ректор 0т 1896 до 1898 г.
„Миграцията на символите“ е най-известното му произведение. Предложеният текст е пълен превод на
Първа глава от книгата на Д‘Алвиела „Миграцията на символите“, публикувана през 1894 г. Преводът е
направен по изданието The Migration of Symbols by the Count Eugène Goblet d’Alviella. Westminster: Archibald Constable and Co. 1894. pp. 11-31.
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конкретен регион или раса, а представлява типична черта на човечеството
в определена фаза от неговото развитие.
Към тази категория например принадлежат изображенията на
слънцето като диск или лице с лъчи, на луната като сърп, на въздуха
чрез птици, на водата чрез риби или чрез вълнообразна линия и т.н.
Може би към тези аналогии трябва да се добавят някои по-сложни като
символизирането на различните фази от човешкото съществуване с живота
на дървото, на съзидателните сили на природата – с фалическите емблеми;
божествените триади и изобщо всяка тройна комбинация, съставена от
равнопоставени елементи, може да бъде изобразена като равностранен
триъгълник и накрая – четирите основни посоки на света могат да бъдат
представени с кръста.
Какви ли не теории са построени на основата на съществуването на
равностранния кръст като обект на благоговение сред почти всички народи
от Стария и Новия свят! През последните години православните автори
с основание протестират срещу твърдението, че кръстът на християните
има езически произход, защото по-ранните вероизповедания са включвали
кръстовидни знаци в символиката си. Същото възражение би могло да се
повдигне към онези, които търсят християнско проникване в някои други
религии под предлог, че те притежават знака на изкуплението.
Когато испанците завземат Централна Америка, те откриват в
местните храмове истински кръстове, които са били считани понякога за
символ на божеството, всяващо едновременно ужас и благодат – Тлалок,
понякога за символ на героя на цивилизацията (културен герой (бел. прев.),
светлокож и с брада – Кетцакоатл, за когото традицията посочва, че е
дошъл от Изтока. Това ги води до заключението, че кръстът е достигнал до
толтеките заедно с християнските мисии, от които се е загубила всякаква
следа. И тъй като легендите винаги се свързват с име, испанците отдават
тази чест на Св. Тома, легендарния апостол на всички Индии. Въпреки че
това предположение отново намери привърженици на неотдавнашните
конгреси на американистите, то може да се счита за необратимо компрометирано. Без вероятност за по-нататъшни съмнения се установи, че кръстът
на Предколумбова Америка е вид карта с компас и представлява четирите
посоки, откъдето идва дъждът, или по-скоро четирите основни вятъра, които предизвикват дъжд, и по този начин се превръща в символ на бог Тлалок,
повелителя на небесните води, и накрая – на митичната личност, известна
под името Кетцакоатл2.
2

Albert Reville, Religions du Mexique, de l’Amérique centrale et du Pérou. Paris, 1885. Изглежда, че в Южна
Америка кръстът е свързан с вятъра. Белгийският пътешественик Петеркен (M. Е. Peterken) разказва,
че в Аржентинската република е видял монолит във формата на латинския кръст, наречен от местните
“Баща на четирите вятъра” (Конгрес на американистите, 1877 г., Париж и Люксембург, 1888 г. Том i. с.
57.) В Северна Америка кръстът символизира и слънцето, и небето. Според г-жа Мърей Ейнсли (Murray
Aynsley, Transactions of the Quatuor Coronati, vol v. p. 82) за индианците от племето на черноногите той
представя “старец, изложен на слънцето, който управлява ветровете“.
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Фиг. 1. Идеограма на Ану
(Rawlinson, Western Asia Inscriptions, vol. ii. pl. 48, fig. 30)

Подобен начин на мислене e довел асирийците до представянето на
техния бог на небето Ану под формата на равностранен кръст. Идеограмата
на този бог се формира от четири кръстовидни знака, които излъчват
светлина под прав ъгъл от кръг или ромб. По този начин слънцето е
изобразявано в клинообразните надписи. Та нали то не е наистина на
небето, а навсякъде около нас, където блести светлината?
Трябва да се отбележи, че за самите асирийци равностранният кръст
като обозначаващ основните посоки на разпространение на светлината
става също символ на слънцето и следователно на бога, който го управлява.
Същото е и при халдейците, индусите, гърците, персите, а може би и при
галите и древните цивилизатори на Северна Америка (фигура 2).
а		

б		

c

d

e

f

Fig. 2. Соларни кръстове
(Solar crosses)3

В Китай равностранният кръст, вписан в квадрат
, представлява земята
и според г-н Самюел Бийл съществува предание, че “Господ е направил
земята във формата на кръст.”4
3

a. В диск на асирийски барелефи. J. Menant, Pierres gravies de la Hauts-Asie, Paris, 1886, vol ii. p. 71. – b.
Редуващ се с диск с лъчи върху древни индийски монети. A. Cunningham, The Bhilsa Topes, pl. xxxi., фиг. 8
и 9. – c. Закачане на слънчевия диск на въртележка от Троя. Schliemann, Ilios, ville et pays des Troyens, Paris,
1885, No. 1954. – d. Скиптър в ръката на Аполон на монета на Галиен. В. Duruy, Histoire des Romains, Paris,
1885, vol. viii. с. 42. – e. В митраитична сцена върху гравиран камък. Lajard, Introduction à l’étude du culte de
Mithra, Atlas, pl. cii., фиг. 7. – f. Над лъв на галска монета. Ed. Flouest, Deux stèles de Laraire, Paris, 1885, pl.
xvii. – За американския слънчев кръст вж. фиг. 29. – кръстът е гравиран върху черупка на мида, намерена
в могилите на Мисисипи.
4
The Indian Antiquary, 1880, p. 67 и следващите.
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Египетското писмо използва сред своите знаци гръцкия и дори
латинския кръст. Във връзка с това в неотдавнашна статия на абат Ансо
откриваме характерен пример за лекотата, с която човек може да се
отклони при идентификацията на символите, ако се задоволи просто с
повърхностната прилика. На известния камък Дамиета гръцките думи
Птолемей Спасителят са предадени с демотичните знаци, образуващи
еквивалента на Птолемей, последвани от знака †, от което авторът
заключава, че тъй като терминът Спасител е предаден с кръст, този знак
при египтяните е алюзия за бъдещото идване на Изкупителя 5. За нещастие,
за тази гениална интерпретация г-н Арлез, който се стреми да опровергае
статията на г-н Ансо, посочва, че в демотиката този знак е най-простата
форма на йероглиф, представляващ чук или обикновен инструмент, найчесто използван за изразяване на идеята за смилане, отмъщение и за
подсилване на “Мелачката”. Отмъстителят не е необичаен епитет на бог
Хор и на някои други богове 6.

Фиг. 3. Йероглифът на чука
(E. Coemans, Manuel de langue égyptienne, p. 47, § xviii)

Дори при наличието на аналогия на значението, комбинирана с прилика на форми, добре е да погледнем два пъти, преди да идентифицираме
символите. Кръстът на Св. Антоний (croix potencée, буквално ‘кръст бесило’)
T e открит с почти същото символично значение в Палестина, в Галия, в
Древна Германия, в християнските катакомби и сред архаичното население
на Централна Америка. Сред финикийците и близките им народи това
е знак, известен с името tau. От един често цитиран пасаж в Езекиил7
научаваме, че той е считан за белег на живот и здраве. Сред келтите и
древните германци това е представянето на небесния двуглав дървен чук,
който е бил инструмент на живота и плодородието. Сред ранните християни
това е форма, която понякога се дава на Христовия кръст, наричан Дърво на
живота 8. В Централна Америка, където според г-н Албер Ревий кръстът е
назован Дървото на изобилието 9, той приема формата на tau.
5

Le culte de la croix avant Jésus-Christ, във френското списание Le Correspondant от 25 октомври, 1889 г.
Le culte de la croix avant le christianisme, в La Science catholique от 15 февруари, 1890 г., с. 163.
7
Ezek. ix. 4-6.
8
A. de Gubernatis, Mythologie des Plantes. Paris, 1878, vol. i., p. 6.
9
Religions du Mexique, etc., p. 91.
6
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Трябва ли да направим заключението, че всички тези кръстове бесило
имат един и същ произход и една и съща цел? Това би било прибързано
заключение. Символичната значимост на tau се обяснява с приликата с
Ключa на живота или crux ansata в Египет, толкова разпространен в цяла
Западна Азия. Двойният чук на Тор и на Таран е символ на светкавицата и
по тази причина не може да не представлява живителните сили на бурята
според традицията на индоевропейските народи.10
По същия начин, ако в Предколумбова Америка кръстът става
емблема на плодородието, то е, както видяхме, защото представлява
бога на дъжда. Що се отнася до ранните християни, ако те са направили
от Кръста символ на живота, това е изключително в духовния смисъл; и
ако понякога му придават формата на patibulum, това се дължи на факта,
че такъв инструмент е бил използван сред римляните в наказанието чрез
разпъване.
В митологията на примитивните народи съревнованието между
небето или слънцето и облаците често се представя като борба между
орел и змия. Тази тема е била третирана неведнъж в древното изкуство.11
Още в епохата на Омир орелът се е превърнал в символ на победата,
защото в “Илиада” се казва, че троянците са били на път да се
откажат от нападението над гръцките владения, когато видели
да се издига орел със змия в ноктите си, ранен от плячката си.12
Днес според традицията на ацтеките се смята, че основаването на Мексико
е било разрешено заради появата на орел, кацнал на агава, с крила,
протегнати към изгряващото слънце, който държи змия в ноктите си.13
Първите завоеватели на Мексико виждат в него емблема на бъдещото
величие и до днес този знак се намира в герба на столицата. И все пак е
малко вероятно ацтеките да са прочели Омир.
От друга страна, лекотата, с която са заимствани символите, е
безспорна. Представени в обикновените продукти на индустрията, любими
теми за художниците, те непрестанно преминават от една страна в друга с
търговски стоки и орнаменти; доказателство представляват екземплярите
на индуски, китайски и японски символизъм и на изобразителното изкуство,
които са проникнали сред нас с вазите, тъканите и всички особености на
Далечния Изток. Центровете на художествената култура винаги са били
цел на символичен експорт. Не са ли открити дори сред “съкровищата”
на нашите средновековни църкви, от една страна, и сред китайските и
10

A. Kuhn, Herabkunft des Feuers. Berlin, 1889. —Германско поверие, свързано с Карл Слепи, показва до каква
степен старите езически вярвания са се слели в човешкото въображение с догмите на християнството. За
да обясни мистерията на зачеването си, Дева Мария казва, че “Смит отгоре” е хвърлил чука в гърдите й
(Antiquary, 1884, p. 200.).
11
Особено върху монетите на Елис (Barclay V. Head, Historia Numorum, p. 353).
12
Iliad, книга xii., 1. 200.
13
Alb. Reville, Religions du Mexique, etc., p. 29.
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японските храмове, от друга, шедьоври на сасанското изкуство, които сами
възпроизвеждат символите на класическото езичество? 14
В по-стари времена войниците, моряците и пътниците от всяка
професия никога не са напускали дома, без да вземат със себе си под
една или друга форма своите символи и богове, като по този начин са ги
разпространили в отдалечени земи, връщайки в замяна обратно други
от чужбина. Робството, широко разпространено в древния свят, също
благоприятства внасянето на символи чрез безбройните пленници, които
войната или пиратството довеждат от най-отдалечените региони, без да
ги лишават от спомена за боговете и обектите на тяхното преклонение.
И накрая, монетите винаги са успявали да разпространяват на огромни
разстояния символите на народите, които са ги пускали в обращение.
Галските монети не са нищо друго освен фалшификати на гръцките монети
на Филип или Александър и дори в надгробните могили в Скандинавия са
открити местни монети, които грубо наподобяват монетната система на
Бактрия.15
Сега нищо не е толкова заразно като символите, освен може би
суеверията - това се подсилва още повече, когато се съчетават, тъй като те
обикновено принадлежат на древни народи, които не приемат символ, без
да му придадат стойност на талисман. Дори и днес има туристи, които се
връщат от Неапол с коралов рог, закачен на гривната или на верижката на
часовника. Наистина ли вярват, че са намерили пазител срещу злото око
в този оцелял в Италия стар символ на халдейците? За много от тях със
сигурност това изразява само любопитството към нещо местно, дрънкулка,
сувенир от пътуването. Но има някои, които са се оставили да бъдат
повлияни, дори несъзнателно, от неаполитанското суеверие. “Това не може
да навреди, а може да направи добро” – биха отговорили те, като имитират
някои комарджии, когато им се подиграват за техните фетиши.
Тук имаме един аргумент, който е почти универсален сред
политеистичните народи, където всеки смята, че е безопасно да отдаде
почит не само на собствените си богове, но и на тези на други хора и дори
на неизвестни божества, защото никога не знаем от кого можем да имаме
нужда на този свят или на другия. Египетските скарабеи са открити с
хиляди от Месопотамия до Сардиния – навсякъде, където са прониквали
армиите на фараоните или корабите на финикийците. Навсякъде и в тези
географски ширини са намерени местни скарабеи, имитиращи тези в Египет
и възпроизвеждащи с повече или по-малка точност символите, които
гравьорите от долината на Нил показват толкова изобилно от плоската
страна на тези амулети. Така отново, много преди разпространението на
14

Louis Gonse, L’Art japonais, p. 143, обръща внимание на сасанска ваза, декорирана с крилати коне,
напомнящи гръцкия Пегас сред съкровищата в храма на Хориуджи в Нара.
15

C. A. Holmboe, Traces de bouddhisme en Norvtge. Paris, 1857, p. 30 и следващите.
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монетите, керамичните съдове, бижутата, статуите на Гърция и на Етрурия
снабдяват Централна и Западна Европа с божествени форми и символични
фигури.
Има ли някакви индикации, които да ни позволят да определим дали
аналогичните символи са произведени самостоятелно, или са произлезли
от един и същ източник?
Сложността и особеностите на формите, когато те надхвърлят
определени граници, могат да оправдаят второто от тези предположения.
Можем да допуснем, че в желанието да символизират силата или
дейността на свръхчовеците, египтяните, ацтеките, индусите и китайците
поотделно са решили да обогатят с няколко чифта ръце и крака или
дори с няколко глави определени изображения на своите свръхчовешки
същества.16 Но тази хипотеза за независим произход не издържа, когато
например виждаме както на древните монети на Ликия, така и на
феодалния герб на остров Ман фигура, която е толкова точна, колкото
triscele или triqtietra – с трите крака, съединени в бедрото, които започват
от една централна точка.

Фиг. 4. Triscele върху щита на Енцелад
(De Witte and Lenormant. Monuments Ceramographiques, vol. i, pl. viii)

Не ни остава нищо друго, освен да се запитаме как този древен
слънчев символ може да е преминал от една страна в друга. Междинният
етап вероятно може да се намери в Сицилия, където triscele се използва в
монетите от времето на Агатокъл, за да символизира конфигурацията на
острова с трите носа.
Тъй като остров Ман също представя тази географска особеност,
много е възможно в началото на Средните векове един нормандски барон
или дори кръстоносец, или просто авантюрист, завръщайки се у дома след
пребиваване в Сицилия – освен че за да се подчини на епохата, е сложил
16

Капитан Бекър веднъж видял в Централна Африка идол с много глави; обяснили му, че фетишът е в
състояние да открие по-добре престъпниците. La vie en Afrique, Brussels, 1888, vol. II. с. 304.
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шпори – да е пренесъл в родната си страна символ, който все още живее в
класическите традиции на Древна Тринакрия.17
От старата германска империя сме запознати с двуглавия орел,
който все още се изобразява върху гербовете в Австрия и Русия. Каква е
изненадата на английските пътешественици Барт и Хамилтън, когато в
изучаването на Мала Азия преди около петдесет години откриват двуглав
орел от същия тип, изваян в религиозните сцени на барелефите на
птерианците, датиращи от времето на хетейската цивилизация!

Фиг. 5. Барелеф на Еюк
(Perrot and Chipiez. L‘Art dans l’antiquite,Том iv., фиг. 343)

Трудно е да се признае, че в две страни е възникналo спонтанно
такова идентично представяне на орела, което противоречи на законите на
природата. Дьо Лонперие е разрешил загадката, като ни напомня, че около
1345 година орелът с две глави заменя този с една на гербовете в Западната
империя. Изглежда, че фламандски принцове по време на кръстоносните
походи са присвоили емблемата от монетите и знамената на тюркмените,
тогава господари на Мала Азия. Последните са го възприели като символ
на всемогъщество, подобно може би на хамка, приказната птица в
мюсюлманската традиция, която отнася бивола и слона, както хвърчило
отнася мишка. “Така – отбелязва Перо – изглежда, че в нашата съвременна
Европа е преселен символ, принадлежал първоначално, от най-дълбока
древност, на азиатската вяра, и след един особен обрат на съдбата турците
виждат в Белград и Лепанто, че техният напредък към Запада е препречен
от същия орел, който ги е водил триумфално по бреговете на Ефрат и по
бреговете на Босфора.”18
17

От тринадесети век triscele фигурира в герба на остров Ман. Според писмо от Джон Нютън,
публикувано в Атенеум на 10 септември 1892 г., той е донесен там от Александър III Шотландски, когато
принцът завзема остров Ман от норвежците през 1266 г., като самият той се е запознал с тази емблема в
английския Двор по време на управлението на Хенри III. Този крал е бил назначен за суверен на Сицилия
с благоволението на папа Инокентий IV, но връзката му с тази страна е била краткотрайна. Трикварата се
среща също в гербовете на няколко благороднически семейства в Англия, Германия, Швейцария и Полша
(Michel de Smigrodzki. Geschichte der Swastika, Braunschwlig, 1890, pl. ii. Fig. 155).
18
Perrot and Chipiez. L’Art dans l’antiquite, vol. iv. p. 683.
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Може би самите тюркмени са заимствали този символ от скулптурите,
издълбани от мистериозните им предшественици на скалите на Еюк и на
Ясили-Кая. Но също така е възможно да са го придобили чрез персийците. В
колекцията на г-н Дьо Гобино намираме една гравировка, датираща според
него от времето на аршакидите, на която е изобразен традиционният тип
двуглав орел както в Еюк – със заек във всеки нокът.
Дьо Лонперие отбелязва, че ако стъблото от някои папрати (Pteris
aquilinа) е нарязано напречно, се получава сравнително точен образ на
двуглавия орел. Сега тази папрат е кръстена на гръцки πτέρις или πτερία
както провинцията, където са намерени барелефите на Еюк. Ученият
археолог се чуди дали тази прилика не е причината двуглавият орел да
бъде избран за символ на Птерия 19, но сега знаем, че въпросните барелефи
са от далеч по-ранен период от времето на появата на гърците в тази част
на света, и освен това е вероятно гърците да са дали името на папратта,
преди да са познавали Птерия. Най-много може да се признае, че приликата
на хетейския символ с двуглавата фигура, получена от папрат, е накарала
гърците да назоват страната на името на растението.

Фиг. 6. Гравировка на аршакидите
(Revue Archéologique, 1874 г., vol. xxvii., pl. v., No. 371)

Гърците, за които видяхме, че са приели като символ на победата
фигурата на орел, държащ змия в ноктите си, понякога заменят змията със
заек, съответстващ на хетейския модел. Единствено те отхвърлят всичко
чудовищно, което последният може да предложи, и се задоволяват с вярно
копиране на природата.20 Индия, напротив, изглежда приема без колебание
двуглавия тип, който вероятно й е предаден от Персия. Намираме там
двойния орел, изобразен на древните монети, където вместо заек държи
слон не само във всеки нокът, но и във всеки клюн. Муър вижда в това
изображение на Гаруда слънчевия орел, който Вишну е яздил. Във всеки
случай тук се доближаваме изключително близо до хамка на турците и
дори може да се окаже, че последните са извлекли легендата за приказната
птица от някакво подобно представяне, в което ролята на заека е била
иззета от слон или бивол.
19
20

Revue archéologique, 1845, vol. ii, с. 82.
The coins of Elis (Barclay V. Head. Loo. cit.).
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Фиг. 7. Древна индийска монета
(Moor. Hindoo Pantheo, pl. 103, Fig. 3)

Не може обаче да се каже, че Гърция няма нищо общо със създаването
на тази емблема. Клермон-Гано доказва, че в популярната иконография
сложните чудовища често са били създавани чрез неправилното тълкуване
на групи, съставени от отделни елементи. Налице е например образ от
финикийски произход, който ни показва Ортрос под формата на две
кучета, изобразени отделно. “Гръцките създатели на образи, казва той,
обединяват двете животни, докато легендата отива още по-далече и дава
на въображаемото създание трета глава, която то не винаги притежава в
древното изкуство.”21 Така също Химера произхожда от групата – широко
разпространена в изкуството на Лиция – на лъва, който поглъща коза; при
заимстването от гърците двете животни са били взети заедно. По същия
начин тройният Герион, убит от Херакъл, дължи своето съществуване на
погрешно тълкуване на сцената, взета първоначално от Египет, в която се
вижда как един цар вдига жезъла си така, сякаш ще удари трима варвари,
групирани по такъв начин, че създават илюзия за едно тяло с три глави,
шест оръжия и шест крака.
Отдавна предполагам, че двойният орел има подобен произход,
и прелиствайки отново страниците на “Микена” на Шлиман, открих
решението на проблема в една златна фибула, изкопана от известния
археолог сред гробниците на древните микенци (фигури 8 и 9). Там намираме
два орела, както казва Шлиман, “облегнати един на друг с цяло тяло и дори
с ноктите си, докато главите им са обърнати в противоположни посоки”.
В Еюк двата орела се сливат в един. В този случай не гръцката
митология е тълкувала неправилно финикийския образ, а азиатският
скулптор, който не е разбрал истинския смисъл на микенското изображение.
Следователно, когато двуглавият орел се е променил през
тринадесети век по време на борбата, водила се повече от тридесет века
между Европа и Азия, той не е направил нищо друго, освен да се върне след
много скитания в първоначалния си дом.
21

Clermont-Ganneau. L’imagerie phcnicicnru. Paris, vol. i. p. 15-19.
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Фиг. 8

Фиг. 9
Бижута от Микена
(Schliemann. Mykena)

Ще цитирам още един символ, пристигнал отдалече, чийто семитски
произход не може да бъде опроверган, дори и да не можем да определим
всички етапи на маршрута му, преди да достигне до нас.
Християнската символика често представя Бог-Отец или
Провидението, “Ръката на Бога” като ръка, излизаща от облак. В някои от
тези фигури от върховете на пръстите излизат светлинни лъчи, “сякаш
това е живо слънце”, отбелязва Дидрън в своята История на Бога (Нistoire
de Dieu), a миниатюра от девети век в Парижката национална библиотека
показва Божествената ръка в средата на един нимб, който обкръжава кръст.

Фиг. 10 Божията ръка
(Didron. Histoirc de Dieu, p. 32)

Гайдоз сравнява тази фигура с някои галски амулети, слънчеви
колела, образувани от четири лъча, през които минава една ръка.22
Дали не могат двата символа да имат свой прототип върху асирийски
обелиск, където две ръце са показани да излизат от слънчев диск: дясната –
отворена и показваща дланта, а лявата – затворена, държаща лък?
22

H. Gaidoz. Le dieu gaulois du soleil et le symbolisme de la roue. Paris, 1886, p. 64.
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Фиг. 11. Асирийски символ
(G. Rawlinson. The Five Great, vol. ii. p. 233)

Представянето на отворената или повдигнатата ръка, предназначена да
характеризира божествената мощ, е общо за всички клонове на семитската
раса; то се появява сред халдейците, където цилиндър от вавилонски
произход показва издигната ръка, която излиза от пирамидална основа
сред хора в състояние на благоговение; точно от този вид е нашата „Ръка на
справедливостта”.

Фиг. 12. Халдейски цилиндър
(Lajard. Mithra, pl. xxvii., fig. 5)

Според Франсоа Льонорман известната пирамида на Борсипа е
наречена “храм на дясната ръка”, а едно от имената на Вавилон е “градът на
Ръката на Ану” или равносилното – “Небесната ръка”.23 Ръката, издигната
към небето, е често повтаряно изображение на преклонение в Картаген и
дори в наши дни е изрисувана върху частните домове в Палестина и Мароко,
за да отблъсква злите духове от живеещите там.24 Този символ преминава в
Индия, където украсява пиедестала на Свещеното дърво в барелеф в Бархут
(вж. pl. iv., fig. h).
23

Gazette archéologique, 1877, p. 31.
Ph. Berger, Gazette archéologique, 1876, pp. 119-120. – Забележително е, че някои от аборигените в
Австралия придават подобна власт на ръцете на своите вождове или предци. Те отделят ръцете от
трупа и внимателно ги запазват в племето си. Английският пътешественик Хауит заявява, че при
вида на южното сияние всички кумаи в лагера започнали да размахват тези изсушени ръце към
знамението и да крещят: “Изгони го! Изгони го! Не го оставяй да ни изгори” (Jour. Anthropological
Institute. London, 1883-1884, p. 189).
24
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При липса на адекватни доказателства, извлечени от особеностите
на формата, идентичността на смисъла и употребата може да позволят
силни презумпции по отношение на връзката между символите.
Няма да е изненада, че индусите и египтяните са приели независимо
едни от други като символ на слънцето цветето лотос, което всяка сутрин
се отваря под първите лъчи на това небесно тяло, за да се затвори отново
вечер, и което изглежда сякаш изниква от само себе си на повърхността на
спокойните води. Хипотезата за предаването на символа обаче става много
правдоподобна, когато в иконографията на двата народа виждаме, че това
цвете служи не само за подкрепа на слънчевите богове Хор и Вишну, а се
озовава и в ръката на богините, свързани с тези богове, Хатор и Лакшми,
Венерите на Египет и Индия. И накрая, тази възможност се превръща в
някаква сигурност, когато и в двете страни откриваме лотоса, използван
за тълкуване на един и същ нюанс на мисълта в някои косвени и фини
приложения на слънчевия символизъм.
Трябва да се отбележи, че в двете страни цветът лотос символизира
по-малко слънцето, отколкото слънчевата матрица – тайнственото
светилище, в което слънцето се оттегля всяка вечер, за да придобие нов
живот.
Това чудо, за което се е смятало, че се обновява всеки ден, било
считано за първоначало на всичко съществуващо. Египтяните, които са
вярвали, че светът е произлязъл от течния елемент, а слънцето е излязло
от лотос, който един ден се е появил от първобитните води25, са изобразили
всичко това в своята иконография, представяйки Хор като появяващ се от
лотосова чашка, държана от Хатор.26 По същия начин индийските свещени
книги постоянно говорят за богове, произлезли от лотоса – върху златен
лотос се появява Брахма в началото на времето и от различните части
на това растение той създава света.27 Индийска легенда, свързана с отец
Винченцо де Санта Катарина, разказва, че Брахма пази шест месеца от
годината и спи другите шест в цвете на лотос с изключителни размери и
красота.28
Оттук следва ново разширение на преносното значение на лотоса.
Символът на слънчевото възраждане се превръща при египтяните в
символ на човешкото възраждане и като цяло на живота в неговата вечна
и непрестанно обновена същност. На саркофага в Лувъра е изобразен
скарабей, излизащ от лотос между Изида и Нефтида в характерната им роля
на пазителки и защитници на мъртвите.29 По този начин са представени
25

G. Maspero. Revue de l’histoire des religions, vol. xviii., 1889, p. 21.
G. Lafaye. Histoire des divinitcs d’Alexandrie hors de l’Egypte. Paris, 1884, p. 247.
27
James Darmesteter. Essais orientaux. Paris, 1883, p. 148.
28
De Gubernatis. Mythologie des plantes, vol. i. p. 206.
29
Това изображение е репродуцирано от Льодран в Gazette archeologique, 1878, с. 192.
26
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както слънцето, така и мъртвите, преминаващи през гробницата, за да
подновят своето съществуване в огрените полета на космоса. Лотосът дори
е бил възприет с това значение в погребалния символизъм на Европа.
Среща се отново не само в гръцките традиции, отнасящи се до лотофагите,
тези невероятни хора, които хапват от лотоса, за да забравят живота и
проблемите си, но дори и в надписите върху надгробни паметници от
Либия до Белгия 30, датиращи от последните векове на езичеството.
Възраждането привлича слабо брахманите, а още по-слабо
будистите. Последните приемат древното цвете на живота, но за да
символизира според различните им школи природата в общия сбор на
нейните проявления: вечно активната материя, безбройните светове,
които запълват космоса, Буда, който обитава всеки един от тях, и накрая
– учението на Учителя, т.е. начина да се избяга от веригата от причини
и следствия, които пораждат личното съществуване. Така те носят до
границите на Азия Лотоса на добрия закон и дори и днес в Хималаите
няма долина, толкова отдалечена, че пътникът да не чува навсякъде в своя
поход като израз на освещаване и приветствие мистичната формула: om
mani padmi om, “О! Бижуто в Лотоса”.
Популярните традиции и гравираните паметници биха
били достатъчни, за да ни напомнят за връзките, които обединяват
лотоса на будизма с лотоса на Египет. Легендата разказва, че
когато се появява Бодхисатва, чудотворен лотос израства от земята
и той се настанява на него и обхваща световете с един поглед.31
Освен това Буда е представен навсякъде седящ на цветето лотос като Вишну
и Хор. Вероятно не е невъзможно да се определят междинните етапи на
тази символика. Лотосът минава от Египет към паметниците на Финикия и
около осми век преди нашата ера – към тези на асирийците 32, които на свой
ред го предават на Персия.
По този начин в скулптурите на Финикия се намират богини, които
държат в ръка цветето лотос, а в сасанските барелефи в Так-е Бостан (Taghi-Bostan) слънчевият бог Митрас стои върху цвят на лотос.33 И накрая,
сред месопотамците и персите не е необичайно да откриете, че цветът на
Лотос разцъфва като храст, в който може да се разпознае Свещеното дърво
на семитските религии или иранското дърво, което отделя Еликсира на
безсмъртието.34
30

Вж. фиг. 16 и 17.
Senart. La legendе du Bouddha, the Journal asiatique. Paris, 1874, 347.
32
Поне това е датата, определена от Леяр, който посочва епохата на сградата на Корсабад като време
на първата поява на египетския лотос в Асирия като символ или предмет за украшение (Nineveh and its
Remains, vol ii. p. 213.).
33
Flandin and Coste. Voyage en Perse, vol. i., pl. iii. and xiv.
34
Вж. по-нататък, глава iv.
31
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Днес красивият лотос с розови цветове Nympha Nelumbo, наблюдаван
върху паметниците на Египет, вече не се среща в тази страна в диво
състояние, но по едно любопитно съвпадение той остава във флората,
както и в символиката на Индия.

Фиг. 13. Пещерите на Канерки
(Fergusson and Burgess. Temples of India, pl. x., fig. 35)

Можем да добавим, че лотосът от Индия е внесен в Китай и Япония,
така че той все още е една от основните символични фигури, чрез която
днес разпознаваме свещените вази и други предмети, използвани в
религиозните служби от будистите на тези страни.35

35

Michel Paleologue. L’art chinois. Paris, 1887, p. 45.
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НЕСЪЗНАВАНОТО В ПСИХОАНАЛИТИЧНИТЕ ТЕОРИИ НА ФРОЙД
И ЮНГ И В КОГНИТИВНАТА НАУКА: ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ МЕЖДУ
СИМВОЛ И КОНЦЕПТУАЛНА МЕТАФОРА
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THE UNCONSCIOUS IN THE PSYCHOANALYTIC THEORIES OF FREUD
AND JUNG AND IN COGNITIVE SCIENCE: POINTS OF INTERSECTION
BETWEEN SYMBOL AND CONCEPTUAL METAPHOR
Delyana Dimitrova, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The article outlines parallels between the notion of the cognitive unconscious,
within the framework of Cognitive Science, and the notion of the unconscious in the psychoanalytic theories of Freud and Jung. A respective correlation is being emphasized: between the postulate of the embodied mind (a main tenet in Cognitive Science), or the role
of universal sensorimotor experience in the construction of concepts, on the one hand, and
some main ideas of the analytical psychology of Jung, on the other. The study highlights the
correspondences between symbol and conceptual metaphor and ends with an analysis of
sun symbolism in different cultures and corresponding conceptual metaphors.
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Увод
Според трите основни принципа на когнитивната наука мисловният
процес в по-голямата си част е несъзнателен и метафоричен по природа,
а концептуалната метафора е „езикът на несъзнаваното” (Lakoff 2001).
Следователно анализът на концептуалната метафора е анализ на определени,
предимно несъзнавани, когнитивни модели.
С появата на теорията на концептуалната метафора (ТКМ) езикът
вече не се изследва основно като система извън контекст и на преден план
излизат неговите когнитивни и социокултурни аспекти. Изброените акценти
предполагат анализът на концептуалната метафора да е инструмент с найголям потенциал освен в когнитивната лингвистика още и в психологията
(и то не само когнитивната), културологията и невронауката.
Тъй като концепцията за несъзнаваното е ключова не само за ТКМ,
а и за психоаналитичните теории на Фройд и Юнг, изброените теоретични
модели на несъзнаваното – на Фройд, Юнг и на когнитивното несъзнавано
в рамките на когнитивната наука – съдържат в себе си потенциала за
проследяване на евентуалните паралели помежду им.
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Символната продукция на несъзнателно ниво и съответно
необходимостта от анализа на символи са централен елемент в теориите на
дълбинната психология на Фройд и Юнг, които колкото и да се различават
и да си противоборстват, споделят някои общи постановки. За ТКМ, от
друга страна, анализът на концептуалната метафора също представлява
интерпретация на смисъл, на определени несъзнавани конструкти,
когнитивни модели (наречени концептуални метафори).
Друга допирна точка между ТКМ и модела на колективното
несъзнавано на Юнг (постулиращо универсално, вродено съдържание на
несъзнаваното, което е общо за всички индивиди и се предава от поколение
на поколение) са т. нар. почти универсални или потенциално универсални
концептуални метафори (най-често първични или генерични метафори),
които възникват въз основа на универсален въплътен опит и – според
моята хипотеза – на общ за всички общества културен опит, обусловен от
универсални сили, формиращи културата.
Авторите на ТКМ твърдят, че не само езикът, но още и концептуалните
системи на различните култури и религии са метафорични по природа, а
фундаменталните ценности в една култура са кохерентни с метафоричната
структура на основните концепти в тази култура (Lakoff, Johnson 2003:
22; 40). Следователно методът на анализ на концептуалната метафора е
полезен инструмент в културологичния анализ. Още повече – ако нашата
концептуална система и разбиране за света са структурирани от метафори,
то тогава споделеното разбиране, въз основа на което антрополозите
дефинират понятието култура, е често метафорично разбиране. Освен
това, ако някои метафори са универсални, човешкият свят не може да бъде
разделен на отделни, отграничени култури, защото универсалните метафори
представляват един общ базисен слой културен опит (Kövecses 2005: xiv; 2).
Модел на психиката на Фройд
В своя структурен модел Фройд разделя психиката на ид1, его и
суперего. Активността на тези конструкти и интеракцията между тях
определят психичния живот на индивида. Ид в модела представлява
некоординираните инстинктивни импулси; суперегото изпълнява ролята
на критик и морализатор; eгото представлява организираната, тясно
свързаната с реалността част, която действа като медиатор между ид и
суперего и може да възпре импулсите, идващи от ид.
В модела егото има ключова роля – то отговаря най-вече на
съзнателните процеси в психиката и е балансьор между импулсите, идващи
от ид, условията на заобикалящата ни реалност и рестриктивната функция
на суперегото. Но ид е двигателят в системата и психоаналитичната теория
на Фройд е изградена основно около анализа на символната продукция на ид,
1

Ид съответства на несъзнаваното в модела. Фройд променя наименованието поради неяснотата на
термина несъзнавано и противоречивата му употреба.
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която намира израз в сънищата, различните психопатологии и в метода на
свободните асоциации като част от психотерапевтичната практика. Докато
егото и суперегото включват съзнателни, предсъзнателни и несъзнателни
аспекти, ид е изцяло несъзнавано. То включва ментални процеси, които
са недостъпни за съзнанието, но влияят на нашите решения, чувства и
поведение. Според Фройд несъзнаваното (ид) е основният източник,
двигател на човешкото поведение, и може да бъде сравнено с айсберг – найважната част на психиката е онази, която не може да бъде видяна (т.е. не е
достъпна на съзнателно ниво):
То е тъмната, недостъпна част на нашата личност и малкото, което сме
научили за нея, идва от анализа на сънища и, разбира се, от невротичните
симптоми, като в по-голямата си част тя е с негативен характер и може да
бъде описана само като противовес на егото. Подхождаме към тази част
от личността си с аналогии: наричаме я врящ котел… Тя е изпълнена с
енергията на инстинктите, но при нея липсва организация и целокупна воля,
а само стремеж към задоволяване на инстинктите. В ид противоположни
импулси съществуват заедно, без да се неутрализират един друг. В него не
съществуват отрицание и понятие за време (Freud 1933: 105-106).

Модел на психиката на Юнг
Също както и Фройд Юнг вярва, че психиката има съзнателно и
несъзнавано ниво. Противно на Фройд обаче Юнг твърди, че най-важната
част на несъзнаваното не произтича от личния опит на индивида, а от
далечното минало на човешката история – понятие, което той нарича
колективно несъзнавано. Според Юнг съзнателното и личното несъзнавано
са от второстепенно значение спрямо колективното несъзнавано.
Съзнателното според Юнг съдържа в себе си образите, които са
доловими за егото, а несъзнателните елементи, от своя страна, нямат връзка
с него. Схващането на Юнг е по-рестриктивно от това на Фройд. За Юнг
егото не е цялата личност и трябва да бъде допълнено от по-всеобхватното
„Self” (себе си, цялостната личност), като центърът на личността има
предимно несъзнателен характер. У психично здравия индивид егото заема
второстепенна позиция спрямо несъзнателната цялостна личност.
Съзнателното играе сравнително незначителна роля в аналитичната
психология на Юнг. Според Юнг неговото прекомерно разширяване
в психиката може да доведе до пихологически дисбаланс – здравите
индивиди са в контакт със съзнателното, но може да се свържат и със своята
несъзнателна цялостна личност и когато това се случи, индивидът може да
постигне индивидуация (самореализация).
Личното несъзнавано според Юнг обхваща всички потиснати,
забравени или възприети на несъзнателно ниво факти от отделния индивид.
Схващането на Юнг за личното несъзнавано е сходно с представата на
Фройд за несъзнаваното и предсъзнателното, взети заедно. Съдържанията
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на личното несъзнавано се наричат комплекси: емоционално натоварени
конгломерати от асоциирани идеи, например възприятието за майка.
Комплексите може да бъдат частично осъзнати и да произтичат както от
личното несъзнавано, така и от колективното несъзнавано.
Колективното несъзнавано има централно значение в модела на
Юнг. То се корени в далечното минало на целия човешки род. Включва
опита на далечните ни прадеди с универсални идеи като Бог, майка, вода,
земя, които се предават от поколение на поколение така, че хората във всеки
един момент от историята са повлияни от първоначалния опит на своите
най-далечни предци. Съдържанието на колективното несъзнавано е едно
и също за хората от всички култури и намира символен израз в митовете,
легендите, фолклора (включително вълшебните приказки) и религиите.
При първоначалния контакт с образите от колективното несъзнавано тези
образи се проявяват като форми без съдържание, но постепенно тяхното
съдържание се развива в относително автономни образи, наречени архетипи
(Сянка, Анима, Анимус, Великата майка, Възрастният мъдрец, Героят,
архетипа на цялостната Личност, наричан „архетипът на архетипите“ – найважният архетип, който привлича към себе си всички други и ги обединява
в процеса на самореализация или индивидуация, и др.).
Когнитивно несъзнавано
Терминът когнитивен има две различни значения. В традиционната
философия той се отнася само до абстрактния мисловен процес, изразен
в езикова форма. Но в когнитивната наука когнитивен се отнася още и до
физическите, телесните процеси, които структурират нашия съзнателен
опит, както и до всички ментални операции, свързани с интерпретацията, с
осмислянето на този опит – централната за когнитивната наука постановка
за въплътения ум. По-голямата част от тези процеси и операции са на ниво
несъзнавано.
Това не е несъзнаваното на Фройд или Юнг, а нов продукт на
научните изследвания, които водят началото си от седемдесетте години на
20-и век и са предимно с емпиричен характер, за разлика от теориите на
Фройд и Юнг, които до голяма степен са умозрителни по своята същност.
ТКМ представлява едно от най-удивителните и значими открития в
рамките на когнитивната наука. Според теорията метафората не е просто
езикова фигура, а начин на мислене. Същността на метафоричния процес,
т. нар. концептуално картиране, представлява пренос на структури от една
концептуална област-източник, най-често със сензомоторен характер
(например ГОРЕ2), върху област-цел със субективен, абстрактен характер
(например ЩАСТИЕ). Процесът се реализира на ниво несъзнавано и без
него нашият мисловен процес би бил невъзможен.
2

Предпочитаният начин за изписване на концепти и концептуални метафори в статията е с главни букви.
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Според Лейкоф и Джонсън „Цялото наше знание и убеждения са
структурирани от концептуална система, положена предимно в когнитивното
несъзнавано.“(Lakoff, Johnson 1999: 13). От друга страна, механизмът на
концептуалната метафора е основен фактор в това когнитивно несъзнавано.
Паралели между моделите на несъзнаваното на Фройд, Юнг и
когнитивното несъзнавано
От една страна, може да се открият допирни точки между схващането
на Фройд за несъзнателната идеация (символизация), която според
него намира израз в сънищата, но още повече в митовете, легендите и
фолклора (Freud 1965, section VI.E: 386) и идеята на Юнг за колективното
несъзнавано, което също намира израз в символни образи в сънищата и в
изброените конструкти на културата. От друга страна, в своята статия „Как
несъзнателната метафорична мисъл структурира сънищата“ Лейкоф прави
паралел между метода на анализ на сънищата на Фройд и ТКМ и прилага
анализа на концептуалната метафора в интерпретацията на символи в
сънищата. Според него концептуалната метафора структурира не само
нашето мислене, но също и сънищата, свързвайки скритото им значение с
техния символен израз по един систематичен начин (Lakoff 2001). Понятието
символизация в сънищата е същият механизъм, който когнитивистите
наричат концептуална метафора, твърди той в статията (Lakoff 2001).
В „Интерпретация на сънищата” Фройд изтъква, че този символизъм не е
типичен само за сънищата, а за несъзнателната идеация изобщо и може
да бъде открит във фолклора, митовете и легендите в по-голяма степен,
отколкото в сънищата (Freud 1965). По този начин Фройд, въпреки откритото
си отграничаване от по-късните идеи, развити от Юнг, се приближава до
неговата постановка за колективното несъзнавано, където Юнг разглежда
повтарящите се символи в митовете, легендите, приказките и религиите,
споделяни от различните култури, като отражение на колективното
несъзнавано, което е положено в психиката на всеки един от нас и се предава
от поколение на поколение. Поради сходството между символния характер на
сънищата и вълшебните приказки Фройд е използвал вълшебните приказки,
за да илюстрира своите теории за психиката, и е прилагал използвания от
него психоаналитичен метод за анализ на сънищата в анализа на вълшебни
приказки, разкривайки така тяхното скрито съдържание.
Паралелите между символизация (концептуална метафора) в
сънищата и символизъм (концептуална метафора) в митовете, легендите и
фолклора като форма на несъзнателна идеация предполагат, че анализът на
концептуалната метафора в изброените продукти на културата би могъл да
играе ключова роля за интерпретацията на техния смисъл и скрито послание.
Освен това, също както символите / концептуалните метафори изграждат
основата, смисловата схема на сънищата, може да се изгради хипотезата,
че символите / концептуалните метафори конструират не само посланието
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и скрития смисъл, но и сюжета на митовете, легендите и фолклора, респ.
приказките (Dimitrova 2016).
Според Мари-Луиз фон Франц, последователка на Юнг, занимаваща
се с анализа на вълшебни приказки, „Приказките са най-чистият и непосредствен израз на психичните процеси в колективното несъзнавано:
В митовете и легендите… ние достигаме до основните схеми на човешката
психика, преминавайки през слой от културен материал. Но във вълшебните
приказки има много по-малко съзнателен културно специфичен материал
и следователно те отразяват основните схеми на психиката по-ясно (MarieLouise von Franz 1996).

Съществува удивително сходство в сюжета и мотивите във вълшебните приказки на различните народи, дори между отдалечени култури. От
една страна, това може да бъде обяснено с теорията на Юнг, според която
те представляват „най-чистият израз на колективното несъзнавано” и в
тях има много по-малко „културно напластяване” в сравнение с митовете
и легендите (Marie-Louise von Franz 1996: 1). От друга страна, от гледна
точка на лингвистиката, сходствата могат да бъдат обяснени с наличието
на потенциално универсални метафори, които се коренят в универсалния
човешки опит, а именно – първичните метафори.
Според теорията на Грейди за първичната метафора, част от
интегрираната теория на първичната метафора, първичните метафори
се считат за потенциално универсални, защото се коренят в универсален
телесен (или въплътен) опит. Сензомоторен опит (област-източник) бива
проектиран върху субективен опит (област-цел), например емоциите. Така
субективният опит се концептуализира посредством сензомоторния опит.
Според Лейкоф и Джонсън
Концептуалната метафора съществува както в езика, така и в мисълта…
Всички ние възприемаме голяма система от първични метафори автоматично
и несъзнавано, без да имаме друг избор; чрез самото си функциониране
в ежедневието от най-ранна възраст и в нормалния си мисловен процес
използваме стотици първични метафори (Lakoff, Johnson 1999: 45-59).

Съответно изложената теза на Фон Франц предполага, че в
митовете и легендите ще преобладават концептуални метафори,
които са специфични за дадените култури, а в приказките – първични
метафори, обуславящи общото между културите. От друга страна,
изложените в изследването паралели между теорията на Юнг и ТКМ са
организирани основно около фрагменти от аналитичната психология,
свързани предимно с митовете. Следователно дори митовете, за които се
предполага, че имат богат културен пласт, съдържат в себе си потенциала
да бъдат носители на универсални символи, съответно на потенциално
универсални концептуални метафори. Това означава, че съществуват
универсални фактори, изграждащи човешката култура.
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Позицията, която защитавам в свое предходно изследване (Dimitrova
2016), е, че първичните и генеричните метафори се основават освен на
общ универсален телесен опит и на културен фактор – универсални
сили, формиращи основите на човешката култура. Изложените тук
паралели между идеята за въплътения ум, потенциално универсалните
концептуални метафори и теорията на Юнг за универсалните съдържания
на колективното несъзнавано – архетипите (намиращи израз в митовете и
вълшебните приказки под формата на символи) – също подкрепят идеята
за универсалните сили, формиращи основите на човешката култура.
Въплътен ум
ТКМ е свързана с идеята за телесната основа на познанието и
мисленето, едно от основните положения в когнитивната наука. Този
тип концептуализиране на една област посредством друга се основава на
директния физически, телесен опит при взаимодействието с околната среда
и другите хора. Ние схващаме и преживяваме нефизическото (област-цел)
посредством физическото (област-източник), т.е. концептуализираме послабо отграниченото – абстрактните концепции като емоциите например
посредством по-ясно отграниченото, свързаното с тялото и сензомоторния
опит.
Природата на човешкото тяло и съответната физическа и културна
среда налагат определена структура на преживяванията. Повтарящите се
елементи на преживяванията водят до формирането на категории, които
представляват емпирични гещалти. Различните модели на сетивното ни
взаимодействие с околната среда, телесните действия и манипулирането
с предмети определят в голяма част мисловния процес. Тези модели
представляват емпиричните гещалти, наричани още образни схеми. Те
определят кохерентността, взаимосъгласуваността на преживяванията.
Човек разбира своите преживявания по непосредствен начин, когато ги
възприема кохерентно структурирани като гещалти, които са възникнали
непосредствено при взаимодействието в околната среда и с околната среда.
И съответно преживяванията се разбират метафорично, когато се използва
гещалт от една област на опита, за да се структурира опитът в друга област
(Lakoff, Johnson 1980: 56-59, 230).
От идеята за въплътения ум (с централна роля на емпиричните
гещалти/образни схеми) следва схващането за универсалния, общ за всички
хора телесен опит при концептуализирането на преживяванията, който
според привържениците на ТКМ обяснява наличието на универсални (или
почти универсални) метафори в различните култури.
Но, от друга страна, някои изследователи критикуват ТКМ за това,
че теорията на въплътения ум в когнитивната лингвистика се използва, за
да обясни едновременно и универсалността, и културната специфичност
на концептуалните метафори в различните култури. Ракова (Rakova
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2002: 228, cited in Kövecses 2010a) например изтъква, че теория, изградена
върху схващането за образните схеми и по принцип върху схващането
за универсалния характер на базисния физически опит, не може да бъде
едновременно и теория, обясняваща наличието на метафори, специфични
за дадена култура (културна вариация) – не и ако идеята за въплътения ум
се схваща по един натуралистичен начин. Според нея редукционизмът не
може да върви ръка за ръка с релативизма.
За да отговори на критиката към теорията и разреши съответното
противоречие, Кьовечеш (Kövecses 2005, 2010) създава теорията за т.
нар. диференциален експериенциален фокус в процеса на възникване на
концептуалната метафора. Според него телесният опит включва различни
аспекти или компоненти и всеки един от тях може да стане водещ, т.е. да
бъде избран за съответна област-източник в концептуалната метафора в
дадена култура в дадено време. Кои аспекти / компоненти ще бъдат избрани
от носителите на езика за водещи зависи предимно от широкия културен
контекст. Например от физиологична гледна точка гневът е свързан с
редица физиологични реакции като повишение на температурата на
кожата, ускорени дишане и пулс, повишено артериално налягане (Ekman et al. 1983, cited in Kövecses 2010a). Това са универсални физиологични
реакции, обусловени от човешкото тяло, които обясняват наличието на
една и съща генерична концептуална метафора (ЯДОСАНИЯТ ЧОВЕК Е
СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ) в различни езици и култури, между които няма
пряко взаимодействие (Kövecses 2002, 2010a). В същото време различните
езици и култури не „избират“ една и съща от изброените физиологични
реакции при концептуализирането на емоцията гняв – докато в английски
и унгарски език повишаването на телесната температура и артериалното
налягане получават еднакво внимание (ГНЕВЪТ Е ГОРЕЩА ТЕЧНОСТ
В СЪД), то в китайски език водещ е концептът НАЛЯГАНЕ (съответно
ГНЕВЪТ Е ГАЗООБРАЗНА СУБСТАНЦИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ В СЪД) (Kövecses 2010a). Още повече – при племето илонгот в Нова Гвинея гневът се
схваща като едно неопределено състояние на обща физиологична възбуда (Rosaldo 1980, cited in Kövecses 2010a). По този начин на основата на концептуализирането на емоцията гняв върху различни компоненти и нива
на телесния опит (т.е. упражнявайки диференциален експериенциален
фокус) възникват частично универсални, частично културноспецифични
концепти. В процеса на метафорично концептуализиране едновременно
действат два основни фактора: телесното познание (водещо до появата
на потенциално универсални метафори) и културата (водеща до появата
на метафори, специфични за отделната култура). Усилията ни да
помирим тези съревноваващи се сили и да сме едновременно свързани с
тялото (универсалното телесно познание) и културата (т.е. спецификата
на отделната култура) често са неуспешни и в метафоричното
концептуализиране надделява или телесното познание, или спецификата
на отделната култура (Kövecses 2010).
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Подобна е и идеята на Ибарете-Антуняно (Ibarretxe-Antuñano
2013), според която културата е от ключово значение за обяснението
на това – как концептуалната метафора, включително първичната,
възниква от структурите на нашето познание. В модела на ИбаретеАнтуняно културата действа като един вид сито при метафоричното
концептуализиране: от една страна, тя пропуска онези елементи на
телесния опит, които съответстват на съответната културна среда, а от
друга – обогатява процеса на концептуално картиране с характеристики
на същата тази специфична култура.
Взаимоотношението между метафора, въплътен опит и култура в
когнитивната лингвистика преминава през различни етапи.
Още със създаването на ТКМ Лейкоф и Джонсън отчитат
ключовата роля на културата в метафоричното концептуализиране и
поясняват, че разграничаването между физическо и културно обусловено
в преживяванията няма абсолютен характер, а всеки опит е пропит
от култура и ние възприемаме света по начин, при който културата е
неизменна част от опит, но при все това може да разграничим опита,
който е в по-голяма степен физически по своя характер, от опита, който е
в по-голяма степен културно обусловен (Lakoff, Johnson 2003: 57).
Но с появата на теорията на Грейди (1997) за първичните метафори,
считани за универсални, тъй като произтичат директно от телесния
опит, на преден план излизат психолингвистичните и неврологичните
аспекти на концептуалната (първична) метафора и се подчертава ролята
на чисто физическия опит в механизма на този тип метафора за сметка на
културния контекст, който е напълно изключен. Първичните метафори
са смятани за универсални и лишени от културен аспект (Ibarretxe-Antuñano 2013).
Накрая, културата отново заема ключова позиция в ТКМ. В
съвременните изследвания се наблюдава „културен Ренесанс“ (IbarretxeAntuñano 2013) и това води до появата на моделите на „диференциалния
експериенциален фокус“ на Кьовечеш и „ситото на културата“ на ИбаретеАнтуняно, които отчитат неизменната роля на културата в механизма
на всяка концептуална метафора, дори първичната. Според ИбаретеАнтуняно (2013) културата има важна, решаваща роля при възникването
на първичните концептуални метафори.
Моята позиция в настоящия анализ кореспондира с това съвременно
схващане за първичните метафори, но и се разграничава от него: повтарящите
се мотиви в митовете, религиите и вълшебните приказки, които често
могат да бъдат сведени до съответни символи или концептуални метафори,
се дължат на съчетаното действие на универсален телесен опит, но и на
универсални сили, формиращи културата.
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Въплътеният ум – универсалният човешки опит – аналитичната
психология на Юнг: съпоставителен анализ
Допирните точки между теорията на Юнг и ТКМ се изразяват на
две основни нива: (1) паралели между идеята за въплътения ум и съответно
универсалните структури, които нашето тяло налага на опита в изграждането
на концепти, от една страна, и модела на Юнг за универсалното колективно
несъзнавано, от друга; (2) наличието на повтарящи се или сходни символи
в различните култури, отразени в митовете, религиите и фолклора
(по-специално вълшебните приказки), които са израз на архетипите
(универсалните, общочовешки съдържания на колективното несъзнавано)
в модела на Юнг и съответно универсалните/почти универсални
концептуални метафори (обикновено първични или генерични метафори),
до които тези символи могат да бъдат сведени.
Колективно несъзнавано – въплътен ум – мит и вълшебна
приказка
В самото начало на „Архетипите и колективното несъзнавано“
Карл Густав Юнг излага своята идея за архетипите като съдържания на
колективното несъзнавано, които могат да бъдат опознати посредством
тяхното отражение в древните културни конструкти като езотеричните
учения, мита и приказките: „Примитивната племенна традиция се отнася
до архетипите, които са били модифицирани по специален начин. Те вече
не са съдържания на несъзнаваното, а са превърнати в съзнавани формули,
предавани съобразно традицията главно под формата на езотерични учения.“,
а „други добре известни изрази на архетипите са митът и приказката“, но
“[те, митът и приказката] са се развили в продължение на дълги периоди от
време.“ и „Какво означава „архетип“, става ясно от неговата връзка с мита,
езотеричното учение и приказката“, а „митовете са първите и най-важни
психични явления, които разкриват природата на душата“ (Yung 1999: 13).
Малко по-нататък, на същата страница, Юнг излага своето виждане
за процеса на конструиране на митовете от примитивния човек, който
според него има императивна потребност – или по-точно неговата
несъзнавана психика проявява непреодолим стремеж – да превърне целия
външен сетивен опит във вътрешни, психични събития (Yung 1999: 13-14).
Това схващане не е съвсем чуждо на идеята за въплътения ум в когнитивната
лингвистика, според която човешките сетива имат централна роля при
концептуализирането на вътрешния и едновременно на заобикалящия
ни свят, т.е. те, сетивата, налагат определена структура на концептите,
които са един вид „вътрешни, психични събития“. И макар че според
Юнг митологизираните природни явления са символни отражения на
вътрешната, несъзнавана драма на психиката, която става достъпна чрез
проекцията, чрез отражението ѝ в природните явления (Jung 1999: 14) – т.е.
той преобръща процеса на концептуализиране такъв, какъвто е според ТКМ
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(отражение на физическото, доловено от нашите сетива, в нефизическото,
абстрактното, психичното), и говори за проекция на психичното във
външното, физическото – допирните точки между тези две схващания
остават, макар и диаметрално противоположни на пръв поглед. Идеята за
въплътения ум представлява алтернативно обяснение на схващането на Юнг,
че психиката се проектира върху външния, физическия свят, налагайки му
определена структура, понеже според идеята за въплътения ум природата
на нашето тяло също налага определена структура на начина, по който
осмисляме себе си и заобикалящия ни свят, т.е. човешкото тяло се отразява
в психиката и съответно се проектира в начина, по който виждаме света.
Освен това според Юнг
Примитивният човек ни прави толкова силно впечатление със своята
субективност [курсивът мой], че би трябвало отдавна да сме се сетили, че
митовете съответстват на нещо психично (Jung 1999: 14).

Въпросната субективност при конструирането на митовете
се изразява в придаване на своя, човешка форма на външни явления
(често срещано в митовете) и тук отново се приближаваме до идеята за
въплътения ум.
В своето описание на архетипа на анимата (душата или, от друга
страна, на женското у мъжа на несъзнавано ниво) Юнг я нарича „естествен
архетип, който обобщава задоволително всички съдържания на
несъзнаваното, на примитивния ум, на историята на езика и религията“,
„фактор“ в тесния смисъл на думата“, „винаги a priori елемент“ в нашите
настроения, реакции, импулси и всичко спонтанно в психичния живот,
„живот отвъд съзнанието, който не може напълно да се интегрира с него,
но от който, напротив, съзнанието израства“ и подчертава, че психичният
живот в по-голямата си част е несъзнаван (Yung 1999). Не е трудно в
това описание отново да се открият допирни точки с ТКМ, според
която механизмът на концептуалната метафора, който се реализира на
несъзнавано ниво, структурира нашия несъзнателен и съзнателен живот,
език и култура.
При дефинирането на колективното несъзнавано Юнг го
разграничава от личното несъзнавано, тъй като то не е следствие на личния
опит. Според Юнг личното несъзнавано в съществената си част се състои от
съдържания, които в определено време са били съзнавани, но впоследствие
са били забравени или изтласкани, a „съдържанията на колективното
несъзнавано никога не са били в съзнанието и следователно никога не са
били придобити индивидуално, а дължат съществуването си изключително
на наследствеността“ (Yung 1999: 51). Колективното несъзнавано на
Юнг представлява натрупвания на непрекъснато повтарящия се опит на
човечеството. От друга страна, идеята за всеприсъщ, универсален човешки
опит, който в по-голямата си част е един и същ за поколенията от древността

78

СИМВОЛ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

до днес (поради универсалния характер на човешкото тяло), е централна за
ТКМ. Тук разликата в постановките се състои в това, че според Юнг този
опит е унаследен и се предава от поколение на поколение, а според ТКМ
този опит е принципно един и същ за различните поколения, но се усвоява
от всеки един индивид на ниво личен опит при взаимодействието с околната
среда, но по същество двете теории са организирани около една и съща
идея. Освен това и в двата модела акцентът е върху несъзнателни процеси –
и при колективното несъзнавано, и при концептуалната метафора, която е
механизъм, реализиращ се в полето на несъзнаваното.
Според Юнг колективното несъзнавано се състои от предекзистентни
форми, архетипи, които придават строго определена форма на съдържанията
на съзнанието (Yung 1999: 52), а според постулата за въплътения ум природата
на човешкото тяло налага определена структура на световъзприятието.
От друга страна, може да се прокара интересен паралел между модела
на колективното несъзнавано на Юнг, теорията за основите на морала (ТОМ)
и ТКМ. ТОМ е създадена, за да обясни сходствата и различията в моралните
кодове при различните култури, и постулира съществуването на универсални
фундаменти на морала, които осигуряват оцеляването на обществото, и
също, според тезата, която развивам в свое предходно изследване (Dimitrova 2016), водят до появата на едни и същи метафори в различните култури.
Петте универсални фундамента на морала според ТОМ са грижa / вреда,
справедливост / измама, авторитет / незачитане на авторитета, лоялност
/ предателство и святост / деградация3. Според теорията тези морални
области са вродени, т.е. те представляват „първична схема“ на моралното
съзнание, организирано и обусловено преди индивидуалния опит от
адаптивните фактори в историята на еволюцията. Тази „първична схема“
по-късно е подложена на „редакция“ по време на развитието на индивида
в дадена култура, което води до формирането на различия в моралните
принципи в различните култури. Авторите използват метафората за „излята
основа“ в архитектурен план, за да обяснят идеята си за основните морални
принципи: „основите не са завършени сгради, но те определят това, какъв
тип сграда може да бъде изградена върху тях най-лесно“. Създателите на ТОМ
определят своята теория като нативистичен, културоеволюционистичен,
интуитивен и плуралистичен подход към изследването на морала (Graham,
Haidt et al. 2012).
Съществуват съответствия между четири от изброените пет
фундамента и определени концептуални метафори, свързани с морала.
Очевидна е корелацията между първичните метафори МОРАЛ Е ГРИЖА,
МОРАЛ Е ЕМПАТИЯ, МОРАЛ Е ПОДЧИНЕНИЕ, МОРАЛ Е ЧИСТОТА
и генеричната метафора МОРАЛНА ОТЧЕТНОСТ, от една страна, и
съответно фундаментите на морала грижа / вреда, авторитет / незачитане
3

До 2012 г. авторите на теорията използват термините вреда / грижа, справедливост / реципрочност,
вътрешногруповост / лоялност, авторитет / уважение и чистота / святост за същите понятия.
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на авторитета, святост / деградация и справедливост / измама, от друга. В
своя статия от 2016 г. (Dimitrova 2016) предлагам анализ на приказките от
типа АТУ 480 4 („Приказка за доброто и лошото момиче“) и демонстрирам
как концептуалните метафори МОРАЛНА ОТЧЕТНОСТ, МОРАЛ Е ГРИЖА
и МОРАЛ Е ЕМПАТИЯ, наред с второстепенни за типа приказка метафори,
свързани с морала, събират в себе си основния смисъл, посланието на
приказките от АТУ 480 и функционират като принцип, структуриращ техния
сюжет.
Идеята за универсални фактори, структуриращи културата (в случая
фундаменти на морала, универсални за всички култури), които по своята
природа са несъзнавани, интуитивни и вродени, е близка до постановката
на Юнг за общочовешките съдържания (архетипи) на колективното
несъзнавано. Освен това според Юнг архетипите могат да бъдат опознати
най-добре посредством тяхното отражение в символни образи в митовете,
религиите и фолклора (респективно вълшебните приказки). Юнг определя
понятието архетип като неизбежен корелат на концепцията за колективното
несъзнавано, който указва наличието на определени форми в психиката,
които присъстват или са разпространени навсякъде, и прави паралел
между явлението архетип и повтарящите се мотиви в митовете, съответно
символен израз на определени архетипи. А както вече бе споменато в
настоящата статия, изтъкнатата последователка на Юнг д-р Мари-Луиз фон
Франц разглежда повтарящите се мотиви във вълшебните приказки като
проявления на архетипите в колективното несъзнавано и твърди, че именно
във вълшебните приказки колективното несъзнавано намира своя най-чист
израз (Von Franz 1996).
Архетипите според Юнг придават строго определена форма на
съдържанията на съзнанието, като той ситуира тяхното влияние основно в
общочовешките преживявания. Според привържениците на ТКМ, от друга
страна, концептуалната метафора структурира нашето ежедневно, обичайно
мислене. Подчертавайки, че от несъзнаваното излизат детерминиращи
въздействия, които независимо от посредника осигуряват във всеки
отделен индивид подобност, та дори и еднаквост на преживяването, както
и на фантазните изображения (Yung 1999: 69), Юнг отново се приближава
до идеята за въплътения ум и универсалната структура, която нашето тяло
налага на опита и преживяванията – структура, която се отразява и оперира
в несъзнаваното.
Мит и вълшебна приказка – символ – концептуална метафора
Разглежданите по-горе възможни допирни точки между
схващането за универсалното в нашите преживявания в аналитичната
психология и когнитивната наука, т.е. между колективното несъзнавано,
съответно архетипите, неговите съдържания и ТКМ, по-специално идеята
4

Съгласно класификацията на типовете приказки на Аарне-Томпсън-Утер.
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за въплътения ум, са бегли и с относителен характер. От друга страна
обаче паралелите между символ (в сънищата и в културни конструкти
като митове, религия, фолклор, вълшебни приказки като отражение на
съдържанията на колективното несъзнавано) и концептуална метафора
стъпват на далеч по-солидна основа. Пример за това е статията на Лейкоф
(Lakoff 2001), в която той прави паралел между процеса на символизация
в сънищата и механизма на концептуалната метафора. Според Кьовечеш
също съществуват паралели между символ, концептуална метафора и
символите като цяло – по-специално символите в дадена култура може
да се коренят в определени концептуални метафори, дълбоко заложени
в съответната култура (Kövecses 2010b: 65). Освен това той подчертава
връзката между мит и метафора:
Концептуалните метафори може да функционират в митовете по редица
начини. Например дадена метафора може да оперира като ключов елемент
в мита. Такъв случай е митът за Едип, където метафорите ЧОВЕШКИЯТ
ЖИВОТ Е ДЕН и ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ са важни елементи при
спасяването на живота на Едип от Сфинкса (Kövecses 2010b: 66).

В „Символи на трансформацията“ Юнг (Jung 1967: 124) подчертава
разликата между знак и символ: фантазните образи не трябва да се
разглеждат семиотично като знаци, обозначаващи нещо определено, а
като символи. Според него символът е израз на нещо, което не се поддава
на точно определение, защото не е напълно познато и носи в себе си много
значения. Според него, тъй като има безброй неща отвъд границата на
човешкото разбиране, ние постоянно използваме символни термини,
за да представим идеи, които не можем да дефинираме или да разберем
напълно (Yung 2002: 18). Съответно процесът на концептуалната метафора
също е мотивиран от необходимостта да схванем, обясним онова, което ни
е по-трудно да концептуализираме – като емоциите например. Освен това
гореспоменатото определение на Юнг за символа предполага, че многото
значения на даден символ могат да бъдат сведени не до една, а до редица
метафори, за които може да се постави хипотезата, че ще бъдат кохерентни
една с друга, тъй като съответстват на един и същ символ. От друга страна,
концептуалната метафора също като символа не е напълно осъзната, позната,
тъй като обозначава процес, който оперира на несъзнавано ниво.
Според Юнг символът винаги се корени в несъзнавания архетип и
по дефиниция действа като медиатор между архетипа и съзнанието. Той
изтъква, че символите действат като трансформатори и тяхната функция е
да преобразуват либидото (психичната енергия) от по-низша в по-висша
форма (Yung 1967: 232). Тази трансформация на психичното кореспондира с
механизма на концептуалната метафора, където преносът обикновено е от
област, свързана с физическото, сензомоторното, към област, свързана със
субективното, абстрактното, т.е. от физическото към сферата на духовното
(например емоциите).
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Юнг определя мита като помощник и подчинен на символа: докато
символът е абсолютно необходимият трансформатор между несъзнаваното
и съзнанието [подобно на концептуалната метафора – бел. моя – Д. Д.],
митът е от второстепенно значение в този процес. За него митът е „носител“
на символа. Според Юнг е възможно наративът на цял един мит да се свежда
до един-единствен символ (Von Hendy 2002: 131-133). Това предполага, че
символът не само концентрира в себе си основния смисъл, посланието на
мита, но и че функционира като механизъм, структуриращ неговия сюжет.
От друга страна, съществуват изследвания в областта на когнитивната
лингвистика, които разглеждат концептуалната метафора във вълшебните
приказки по същия начин – като събираща в себе си основното послание,
смисъл на наратива и функционираща като механизъм, структуриращ
сюжета (Dimitrova 2011, 2016; Ruiz 2007).
Освен това схващанията на Фройд и Юнг относно произхода,
функцията и предмета на мита се припокриват. Преди всичко те споделят
позицията, че предметът на мита е символната репрезентация на вътрешни
психологически процеси, като и двамата подкрепят идеята за архаичния
произход на мита и филогенетичната му трансмисия (Von Hendy 1992: 133).
Юнг открива символа не само в сънищата и културните конструкти
(мит, религия, приказка), но и в психопатологичната продукция на пациенти:
…невротичните симптоми – хистерия, някои видове болка и абнормно
поведение – всъщност имат символно значение. Те са един начин, по който
се изразява несъзнаваното, също както в сънищата – и те също са символни
(Yung 2002: 24).

Той подкрепя тезата си с примера за болен, който се намира в
непоносима ситуация и развива спазъм при гълтане, т.е. „той не може да я
преглътне“, и друг, който страда от „особена парализа на краката“, не може
да ходи, т.е. „не може да продължава повече“ (пак там). От друга страна,
символизмът на изброените симптоми в двата случая може да бъде сведен
до първичните концептуални метафори ДА ПРИЕМЕШ, ОЗНАЧАВА ДА
ПРЕГЛЪТНЕШ и ПРОГРЕСЪТ Е ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД, които съответстват
на симптомите и символното значение, което според Юнг те носят.
Механизмът на концептуалната метафора е откритие на науката през
80-те години на 20-и век, но това е древен механизъм, заложен дълбоко
в мисленето и културата и функциониращ вероятно още от зората на
човечеството. По същия начин според аналитичната психология на Юнг
…човешкият дух има собствена история и психиката запазва много следи
от предишните фази на нейното развитие. И нещо повече, съдържанията
на несъзнаваното упражняват формиращо влияние върху психиката.
Ние може осъзнато да ги пренебрегваме, но осъзнато отговаряме, и то на
символните форми – включително сънищата, – в които те се изразяват
(Henderson 2002: 118).
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Освен това
…аналогиите между древните митове и историите, които се появяват
в сънищата на днешните хора, не са нито тривиални, нито случайни.
Те съществуват, защото несъзнаваният ум на модерния човек запазва
способността за създаване на символи, която някога е намирала израз
във вярванията и ритуалите на първобитните хора (Henderson 2002: 118119).

Да вземем например концептуалната метафора ЖЕЛАНИЕТО ЗА
ВЛАСТ Е ГЛАД, която намира отражение в съвременната ежедневна реч
Български език:
(1) гладен за власт (“hungry for power”)
(2) лакомия за високи постове (“gluttonous desire for power”)
(3) ония горе (властимащите, депутатите) не се наядоха (“The higherups have still not had enough”)
Английски език:
(1) hunger for power (“глад за власт”)
(2) to gobble up power (“лакомо завземам власт”)
(3) devouring ambition (“настървена амбиция”)
(4) a politician ravenous for power (“политик, лаком за власт”)
Френски език:
(1) faim du pouvoir (“hunger for power”)
(2) ambition dévorante (“devouring ambition”)
(3) absorption-fusion (fin., “merger”)
и културно обусловеният канибализъм в някои древни племенни общества.
Въпреки че някои от тези примери на канибализъм са били свързани с
недостиг на храна, особено месо (главно в Африка и Полинезия), веднъж
започнал, канибализмът се е превърнал в културна норма. Той е бил
демонстрация на власт над врага (Harvey 2002: 136). Актът на канибализъм
е бил начин да се покаже на останалите членове на племето позицията,
постигната чрез сила и смелост (Harvey 2002: 142). Тази особеност е явно
обвързване на храната с властта. Следователно в този тип културно обусловен
канибализъм гладът съответства на желанието за власт.
Символиката на слънцето и концептуалните метафори
Слънцето е централен елемент в повечето култове и религии от
древността до днес. В даден исторически период и на определено ниво на
културата култът към слънцето е основният, ако не и единственият култ
(Cirlot 1962: 317). Повечето празници в различните религии навсякъде по
света са организирани около слънцестоенето (21 декември и 22 юни) и

Деляна Димитрова - Несъзнаваното...

83

равноденствието (21 март и 22 септември), тъй като те бележат основни
повратни точки в слънчевата година и маркират началото на сезоните.
Героичен образ, око на божество, източник на живот и енергия, са
някои от основните форми, свързани със символиката на слънцето.
В индуизма слънцето е върховният бог, светлината на всички души
и най-яркият бог, който символизира светлината, мъдростта, истината,
знанието, интелигентността, будното съзнание, живота, безсмъртието,
чистотата, златото, окото и огъня. Това е богът, без чиито състрадание и
саможертва, с които той храни всичко живо, светът не би съществувал.
В Персия слънцето е окото на Ахурамазда, в Гърция – Хелиос, окото
на Зевс, в Египет – окото на Ра, в исляма – окото на Аллах, а за пигмеите и
бушмените слънцето е окото на върховния бог.
Окото като символ, от своя страна, най-често въплъщава идеята за
всеобхватното божествено знание и се свързва преди всичко с боговете
на слънцето и небето. Много примитивни племена вярват, че слънцето
и луната са небесните очи, намиращи се в двата края на оста на земята, и
много предисторически рисунки може да се интерпретират по този начин.
За самоедите например слънцето и луната са двете очи на небето, като
слънцето е доброто око, а луната – злото око, и тук е явна връзката на този
дуализъм с двата полюса на морала, добро и зло (Cirlot 1962: 319). Според
Плотин окото не би могло да види слънцето, ако самото то не е слънце в
известен смисъл. Като се има предвид, че слънцето е източник на светлина
и че светлината символизира интелигентността и духа, то тогава следва, че
зрителният процес представлява духовен акт и символизира разбирането
(Cirlot 1962: 99).
Слънцето често е символ на мъдростта, знанието, тъй като то е найважният източник на светлина, а тя непрекъснато символизира доброто,
живота, спасението, щастието и познанието като противовес на мрака,
който се свързва със злото, нещастието, наказанието, невежеството и
смъртта. Освен това светлината е израз на небесните оплождащи сили. В
многобройните митове от Централна Азия светлината е приемана било
като топлината, която дарява живот, било като силата, която прониква в
женската утроба.
Изброените акценти в символиката на слънцето го свързват, от
една страна, със светлината, тъй като то е нейният основен източник на
светлина, а от друга – с очите, тъй като ние възприемаме светлината с очите
си. Символиката на светлината, която до голяма степен се преплита със
символиката на слънцето и окото, респективно очите, се свързва най-вече
с живота, знанието, чистотата, доброто и щастието. Следните първични
концептуални метафори, които образуват кохерентна система, съответстват
на тази символика: СВЕТЛИНАТА Е ЖИВОТ, СВЕТЛИНАТА Е ЗНАНИЕ,
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ДА РАЗБИРАШ, Е ДА ВИЖДАШ, СВЕТЛИНАТА Е ДОБРО (съответно
ТЪМНИНАТА Е ЗЛО), ЩАСТИЕТО Е СВЕТЛИНА и още, тъй като белият
цвят най-добре отразява светлината – БЯЛОТО Е ЧИСТОТА. Освен това
съществува концептуалната метафора СЛАВАТА Е СВЕТЛИНА, която
отразява в себе си символиката на слънцето, свързана с героичния принцип
– говорим за „блясъка на славата“ и за „ярки постижения“ в дадена област.
Метафората е производна на генеричната метафора ДОБРОТО Е СВЕТЛИНА.
От друга страна, символиката на слънцето е отразена и в метафорите
ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ и ЖИВОТЪТ Е ЦИКЪЛ / КРЪГ. Слънцето
още от дълбока древност най-често е изобразявано като кръг, който може
да включва център, лъчи, кръст или спирала. В неолитната и бронзовата
епоха например слънцето е изобразявано с кръг, който затваря в себе
си равностранен кръст, а соларният символ в съвременната астрономия
представлява кръг с център. [В християнската религиозната иконография
персонификацията на слънцето и слънчевите атрибути са изобразени като
ореол или корона с лъчи.] Това негово изображение е мотивирано от формата
на небесното тяло, но още и от цикличния характер на неговото появяване
(изгрев и залез) и пътя по небосклона от изток на запад, очертаващ полукръг,
като новият изгрев на изток в древните представи завършва траекторията
на този полукръг в пълен кръг. Изгревът и залезът съответно се свързват
с кръговрата на живота и смъртта, а новият изгрев – с възкресението.
Кръгът е универсален символ и се свързва, освен с божественото и слънцето,
с безкрайността, вечността, с всяко циклично движение във времето и
пространството.
Животът в своята същност е пътешествие по траекторията на кръга
между раждането и смъртта, завършен цикъл. Но, от друга страна, докато
един човек умира, друг се ражда и животът се възражда и цикълът се повтаря
до безкрайност. Освен това идеята за прераждането съществува в много
религии. Смъртта също се схваща като пътешествие, преминаване в друг
свят и поражда метафората СМЪРТТА Е ПЪТЕШЕСТВИЕ – за починалия се
казва, че си е заминал, че е отишъл на другия свят, в небитието.
Метафорите ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ, ДЕНЯТ Е ЧОВЕШКИ
ЖИВОТ, ДВИЖЕНИЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕДА ПРЕЗ ДЕНЯ Е ЦИКЪЛЪТ НА
ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ и ЖИВОТЪТ Е КРЪГ структурират и стихотворението
на Уилям Блейк “Ах, слънчогледе” (превод Теменуга Маринова) (Burke
2015):
Ах, слънчогледе, уморен от времето,
ти, който броиш на слънцето стъпките,
търсейки златния, сладостен хребет,
където пътуването най-сетне свършва.
Където е мъртва Младостта от желания
и бледата Девственост със сняг е покрита.
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Над гробовете техни изгрей и избягай
там, мой слънчогледе, дето искаш да идеш. 5

Друго проявление на метафората ЖИВОТЪТ Е КРЪГ в нашето
съвремие е песента към анимационния филм „Цар Лъв” – „The circle of life”
(„Колелото на живота“) на Елтън Джон.
Кръгът символизира още и целостта, съвършенството; целостта
на психиката, включваща съзнание и несъзнавано, цялостната личност. В
нехристиянското изкуство такива кръгове се наричат слънчеви колела. Те се
появяват в скалните рисунки и датират от неолитната епоха, когато колелото
още не е било открито (Yafe 2002: 295, cited in Yung 2002). Според Яфе (Yafe
2002: 282-3, cited in Yung 2002) символът на кръга, наред със символите
на камъка и животното, е един от най-често повтарящите се мотиви в
изкуството в твърде различни периоди и има трайно психическо значение
от най-ранните изрази на човешкото съзнание до най-модернистичните
форми на изкуството през 20-и век.
За Юнг слънцето символизира източника на живот, но още и абсолютно завършената личност, която той е изобразявал с кръг, наречен
мандала. Юнг оприличава завършената, цялостната личност на „вътрешно
слънце“, което ни води в нашето пътешествие към цялостност и вътрешен
интегритет. Съответно съществуват концептуалните метафори ЛИЧНОСТТА Е ВМЕСТИЛИЩЕ (КОНТЕЙНЕР) и ЛИЧНОСТТА Е ОТГРАНИЧЕН
ОБЕКТ, а кръгът сам по себе си представлява съвършеното вместилище /
отграничен обект. От друга страна, съществува метафората ЦЕЛОСТТА
/ ЗАВЪРШЕНОСТТА Е ОКРЪГЛЕНА ФОРМА, която намира отражение в
израза all around (преводът е ‘навсякъде из’, но around означава и ‘около’ и
се свързва с представата за обикаляне по траекторията на пълен кръг), а
в българския език се праявява в преносното значение на думата кръгъл –
съответно ‘който е съвършен, завършен, пълен’, например кръгъл глупак,
кръгъл отличник, а още и в понятието кръгло число (т.е. ‘няма дробна част,
цяло число е’).
М.-Л. фон Франц обяснява кръга (или сферата) като символ на
цялостната личност. Той изразява тоталността на психиката във всички
нейни аспекти, включително връзката между човека и цялата природа.
5

Ah! Sun-flower
Ah Sun-flower! weary of time,
Who countest the steps of the Sun:
Seeking after that sweet golden clime
Where the travellers journey is done.
Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgin shrouded in snow:
Arise from their graves and aspire,
Where my Sun-flower wishes to go. (Blake 1977)
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Независимо дали символът на кръга се появява в примитивно обожание
на слънцето или в съвременна религия, в митове или сънища, в мандали,
рисувани от тибетски монаси, в планове на основи на градове или в
представите за небесната сфера на първите астрономи, той винаги сочи
към единствения и най-важен аспект на живота – неговата цялостност
(Yafe 2002: 293, cited in Yung 2002).
Заключение
Настоящото изследване е опит да се прокарат паралели между
теориите на Фройд и Юнг от сферата на дълбинната психология и ТКМ,
принадлежаща към областта на когнитивната лингвистика, в частност
между символ и концептуална метафора, в духа на интердисциплинарния
характер на съвременната наука. Изхождайки от паралелите между модела
на Юнг за колективното несъзнавано, постулата за въплътения ум и ТКМ,
в анализа е подчертана ролята на културния контекст и се защитава тезата
за наличието на универсален културен фактор в процеса на възникване на
потенциално универсалните метафори (предимно първични и генерични
метафори).
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ХВАЛБАТА МЕЖДУ ОСАННА! И РАЗПНИ ГО!:
ИЗМЕРЕНИЯ И СИМВОЛИКА В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И
НЕМСКИ ПАРЕМИИ
Антоанета Димитрова
THE PRAISE BETWEEN HOSANNA! AND CRUCIFY HIM!:
DIMENSIONS AND IMAGERY IN BULGARIAN, RUSSIAN AND
GERMAN PROVERBS
Antoaneta Dimitrova, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The excessive praise, the flattery, the hypocrisy and the boasting are known in
all times, cultures and in proverbs and sayings of all nations. This empirical article has
as its goal to present similarities and differences in the opinion of the Bulgarian, Russian
and German language communities towards defined values and countervalues, reflected
in proverbs and sayings in the three languages. On the basis of the terms symbol, poetic
symbol, cultural symbol, language symbol and laudation (encomium) the article expounds
different semantic dimensions of the concept praise and their imagery in proverbs and
sayings in the three languages. For the translation of a proverb possibly are proposed
equivalent and analogous proverbs.
Key words: cultural symbol, language symbol, praise, boasting, proverb, equivalent,
analogue

Omnes mortales sese laudari optant [1]1; Тонкое чувство удовлетворения
от похвалы все-таки есть у каждого! [2]; Що е слънцето за полето,
туй е похвалата за сърцето [3]; Wer hat’s nicht gern, daß man ihn lobt2 –
латинската и руската сентенция, както и българската и немската пословица
свидетелстват за похвалата като универсално явление в човешката култура
и език.
В българския, руския и немския език обаче наред с названия за
положителната ценност похвалване неизменно присъстват названия за
антиценност прехвалване: бълг. xвала/ похвала – хвалба; рус. похвала
– похвальба, хвалить (разг. хвастать); нем. Lob – Lobhudelei, loben
(разг. презр. Belobhudeln) [4]. Похвалата извиква положителни емоции и
асоциации: справедливата похвала е благоухание [3], добрата похвала
1

Превод: ‘Всеки човек иска да го хвалят’ – [1 – O]. С цифра в квадратни скоби на това място и по-нататък
в текста е обозначен ползваният интернет източник, указан в библиографията – А. Д.
2

Вж. B/B: 109. ‘Кой не обича да го хвалят’ (превод мой). Навсякъде, ако не е отбелязано друго, преводите
са мои – А. Д.
3

Немска пословица: Ein gutes Lob ist Goldes wert (B/B: 321).
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струва колкото злато3, похвалата от враг звънти – за разлика от хвалбата,
която в народните представи дори е отместена към сферата на нечистото
табу като например: собствената хвалба вони4.
Ето защо цел на настоящото емпирично изследване е установяването
на сходства и различия в отношението на българската, руската и немската
езикова общност към ценности и антиценности, което изкристализира от
паремиите за хвалба в трите езика5. Тази цел обуславя едно по-внимателно
вглеждане в преводните съответствия на фраземите6 в лексикографските
източници и евентуално предлагане на по-сполучлив паремиен еквивалент
или аналог7.
Паремиите (пословици и поговорки – от гр. paroimia ‘поговорка’,
‘пословица’, ‘притча’) са устойчиви фразеологични единици с поучително
съдържание. Това ги доближава до крилатите фрази8. Едноизреченската
структура е друго свързващо звено между паремии и сентенции, но
тук можем да причислим също така стихове на народни песни и на
стихотворения в народностен стил с характерния поетически похват,
при който (за разлика от анжамбмана) всеки стих образува завършено
изречение (Zeilenstil) (Sowinski 1973: 77). Друг същностен белег на паремии,
сентенции и поетически творби, който ги сближава, е тяхната образност,
респ. символика:
Но какво всъщност е символът? Нека го определим като изобразяването на
интелектуално или духовно понятие посредством форма, която го обобщава
и изразява посредством конкретен или словесен образ (Prior 1993: 5).

Изхождайки от понятията символ в поезията, културен символ
и езиков символ, както и от характеристиките на жанра “eпидейктична
4

Цялата немска пословица гласи: Eigenlob stinkt, Freundes Lob hinkt, Feindes Lob klingt (BNFR: 1037).

5

Такива ценности (респ. „добродетелите на душата“ у Аристотел) са мъдрост, справедливост, храброст,
умереност, великодушие, щедрост, благост, съпричастност (Zimmermann 1993: 23). В лингвокултурното
изследване на Румяна Петрова (2013) върху български паремии за присмех и похвала като преобладаващи
похвални ценности са посочени учение, знание, ум, мъдрост (в 129 паремии), трудолюбие (в 100 паремии),
честност, достойнство, чиста съвест (в 75 паремии), Добро, добрина, добър човек (в 66 паремии).
Интересно е, че най-голяма духовна ценност е Бог (в 201 паремии), докато вярата в Бог се среща само в 11
паремии. На най-голям присмех са подложени антиценности като простотия, невежество и простащина
(в 130 паремии), следвани от самохвалство, перчене и големеене (в 111 паремии).
6

Терминът фразема тук се използва като хипероним, обхващащ паремии и фразеологизми. Успоредно
с паремия се употребява синонимът фразеотекстема, успоредно с фразеологизъм – фразеолексема. За
разнобоя относно терминологията във фразеологията виж у Donalies 1994.
7

Петрова отграничава паремиен еквивалент от паремиен аналог по следния начин: „Паремийните
еквиваленти имат равнозначен лексикален състав, еднакво съдържание (денотативно значение) и
еднакъв смисъл, докато аналозите имат различен лексикален състав и съдържание и еднакъв смисъл.“
(Petrova 2013: 31).
8

Именно това сходство позволява да потърсим близост между паремии и сентенции по отношение на
съдържащата се в тях символика на ХВАЛБА. Ето защо в статията спорадично присъстват сентенции
от известни личности (най-вече творци) от трите култури, както и латински сентенции в руслото на
европейските културни традиции.
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(тържествена / похвална) реч”9, изследването очертава различни
семантични измерения на понятието хвалене и представя техни
смислообрази в популярни български, руски и немски пословици и
поговорки. Корпусът обхваща български, руски и немски паремии от
онлайн източници, немски паремии от сборника на Анелиз и Хорст Байер
(В/В), както и фраземи от едноезични и двуезични фразеологични речници
(BFR, BNFR, NBFR, NER, NRFR).
Поетически символ
Същината на символиката е очертана в следната сентенция на
Гьоте: „Символиката превръща явлението в идея, идеята в образ така, че
идеята в образа да бъде винаги безкрайно въздействаща и недостижима
и – дори и изказвана на всички езици – да остане неизказуема“. 10 „Поетът
превръща живота в картина“ 11 – така Карстен Родe лаконично перифразира
описанието на немския класик за оформянето му като творец. Става дума
за момент от Седма книга на „Поезия и истина“:
Така започна онзи път, от който цял живот не можах да се отклоня,
именно, да пресъздам в образ, в стихотворение това, което ме радваше или
измъчваше или занимаваше по някакъв начин […] (Gyote 1976: 230).

1. Символът е смислообраз
Херман Понгс дефинира Sinnbild като „сетивен знак за означение на
нещо несетивно, духовно или душевно“, в който се припокриват „смисъл
и образ, същевременно смисълът, вложен в образа, има много по-широк
обхват.“12 Предвид тази дефиниция като българско съответствие на Sinnbild
със значение ‘сетивен знак, носител на смисъл’ и като синоним на символ
по-нататък се използва думата смислообраз, а като синоним на символика
– смислообразност (Dimitrova 2007: 22).
Според Херман Хесе, който е съвременник на Понгс, „вечността на
сюжета“ в едно произведение се състои в това, че героите „преди всичко са
просто хора, а не представители на своето време“13. В този смисъл творецът
9

Този жанр е известен като похвално слово (най-вече в старобългарската литература) и като тържествено
слово.
10

„Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, dass die Idee im Bild immer
unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich
bliebe.“ (Goethe. „Maximen und Reflexionen“ – 1113, quoted in Rohde 2006: 229)
11

„Der Dichter verwandelt das Leben in ein Bild […]“ (Rohde 2006: 229)

12

Това определение на символа е на Херман Понгс в „Das Bild in der Dichtung“ от 1939 г. (Gontrum 1958:
1). В речника на Герхард Варих в обяснението на Symbol (от гр. symbolon ‘разпознавателен знак’) също
фигурира Sinnbild: „Symbol = einen tieferen Sinn andeutendes Zeichen, Sinnbild; bildhaftes, anschauliches,
wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff oder Vorgang, oft ohne erkennbarem Zusammenhang mit diesem.“
(WahrigWb). Като символ на Немския романтизъм е посочено синьото цвете (die blaue Blume). Поподробно за различни схващания за символ виж у Dincherova 2014: 47–49.
13

В „Beim Lesen des Grünen Heinrich“, 1907 (Hesse 1978: 257).
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разграничава Sinnbild (смислообраз) от Abbild (отпечатък) и подчертава, че
„остава смислообразът, а не отпечатъкът“14.
2. Символът е кондензат от мотив, респ. кондензат от
сюжет
Елизабет Френцел йерархично определя сюжет, мотив и символ,
трите компонента на съдържанието на поетическата творба, като „три
степени на одухотворяване на материала“, почерпан от писателя за нейното
създаване: „сюжетът може да се сгъсти в мотив, а въздействието на мотива
може да се усили чрез превръщането му в символ“ (Frenzel 1988: 24). Както
редица мотиви, така и редица паремии са изкристализирали от сюжета
на народни приказки или песни. Илюстриращ пример е българската
поговорка Посмали, Манго, (посмали)! – ‘не лъжи чак толкова!’15
Културен символ
Ханс-Георг Гадамер (Gadamer 2000) изхожда от етимологията
на символ – гръцката дума, която обозначава ‘чиреп за спомен в знак на
гостоприемство’ (лат. tessera hospitalis) – и очертава най-общо понятието
като „нещо, по което човек разпознава някого като стар познайник“
(Gadamer 1977: 42). Философът посочва редица символи на преходността в
нидерландските натюрморти от XVII век – мишка, молец, муха, изтляла
свещ. Интересно е, че понякога един натюрморт съдържа повече от един
смислообраз на мимолетността на човешкото съществование – така
например картината Vanitas („Суета“) на Питер Клас от 1630 г. изобразява
череп, пясъчен часовник и изтляла свещ. Символът, от една страна, е културно обусловен феномен, а от друга страна, подобно на мотиви и крилати
фрази, може да “надскочи” границите на дадена култура и историческо
измерение и да оплоди друга чужда култура и по-късни времена16.
Един пример онагледява “странстването” на културния символ мед,
„смятан за чиста и свещена храна“. В Древна Гърция медът символизира
„поетически гений; красноречие; мъдрост; храна на боговете“, а в
християнската религия – „сладостта на Божието слово“ (Simvoli: 129). В
древноримската, българската, руската и немската култура мед същевременно
14

В оригинал: „Denn bleibend ist nur das Sinnbild, nie das Abbild“ (В „Beim Lesen des Grünen Heinrich“, 1907
(Hesse 1978: 260). Като пример за смислообраз Хесе назовава Вилхелм Майстер у Гьоте: „Героят не е човек
с ярка индивидуалност, нито неповторим и впечатляващ – героят сме ти и аз.“ (Във „Wilhelm Meisters
Lehrjahre“, 1911 (Hesse 1978: 280).
15

„От приказката за циганина, който избягал от гората от страх и казал после, че видял триста мечки, а
„другите му отговорили посмали, Манго!; тогава той казал, че били сто, десетина и накрая си признал,
че шумка шумна, Манго трепна“. (Вълчев, Д. „Пословици от Дупнишко“, СбНУ, Х/1894: 190 (BFR II: 161)
Приказката е пресътворена от Асен Босев в стихотворение, където срещаме израза Посмали ги, Манго!
([5]). Българската поговорка Посмали малко!, вероятно образувана по аналогия на посмали, Манго, е
шеговит упрек към самохвалци.
16

По-подробно в книгата на Мирча Елиаде „Образи и символи“. Виж и библ. справка по Dincherova
2014: 51.
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е езиков символ със значение ‘приятни, но неискрени думи на лицемерен
човек/ приятел’:
лат. Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis 17;
бълг. На устата мед, зад гърба гроб (NBFR: 482);
рус. (1) Рѣчи, какъ медъ, а дѣло какъ полынь; вариант: Рѣчи, что снѣг
/ медъ, а дѣла, что сажа / полынь (Daly 1862: 726, 728); (2) На языкѣ
медъ, а подъ языком ледъ; вариант: На языкѣ медокъ, а на сердцѣ
ледокъ (Daly 1862: 726); (3) Кончик языка сладок, а корень его – гнил
[26];
нем. (1) Honig im Munde und Galle im Herzen (B/B: 134); (2) Im Munde
den Honig, im Herzen den Stachel (B/B: 272).
Мед и растително масло са традиционни китайски смислообрази
за фалшиво приятелство (Simvoli: 129). Интересно е, че една българска и
една немска пословица също предлагат масло, респ. Butter, като езиков
символ на ласкави, но фалшиви думи:
бълг. С устата си мед и масло лее, в сърцето си пелин и отрова
(NBFR: 482);
нем. Butter im Munde, Schwerter im Herzen (B/B: 62), досл. ‘Масло в
устата, мечове в сърцето’.
Отчитайки взаимозависимостта между култура и език, Дмитрий
Доброволски и Елизабет Пирайнен определят културния символ като
„феномен със собствена, но и с вторични функции, който се възприема
от дадена културна общност като носещ значение елемент в “текста”
на съответната култура“. Културни символи могат да бъдат „природни
елементи (вода, огън), небесни тела (слънце, луна), животни (орел,
лъв), растения (дъб, роза), артефакти (брадва, мост)“, цветове, числа,
геометрични фигури, Тайдзи-ту като символ на Безкрайното с двете сили
Ин и Ян и пр. – все неща, придобили допълнително абстрактно значение
(Dobrovolskij, Piirainen 1996)18. Авторите подразделят символите с оглед на
тяхната популярност в даден културен ареал на силни и слаби културни
символи (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 56, 58)19.
17

‘Мед на устата, думите – мляко, жлъч в сърцето, коварство в постъпките’ ([1, M]). Сходен смисъл има
сентенцията Ubi mel, ibi fel – ‘Където е медът, там е отровата’, т.е. ‘който говори сладко, носи неприятности’
([1, U]).
18
19

Виж и у Dincherova 2014: 53.

Срв. също и у Dincherova 2014: 54.
Например черният цвят е силен символ на траур и е свързан с черната магия в западноевропейските
култури, а в хералдиката символизира благоразумие и мъдрост. Синият цвят е слаб символ като „цвят
на Дева Мария като Господарка на небето“, както и християнски смислообраз на вечност, вяра и вярност
(Simvoli: 235).
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Езиков символ
Доброволски и Пирайнен дефинират езиковия символ като „елемент
на първична знакова система, който, от една страна, при първичния прочит
има определено значение, а от друга страна, в определен контекст получава
временна “символична” функция“. Разглеждайки фразеологизма като
езиков символ, двамата автори застъпват становището, че културният и
езиковият символ „могат да се припокриват изцяло или частично, но също
така и да се различават един от друг“ (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 60)20.
Потвърждение на схващането на Доброволски и Пирайнен за
асиметричното съотношение между езиков и културен символ намираме
при съпоставяне на символиката на най-често срещаните, свързани с
ХВАЛБА компоненти в български, руски и немски паремии с тяхната
традиционнa културна символика у Дж. Купър (Simvoli). Така например
културни смислообрази на лукс / разкош са козел, свиня и маймуна
(Simvoli: 120), но паремии, отнасящи се до ХВАЛБА в смисъла на ‘големеене;
надуване’ с компоненти козел, свиня и маймуна като езикови символи за
благосъстояние не бяха открити.
Друг пример – от трите културни символа на гордост/ горделивост
– лъв, паун и паднал ездач – лъв и паднал ездач изобщо не бяха открити
като компоненти на паремии в обсега на ХВАЛБА. Единствено паун се
среща в паремиите на трите езика, като културният символ21 се припокрива
частично по значение с езиковия символ паун ‘човек, който се самоизтъква;
надува се, държи се горделиво’:
бълг. Перча се като паун с опашката си (bnr. bg)22;
рус. Ворона въ павлиньихъ перьяхъ (Daly 1862: 817);
нем. Es meint mancher, er sei ein Adler, und ist nur ein Pfau (B/B: 32).
Епидейктична реч
Във връзка с разглежданата проблематика представлява интерес
схващането на руския филолог, културолог и философ Сергей С. Аверинцев
20

По този въпрос виж също и у Dincherova 2014: 54.
Един пример за обусловеността на езиковия от културния символ ни предоставя смислообразът куче:
„Котки и К. като помощници на вещици може да изобразяват вещици, които докарват дъжд. Оттук
произхожда англ[.] raining cats and dogs ‘вали като из ведро’.“ (Simvoli: 108).
21

Паун е соларен символ и означава „безсмъртие, дълголетие, любов […]. Перчене, гордост и суета са
качества, приписвани на П. сравнително отскоро. […] Христ. Безсмъртие; възкресение […] символ на
светците, защото опашката му прилича на ореол. Разперена в кръг, тя символизира издигането над
земните неща.“ (Simvoli: 156).
22

Паун като езиков символ на красота, достойнство, висш ранг; дълголетие и любов в българския
фолклор се припокрива в голяма степен с културния символ паун: „Паунът […] изглежда да се е развъждал
много, защото много е познат на народната вяра и на народните песни – пише Димитър Маринов, който
изследва родните традиции в началото на ХХ век […]. Според него пауни развъждали в болярските
стопанства и оттам идва изразът Да се носи и подноси като паун в болярските двори, често срещан в
коледарските благословии.“ [6].
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за реториката изобщо като „искусство хвалы и хулы, энкомия и псогоса“23,
както и неговото виждане за органичната свързаност на противоположните
явления похвала и охулване и за възможността за превращение на
едното явление в другото24. Античното ораторско изкуство е обособено в
„Реторика“ на Аристотел в три жанра публична реч: съдебна, епидейктична
и съвещателна; при това античният философ обръща внимание върху
връзката между епидейктична и съвещателна реч25.
Епидейктичната реч представлява интерес по отношение на
измеренията и символиката на ХВАЛБА в паремиите. От друга страна,
поучителната функция на паремиите ги доближава до съвещателната реч
– ето защо не е учудващо, че редица български, руски и немски народни
мъдрости, свързани с ХВАЛБА, представляват напътствия под формата на
заповедни изречения. Такива паремии тук обозначаваме по аналогия на
съвещателна реч като съвещателни паремии.
Отправен момент за жанровото обособяване на публичните речи у
Аристотел е триизмерният модел на комуникация с компоненти оратор,
тема (предмет на речта) и слушател (Zimmermann 1993: 18).
Успешният прочит на похвалната реч изисква от оратора висока
степен на артистичност.26 Но актьорската дарба също така е предпоставка за
успешна симулация, когато става дума за неискрена похвала. Такива случаи
наблюдаваме в диапазона от ласкателство (като хвалене с цел собствена
изгода) и подлизурство / подмазване (като угодническо хвалене на повисшестоящи)27 до лицемерие (като преследване на злонамерни цели под
маската на доброжелателност и неискрено хвалене)28, което е пресечната
точка между хвалба и хула. Ето защо положителното въздействие на една
похвална реч изисква от оратора не само „актьорство“, а и притежанието на
добродетели: „Който иска да хвали други хора, трябва сам да е достоен за
23

Ученият заявява: „[Т]акой подход ко всем на свете вещам – неотъемлемая черта ритора.“ (Averintsev
1984: 359).
24

„Инверсия „хулы“ легко дает „хвалу“; но, к сожалению, обратный поворот на 180° тоже происходит
легко.“ (Averintsev 1984: 359)
25

„[Уводите към епидейктичните речи] имат връзка и със съвета: например, че трябва да почитаме
почтените хора.“ (Aristotel 1993: 183)
26

„[Н]е едни и същи оратори имат успех във всички видове речи. Там, където има най-много актьорство,
има най-малко точност.“ (Aristotel 1993: 182)
27

Срв. бълг. Дето ся храниш, там да хвалиш (Petrova 2013: 217); Дето има власт, там има и ласкателство
(в „Искрици или разни поучителни приговорки“, 1869 г. (Slaveуkov 1979, IV: 164); рус. Отъ кого чаютъ,
того и величаютъ; Чей хлѣбъ ѣмъ, того и пѣсенку пою/ того и вѣмъ (Daly 1862: 729) – паремията е
пълно съответствие на нем. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe (NRFR: 106, № 1077). Противоположно
на угодническото поведение, отразено в тези народни мъдрости, е доблестното поведение на „дядо“
Славейков, вследствие на което той губи службата си: „[А]ко бях приел да хваля министерството и
да го галя или поне да мълча за неговите несвестни мерки во вреда на държавата, за неговите нагли
постъпки и произволи в ущерб на конституцията, то можех да си остана при службата поне […].“.
Виж по-подробно в „Отчислението ми“, Целокупна България, г. I, 15/23.08.1879 г. (Slaveykov 1981, VII: 373).
28

Срв. рус. Лесть – лицемерие, угодливое восхваление; Лесть – это подхалимаж [7].
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похвала, иначе похвалата лесно ще съвпадне с вреда.“29. В този дух са една
руска и две немски пословици:
рус. Похвальба не холопское (не крестьянское) дѣло (Daly 1862: 812);
нем. (1) Es ist eine Schande, was der Pöbel lobt (gutzitiert.de), досл.
‘Позор е това, което сганта хвали’; (2) Was Narren loben, das ist getadelt
(B/B: 186), досл. ‘Което хвалят глупаците, това е порицано’.
Епидейктичната реч изпълнява функцията с основно мерило
„честност“, респ. „безчестие“ да възхвали или порицае темата. Ето защо
нейна характерна стилистична черта е преувеличението30, на което служат
стилистични средства като метафора31, повторение32, епитет33 и хипербола34.
Въздействието на епидейктичната реч върху слушателя е
обусловено от неговия интерес „към голямото, към собственото, към
учудващото, към приятното“35. „Голямото“ в различните измерения на
хвалбата е прекрасното и почетното, а при порицанието – грозното
и позорното. Тези естетически и етически категории предизвикват
определени чувства у слушателя36. Както Аристотел, така и Квинтилиан
отнася епидейктичната реч към status qualities, ето защо според него този
жанр – с възхвала или порицание на даден обект – служи за „поддържането
на стойности, които са споделяни от обществото“, напътства слушателя
по отношение на определени ценностни ориентири и в този аспект се
доближава до съвещателната реч.37
29

В оригинал: „Wer andere loben will, muß selbsten löblich sein, sonst trifft das Loben leicht mit Schäden
überein.“ (Friedrich Freiherr von Logau (gutzitiert.de 2).
30

„[П]о-голямата част, която утвърждава деянията като добри и полезни, е преувеличението.“ (Aristotel 1993: 191)
31

„И ако желаеш да украсиш предмета, трябва да вземем метафора от най-доброто в този род, а ако
желаеш да похулиш – от най-лошото; например, понеже противополаганията са от един и същи род,
да кажеш, че просякът моли, а молителят проси […], тъй като и двете действия изразяват искане.“
(Aristotel 1993: 161)
32
„Тоя, за когото се казват много неща, по необходимост се упоменава многократно. […] поетът
преувеличава значението на споменатото веднъж лице и го прославя.“ (Aristotel 1993: 181)
33

„При епитетите е също възможно названията да се съставят с оглед на лошото или позорното,
например майкоубиец, но и с оглед на доброто, напр. отмъстител за баща си.“ (Aristotel 1993: 163)
34

„[С]получливите хиперболи са също метафори, например за човек с набъхтено лице: Ще го сметнете
за кошница с черници – защото набъхтеното лице е червено, но тук степента е повишена.“ (Aristotel 1993:
180)
35

По-подробно по въпроса у Аристотел (Aristotel 1993: 185) и Цимерман (Zimmermann 1993: 18).

36

„Да поведем слушателя към чувствата.“ (Aristotel 1993: 196) Чувства, които ораторът трябва да
предизвика у слушателя, са състрадание, негодувание, гняв, омраза, завист, ревност, склонност към
спор.
37

Римският реторик определя като цел на оратора „да увеличи, уголеми и декорира темата“ и подобно
на Аристотел отчита неговата функция “съветване”, твърдейки, че ораторът „е много близо до ролята
на педагог, на някой, който обучава.“ (Perelmen, Olbrechts-Tyteca 1969, cited in https://bg.wikipedia.org/
wiki/Епидейктична_реч).
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Предвид включването на руски паремии в обсега на ХВАЛБА
представлява интерес „Риторика“ на Софроний Лихуд38 (руски превод от
1689 г.) и по-точно – книга IV, съставена от две части, втората от които,
„О видах похвалы“, се състои от една-единствена глава, „О художестве
панигирическия (торжественныя) похвалы“. Там Лихуд разглежда различни
релевантни за похвалната реч фактори: „[Он] выделил семь основных видов:
кто, что, где, чем (с чьей помощью), ради чего, как и когда.“ (Mamontova
2012: 74). Цитатът свидетелства за стремеж към детайлно описание на
похвалната реч, при което – за разлика от вече разгледания триизмерен
модел – се държи сметка за редица важни фактори: освен оратор (кто),
тема (что) и слушател, респ. място (где), моделът у Лихуд включва медия
(чем), предназначение (ради чего), стилистичен регистър (как) и ситуативен
контекст (когда).
От класификацията на видовете епидейктична реч у Лихуд е видно,
че похвалните речи – от рожденственное слово до надмертвенное слово –
са съпровождали човека (образно казано) “от люлката до гроба” в целия му
социален живот.39
Измерения и символика на ХВАЛБА в български, немски и
руски паремии
Отправен момент за разглеждане на паремии от трите езика
с компоненти смислообрази в обсега на ХВАЛБА е представянето на
значенията на българското и на руското хвала, на немското Lob и на
съответните глаголи (хваля, хвалить, loben), като се държи сметка за
тяхната етимология.
Бълг., рус. хвала и бълг. хваля, рус. хвалить са етимологично
сродни: „рус. хвала́ – др.-русск. хвала, ст.-слав. хвала […], болг. хвала́/ фала́
[…] Отсюда хвали́ть, др.-русск. хвалити, ст.-слав. хвалити […], болг. хва́ля“40.
38

„Софроний Лихуд и его брат Иоанникий неслучайно называются нашими „первоучителями“, поскольку,
подобно славянским первоучителям Кириллу и Мефодию, создавшим славянскую письменность,
именно они были первыми преподавателями в Славяно-греко-латинской академии, открытой в 1685
году. Два брата-грека, монахи […], получившие образование в Венеции и Падуанском университете,
прибыли в Россию […], чтобы преподавать в Москве „свободные художества“ […]. Именно братья Лихуды
начинали в первом высшем учебном заведении России создание письменных руководств по основным
филологическим наукам того времени.“ (Mamontova 2012: 73)
39

Става дума за „рождественное слово; чистительное слово (произносится в тот день, когда ребенку
дается имя); начертожное/ невественное слово (произносится „на праздник брака“); благодарственное
слово […]; победительное слово […]; возгласительное слово (на принятие царя, князя или какого-л.
посла); слово на мазание („сие слово творится, егда кий либо царь или самодержец миром помазуется“);
паранимфическое слово (произносится, когда ученик, „уже наученый всем наукам“, приемлет “венец
учителства”); надмертвенное/ надгробное слово.“ (Mamontova 2012: 78).
40

Думата присъства и в други славянски езици: „укр. хвала́, блр. хвала́, сербохорв. хва́ла ‘похвала,
благодарность’, словен. hválа – то же, чеш., слвц. chvála, польск. сhwаɫа, в.-луж. khwaɫa, н.-луж. сhwаɫа.“. Същото
се отнася и за глагола хвалить: „укр. хвали́ти, блр. хвалíць, сербохорв. хва́лити, хвȃли̑м, словен. hváliti, hválim,
чеш. chváliti, слвц. сhválit᾽, польск. chwalić, в.-луж. khwalić, н.-луж. chwaliś, полаб. chóle, 3 л. ед. ч. ‘хвалит’“.
Първоначалните религиозни измерения на значението на рус. хвала и обвързването му с преклонение към
Бога са изложени в „Основополагающие размышления о хвале и поклонении“ ([8]). Редица примери от
Стария и Новия завет за хвала в смисъл на прославяне са разгледани в „Хвала в библейском контексте“ ([9]).
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В източниците е отбелязано, че хвала „няма сигурна етимология“. В руските
източници една от хипотезите обвързва хвала с хула: „Предполагают
экспрессивную переделку *slava (сла́ва), причем х- заимствовано из
антонима *хula (хула́)“41.
Бълг. похвала означава ‘добър отзив за нкг. (качества, дейност,
постъпки и др)’42.
Похвалата задължава – в духа на латинската сентенция „Почитта е
бреме“43 е немският паремиен еквивалент Viel Ehre, viel Last (B/B: 321), както
и две български пословици: (1) Голяма хвала, голяма беля; (2) Да ти порасне
името, да ти порасне гайлето [3].
Според българските и руските народни представи похвалата трябва
да предшества порицанието, за да бъде то ефикасно и вероятно по-леко
поносимо: Похвали го, та му извади очите [3]; Прежде хвалити, а после
хулити (Mokienko et al 2010: 947).
Похвалата е важно средство за стимулиране44:
бълг. Що е слънцето за полето, туй е похвалата за сърцето [3];
нем. (1) Lob wirkt mehr als Tadel (B/B: 283); (2) Gutes Wort hilft fort (B/B:
121); (3) Ein sanftes Wort zieht mehr als vier Pferde (B/B: 197); (4) Ein gutes
Wort verwundet nicht (B/B: 320).
Похвалата е катализатор за положителните, но и за отрицателните
качества на възхвалявания обект – тя „възвисява умните и замайва
глупците“: нем. (1) Lob macht den Guten besser, den Bösen schlimmer (B/B:
53); (2) Lob erhebt die Klugen und benebelt die Narren (Wander – LOB, N 41).
41

Други хипотези: „Другие сближают с др.-инд. svárati ‘звучит, раздается’, svārás ‘звук’ […]. Скорее
можно допустить родство с др.-исл. skvala ‘кричать, звать’, skváli ‘шумящий’ […]. Более затруднительно
сближение с д.-в.-н. [ствиснем.] swëllan ‘набухать, раздуваться’, н.-в.-н. [нововиснем.] Schwall ‘поток’
[…]. Неприемлемо заимствование из др.-исл. hól ‘хвала, хвастовство’, англос. hól ‘клевета’, гот. hōlōn
‘клеветать’, вопреки Уленбеку (там же), точно так же, как и родство с последними словами, с которыми
связано лат. calumnia ‘клевета’, вопреки Микколе […] предполагает, что слав. *хъl-, *хvаl- первонач.
означало ‘говорить о себе’ и происходит из *swā-, ср. греч. ἧλιξ ‘сверстник’ и др. Махек […] привлекает
для сравнения хетт. walla- ‘хвалить’, а слав. слово объясняет из *valiti с добавочным экспрессивным х-.“
[10].
42

Като синоними на похвала са посочени: хвала, възхваление, одобрение, комплимент, славословие,
окуражаване, насърчение; ласкави отзиви, популяризиране, лансиране; уважение, признание, слава,
прослава, чест [11]; [12].
43
44

В оригинал: Honos est (habet) onus [1 – H].

Онагледяващ пример за похвалата като стимулатор намираме в една беседа на руския митрополит
Афанасий Лимасолски:
„Вспоминаю, как я однажды сказал одному супругу:
– Говори своей жене хорошие слова, похвальные, полные нежности, признавай ее добродетели,
вкусную еду, которую она готовит, похвали ее, что в доме чисто, – это не повредит!
Я даже сказал ему:
– Не помешает сказать и какую-нибудь неправду! То есть не ложь, а так, похвалить ее больше
необходимого. И не бойся: она не поймет, что ты врешь, это ей понравится, она не обидится!“ [13].
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Първото значение на думата хвалба е ‘хвалене, похвала’ и съвпада със
значението на похвала. Ето защо при похвала и хвалба фигурират няколко
едни и същи синонима45. Общото значение на двете съществителни обаче
същевременно е основа на възможността за превращение на една заслужена
възхвала в осъдителна прекалена похвала: „Никога не ще да похваля
человек, ако не е достоен за похвала; защото ласкателите са человеци
лъжци и ласкателството е измама.“ (Slaveykov 1981,VII: 242).46
Второто значение на хвалба е „пренебр. ‘нескромно изтъкване
на съмнителни достойнства, заслуги’“[12].47 При вербалното поведение
става дума за преувеличаване и/или дори измисляне на несъществуващи
похвални добродетели на друго лице или на собствената личност. Именно
преувеличаването и измислянето на качества, заслуги и пр. се явява
преплитане между хвалба и лъжá. При хвалба в смисъла на ласкателство
целта на хвалителя е най-вече собственото облагодетелстване, а при хвалба
в смисъла на самохвалство обикновено целта е повишаване на собствения
имидж и поставяне на собствената личност в изгодна светлина.
Основното значение на обозначаващите похвала глаголи в
българския и руския език се припокрива:
бълг. хваля (кого/ какво) ‘говоря добри думи [за нкг./ нщ.], като
изтъквам достойнства, заслуги, прояви и др.’;
рус. хвалить ‘высказывать одобрение кому-/ чему-л., распространяться о чьих-л. высоких качествах, достоинствах’48.
Немският глагол loben означава ‘положително оценявам нкг.,
изказвайки признание (като окуражаване, потвърждение и пр.) за него,
негово действие, поведение и под. и така изразявайки своето задоволство,
радост и пр.’ ([4]). При съпоставянето на това значение със значението
на българския и руския глагол правят впечатление три допълнителни
негови семантични измерения: рационално-оценъчно (признание и
потвърждение на нечии заслуги), етично (окуражаване) и емоционално
(изразяване на радост).
Български, руски и немски паремии, които съдържат смислообрази
в обсега на ХВАЛБА, са систематизирани в три групи: I. Паремии за
Хвалител – (Прекалено) хвалене на нкг./ нщ. – Прехвален / Прехвалено; II.
Паремии за Ласкател / лицемер – Хвалене на нкг./ нщ. с цел изгода, ласкателство / лицемерие – Жертва на ласкателство / лицемерие; III. Паремии за
Самохвалец – Самохвалство.
45

Такива синоними са хвала, одобрение, величаене, славословие, възхваление (<https://rechnik.info/
хвалба>).
46

Цитат от „Мисли на благоразумното дете“, Пчелица, кн. 4/1871.

47

Синоними на думата в това значение са самохвалство, големи приказки ‘хвалби, самохвалства’ (II знач.
– BFR I: 461), напереност, фукане, надутост.
48

Д. Н. Ушаков. Толковый словарь (1935–1940) [14].
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I. Паремии за Хвалител – Прехвален / Прехвалено
Хвалител
Както отбелязва Чудомир в юбилейното си слово отговор,
аудиторията не „хваща вяра“ на венцеславни речи: Вярвам, че […] и вие
като мен не повярвахте на всички похвали, които се изсипаха по бялата
ми глава (Chudomir 1971, III: 222).
Не само според българските, а и според немските общностни
представи „твърде добрите слова“ се приемат скептично: Allzu gute Worte
haben wenig Glauben (B/B: 337). С тази народна мъдрост кореспондира
съвещателната пословица Wer ein Ding zuviel lobt, dem traue nicht 49 (‘Не
вярвай на този, който твърде много хвали нещо’). В българския език и култура
смислообраз на хвалителя е хвалещата циганка – популярна поговорка за
самохвалството е Умря тая циганка, що го хвалеше 50.
Тази поговорка е преведена почти дословно на немски език: Умре
циганката, дето ме хвалеше – ‘Die Zigeunerin, die mich zu loben pflegte, ist
leider gestorben’ (BNFR: 1037). Като паремиен аналог можем да посочим
немската пословица Wer sich selbst lobt, hat gewiß keinen Freund (B/B: 94),
‘Който сам се хвали, сигурно няма приятел’, тъй като според немските
общностни представи хвалбата е предназначена за любими същества,
към които безспорно принадлежи и приятелят: Was man nicht liebt, das
lobt man selten (B/B: 169), ‘[Това,] което човек не обича, хвали рядко’51.
По силата на тази максима хората очевидно хвалят на първо
място най-обичните си – в паремиите в трите езика това са най-близки
родственици. Универсалността на тази обич е отразена в местоимението
всеки (рус. всяк/-ая, нем. jede/-r):
бълг. Всеки хвали своето; Всеки си хвали булчето (NBFR: 160) –
същият смисъл имат пословиците Всеки хвали свойто пале (NBFR:
160); Всеки си хвали краставото магаре (NBFR: 232); Нашето гардже
е винаги най-хубаво, нашата къща е най-подредена (bg.wikiquote.
org); Всяка лястовица своето гнездо хвали (NBFR: 160); Жабата на
жебчето си „хубче“ му казва (Petrova 2013: 95)52;

49

Karl Simrock. Die deutschen Sprichwörter. Sprichwort 6542 [15].

50

Към поговорката е посочен не толкова употребяваният вариант Гътнала му се е циганката, та затова
се хвали сам ([16]).
51

На това място трябва да отбележим етимологичната връзка на ствиснем. lob със ствиснем. liob (lieb,
‘мил, любим’) (BER III: 576).
52

Петрова (Petrova 2013: 95) отвежда подобни пословици към културема „себелюбие и самодоволство
(–)“: „Друга подигравана от българските паремии човешка черта е заслепяващата любов на някои
хора към всичко свое, независимо от действителните му качества, пълната им неспособност към
обективност, реализъм и самокритичност“.
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рус. Всяк своё хвалит (Mokienko et al 2010: 947); Всякая птица свое
гнѣздо любитъ/ хвалитъ (Daly 1862: 666);
нем. Jeder Mutter Kind ist schön; Jeder Vater lobt sein Kind (B/B: 147);
Jeder hält seine Braut für die schönste (B/B: 124); Jeder meint, sein Kuckuck
sei eine Nachtigall (B/B: 184); Jede Sau nennt ihre Ferkel schön (B/B: 84);
Jede Krähe hält ihre Jungen für schön (B/B: 144); Jeder Vogel hält sein Nest
für schön (B/B: 322); Jeder Fuchs lobt seinen Bau (B/B: 97) и др.
С латинската сентенция „Увещавай приятелите си насаме, а ги хвали
публично“ (Публилий Сир)53 кореспондират две немски пословици: (1)
Lautes Lob und Tadel im geheim ist dem Freunde süss wie Honigseim (Wander –
LOB, N 37); (2) Des Freundes Mängel soll man kennen, aber nicht nennen (B/B:
93). В този дух едно българско „умно изречение“ съветва: „Разумний человек
[…] най-вече варди да не отваря приказка за недостатките на съседите и
ближните си.“ (Slaveykov 1979, IV: 123).
В европейското световъзприятие обичани и хвалени са не само
родственици и приятели, а ближните изобщо, т.е. своите, членовете на
собствената група. Явно в духа на това традиционно отношение към своите
като към ближни немската съвещателна паремия носи по-широко послание:
Tadele heimlich, lobe öffentlich (B/B: 129).
Интересна съпоставка между гръцкия и българския манталитет в
това отношение прави П. Р. Славейков (Slaveykov 1980, VI: 51):
[Г]ъркът обича още и всякого гърка […] един други ся хвалят […], почитат
ся, насърчават ся, въздигат ся […]. Тъй ли е и с българинът? Много далеч!
[…] Той, като не обича ближният си, мисли, че и он не ще го обича […] и да
мя прости да му кажа братски, че повече обича да слуша, когато укоряват,
а не когато хвалят някого […]. Гъркът не гледа и не показва освен добрата
страна на сънародника и съотечественика си […], не говори за него освен
хвалби и препоръки; а българинът не гледа и не показва освен опаката
страна на сънародника и съотечественика си […], усеща наслаждение
някакво да слуша да говорят хули и укори за брата му, за ближният му и
като че ся радува да го види охулен и унизен.

Освен родственици, приятели и съотечественици се хвалят взаимно
и глупци: латинската сентенция „Магарето се търка в магаре (‘глупак глупака
хвали’)“54 би могла да има като немски паремиен еквивалент пословицата
Ein Narr lobt den andern (B/B: 186).55
В руската народопсихология характерен белег на хвалбата е нейната
реципрочност: (1) Похвала на похвалу напрашивается (на взаимность); (2)
53

В оригинал: Secreto amicos admone, lauda palam [1 – S].

54

В оригинал: Asinus asinum fricat [1 – A].

55

Нем. Narr обаче означава освен ‘глупак’ и ‘шут’ и именно с това значение присъства в следните две
паремии: (1) Lachend sagt der Narr die Wahrheit (B/B: 186), досл. ‘Смеейки се, шутът казва истината’; (2)
Kinder und Narren sagen die Wahrheit (B/B: 186), досл. ‘Децата и шутовете казват истината’.

102

СИМВОЛ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Похвали-ка ты меня, а тамъ и я тебя похвалю (Daly 1862: 815); (3) Барабань
обо мне, и я на свирели поиграю о тебе; (4) Кукушка хвалит петуха за то,
что хвалит он кукушку [26].
Важно правило за хвалителя издига Публилий Сир: „Никого не
обвинявай и не хвали прибързано“56. В духа на тази сентенция са две
съвещателни пословици: бълг. Когато нещо много го хвалят, не бързай да
се радваш отрано; когато нещо много го чернят – не бързай да го отричаш
предварително [17]; нем. Erst prob’s, dann lob’s (B/B: 200).
(Прекалено) хвалене на някого
Преувеличението на Почетното/ Прекрасното е типичен похват при
тържественото и при надгробното слово57. За тези два вида епидейктична
реч намеква Чудомир в слово отговор при честването на неговата
75-годишнина в родното му село Турия: „[П]рието е при погребение и при
чествуване положителните качества да се преувеличат, а отрицателните да се
премълчават.“ (Chudomir 1971, III: 222)58. Четейки това слово, се наслаждаваме
на чувството за хумор, с което писателят карикатурист представя хваленето
като тържествено изтъкване на нечии заслуги: „[С]танало е мода у нас да се
прави голяма чест на писателите, да се превъзнасят до небето […].“ (Chudomir
1971, III: 222).
Въздигайки обекта на своята похвала, ораторът задоволява интереса
на слушателя към „голямото“, отвсякъде видното. Фразеологизмът
превъзнасям до небето нкг. е едно от редицата устойчиви словосъчетания
със значения ‘прекланям се пред нкг.’ и ‘възхвалявам някого прекомерно’;
‘прекалено много хваля нкг.’:
бълг. пея осанна/ венцехваления нкм. (BFR II: 117; NBFR: 222); книж.
превъзнасям до небесата (NBFR: 192)/ до деветото небе нкг. (NBFR:
383); вдигам/ издигам до небесата (небето)/ облаците нкг. (BFR I: 120;
399); издигам/издигна, поставям на пиедестал нкг. (BFR I: 400; 164);
рус. петь хвалы/ дифирамбы кому-л./ чему-л. (NRFR: 327, N 396);
возносить/ превозносить до небес кого-л./ что-л. (NBFR: 327, N 396);
нем. ein Loblied singen/ anstimmen auf jn/etw. (NRFR: 327, N 396); sich
in Lobeserhebungen ergehen (NBFR: 439).
В трите култури прехвалването на даден обект е осъдително.
В руски и немски
противопоказно за честта:
56

пословици

прекомерното

хвалене

е

В оригинал: Neminem nec accusaveris, nec laudaveris cito [1 – N].

57

Една немска пословица гласи: Man braucht nur sterben, um gelobt zu werden (B/B: 275), досл. ‘Човек
трябва само да умре, за да бъде хвален’.
58

Също и според немските народни представи „твърде добрите слова“ (като синоним на прекалена
похвала) “хващат” малко вяра: Allzu gute Worte haben wenig Glauben (B/B: 337).
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рус. Безмерная хвала чести вредит [27, 2];
нем. (1) Lob ohne Maß hat keine Ehre (gutzitiert.de 2); (2) Allzuviel Ehre
ist halbe Schande (B/B: 123).
Според руските народни представи хваленето на детето е пагубно за
него: (1) Хвала первая порча; (2) Похвала молодцу – пагуба (Daly 1862: 814).
С тези фразеотекстеми кореспондира съвещателната пословица Не хвалите
(ребенка), бѣсами не стравите (Daly 1862: 814). Отнасянето на хвалбата към
табуираната сфера на Нечистото проличава от следните руски синонимни
пословици: (1) Хвастливое слово гнило; (2) Похвальное слово гнило (Daly
1862: 816).
Културно обусловен е езиковият смислообраз на хвалбата в немската
фразеолексема jn über den grünen Klee loben, досл. ‘Хваля някого над (повече
от) зелената детелина’: „В средновековието детелината е била възпявана и
възхвалявана извънредно много“ (NBFR: 383).
Хваленето на обект от групата, към която индивидът принадлежи,
респ. с която се идентифицира, е свързващо звено със самохвалство:
бълг. Всеки хвали своето, а не чуждото (bg.wikiquote.org); Всеки
свойто хвали (NBFR: 160); нем. Jeder hält das Seine für schön (B/B: 124).
В руския език също се срещат подобни пословици, например: (1)
Свой своего нахваливаетъ (Daly 1862: 814); (2) Всякъ свое хвалитъ (Daly 1862:
666). Съществува обаче и съветващата пословица Чужаго не хай, своего не
хвали! (Daly 1862: 815), вероятно за избягване на пристрастни оценки.
Предвид дихотомията ‘свое’ – ‘чуждо’ се появява възможност за
преплитане на хвалене на Собствената група и охулване/ оклеветяване
на Чуждата група. За реализирането на тази възможност свидетелстват
изказванията на политическите опоненти (най-вече „по време на избори“59).
Прехвален / Прехвалено
От словото на Чудомир проличава, че е “имунизиран” срещу
тщеславието и възгордяването, което би могло да предизвика едно хвалебно
лаудацио:
[В] днешния доклад и мене дигнахте над покрива на салона с тенденция
да гоня облаците […] не съм никаква изключителна зоологическа рядкост;
нямам никакви крила на раменете, не съм никаква рядка жирафа от някоя
панаирска менажерия, не съм и оня огромен 28-метров кит, който миналата
година разкарваха из страната ни (Chudomir 1971, III: 222).

За въздействието на похвалата върху поведението на възхвалявания
обект е в сила мисълта, че тя „действа силно не само върху чувството, но
59

Според Ото фон Бисмарк „[н]ай-много се лъже преди война, по време на избори и след лов“ ([18]).
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и върху ума“ [3], и по-точно, върху неговата способност за реалистична
преценка на собствените постижения. Илюстриращ пример са следните
две групи български фразеологизми, чиито значения са в причинноследствена връзка:
I. фразеологизми със значение ‘внушавам на някого прекалена
увереност в личните му възможности; главозамайвам’: завъртявам/ завъртя
главата на нкг. (III знач., BFR I: 332); завъртявам/ завъртя мозъка на нкг.
(BFR I: 332);
II. фразеологизми със значение ‘изпадам в състояние да не мога
да преценявам реално възможностите си, силите си; самозабравям се;
самозамайвам се’: завъртява ми се/ завърти ми главата (IV знач. – BFR I: 332).
В словото си Чудомир описва такива реакции на писателите: „От
много хвалби и възнасяне някои от тях не издържат, почват да се надуват,
да оригиналничат и да вярват, че действително не са обикновени двукраки
като другите, а едва ли не, че имат и крилца под ризите.“ (Chudomir 1971, III:
222).
Изразът имат и крилца под ризите кореспондира с диал. порастоха
ми крилете ‘станах горделив, възгордях се’ (BFR II: 159). По аналогия на
порастват ми крилете е образуван фразеологизмът порастват/ пораснат
ми ушите ‘възгордявам се от успехи60, похвали и др., повишава ми се
самочувствието’ (I знач. – BFR II: 159). Към него можем да прибавим растат
ми ушите (BFR II: 252) и диал. Вдигам/ вдигна уши ‘възгордявам се, ставам
надменен, надувам се’ (BFR I: 128).
Хваленето като причина за “порастването” на ушите е експлицирано
в немската пословица Lob kitzelt jedem in den Ohren (B/B: 169), досл.
‘Похвалата гъделичка ушите на всекиго’.
Според руските суеверия правое ухо горитъ – хвалятъ, или правду
говорятъ, лѣвое – напраслину (Daly 1862: 337). Ушите са проводник на
фалшивата похвала в пословицата Уши – это ворота для лести, а игольное
ушко – для правды (Razumov 1957: 96).
Хвалебствията са “капан” за глупците: нем. Mit Lob fängt man die
Narren (B/B: 81); рус. (1) Дурак похвалу любит; (2) Похвали дурака, а он и рад
(Uvarov 2009, N 12207; N 37423).
Следващите съвещателни пословици от трите езика визират
прехваления обект, имат еднакъв смисъл и при превод биха могли да се
използват като паремийни еквиваленти:
60

Пример: „Голям стана, пораснаха му ушите – какво да се прави?“ (Д. Немиров, „Братя“ (BFR II: 159).
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бълг. Учен да те бие, прост да те не милва (bnr.bg);
рус. Лучше умная хула, чѣмъ дурацкая похвала (Daly 1862: 814);
нем. Der Tadel des Weisen ist besser als der Lob des Narren (B/B: 52);
Lieber ein kluger Tadel als ein dummes Lob (B/B: 283).
Тук се нареждат и пословици за (незаслужена) хвалба на продукт,
които граничат с пословици за хвалба на продукт на собствената дейност
(вж. по-нататък) и заедно с тях отвеждат към манипулативните стратегии
в рекламата. Показателна е немската пословица Gut gelobt ist halb verkauft
(B/B: 123), ‘Добре похваленото е наполовина продадено’. Пословици с
подобно послание са:
рус. Не похваля – не продашь; не похуля – не купишь (Daly 1862: 572);
нем. (1) Jeder Kaufmann lobt seine Ware (B/B: 146), ‘Всеки търговец хвали
стоката си’; (2) Worte machen den Handel (B/B: 336), ‘Думите правят
търговията’; (3) Was man verkaufen will, das muß man loben (B/B: 316),
досл. ‘Което човек иска да продаде, трябва да хвали’; (4) Wer die Ware
anpreist, will sie los sein (B/B: 38), досл. ‘Който хвали стоката, иска да
се отърве от нея’; (5) Je schlechter das Werk, desto lauter die Posaune
(B/B: 199), ‘Колкото по-лошо е произведението (делото, работата),
толкова по-силно се тръби’ и др.
Съвещателни пословици в трите езика предупреждават, че човек
трябва да внимава с прекалено хвалени обекти и да не се главозамайва от
чужди пресилени похвали по негов адрес:
бълг. За прехвалени ягоди с големи кошници не се ходи (bg.wikiquote.
org);
рус. (1) В хваленой капусте много гнилых кочней [27: 4]; (2) Хваленого
берегись пуще хаяного [27: 2];
нем. Wenn man dich lobt, so sieh in den Spiegel (B/B: 269).
Най-добрата реклама на нещата всъщност се съдържа в тяхната
истинската стойност – това е посланието на следните пословици:
бълг. (1) Доброто само са хвали; (2) Доброто дело само се хвали;
Добрият кон сам се хвали (Petrova 2013: 162);
рус. (1) Доброе дѣло само себя хвалитъ; (2) Хорошiй товаръ (поваръ)
самъ себя хвалитъ (Daly 1862: 811)61;
нем. (1) Das Gute lobt sich selbst; (2) Gute Ware lobt sich selbst (B/B: 169).
61

Една руска пословица илюстрира промяната на значението, която може да настъпи в хода на времето:
Ржаная / ячная / гречная каша сама себя хвалитъ – паремията първоначално е имала положителното
значение ‘нщ. хубаво (добро) не се нуждае от похвала’, а днес се употребява със значение ‘нщ. се
самоизтъква незаслужено’ (Daly 1862: 810).
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II. Паремии за Ласкател / лицемер – Хвалене на нкг./ нщ. с цел
изгода, ласкателство / лицемерие – Жертва на ласкателство /
лицемерие
Ласкател / лицемер
Немските народни представи за идентичността на ласкател с лицемер
са отразени в две пословици: (1) Schmeichler, Heuchler (B/B: 234); (2) Wer
schmeichelt, der heuchelt (B/B: 131). В друга паремия езиков израз на общностната
нетърпимост към такъв тип хора е нарушение на вербално табу в област
смъртоносни болести (pestilentia – от Pest ‘чума’): Wer einen lobt in praesentia
und schimpft in absentia, den hol’ die pestilentia62, досл. ‘Който хвали някого в
негово присъствие и го в ругае в негово отсъствие, да го вземе чумата’.
Според немските колективни представи „неволята учи на добри
думи“, т.е. на бедния човек се налага да бъде ласкател: (1) Not […] bringt gute
Worte63 (= lehrt gute Worte geben); (2) Geld im Säckel duzt den Wirt. Wer dagegen
kein Geld im Beutel hat, muß Honig im Munde führen (Seiler 2011: 368), срв. (3)
Wer kein Geld hat, muß Honig im Munde haben (B/B: 106) – български паремиен
еквивалент е Който няма пари в кесията си, нека носи мед в устата си
(Petrova 2013: 182).
В духа на латинската сентенция „Угаждането създава приятели,
а истината – врагове“64 е немската пословица Lob macht Freunde (B/B: 93),
досл. ‘Xваленето прави (създава) приятели’.
Според друга народна мъдрост обаче не хвалбата, а „доверието
прави (създава) приятели“ (Vertrauen macht Freunde – B/B: 94)65 и „няма поголяма рана от лъжеприятел“ (Keine größere Wunde als ein falscher Freund –
B/B: 93). Ето защо редица пословици изразяват сурово нравствено осъждане
на лицемерието на мним приятел: (1) Vorn Freund, hinten Feind (B/B: 94),
‘Отпред приятел, отзад – враг’; (2) Ins Gesicht Freund, im Herzen Feind (B/B:
94), ‘В лицето приятел, в сърцето – враг’; паремиен вариант: Ins Gesicht
freundlich, aber im Herzen feindlich (B/B: 111); (3) Ein freundliches Gesicht hat
oft den Teufel im Nacken (B/B: 111), ‘Едно приятелско лице често има дявола
на тила си’. Зооморфен символ на лицемерието на лъжедовереник е ‘найдружелюбното куче, което хапе най-лошо’: Die freundlichsten Hunde beißen
am schlimmsten (B/B: 94).66
62

Karl Simrock. Die deutschen Sprichwörter. Sprichwort 6567 [15].
В тази паремия наблюдаваме словесна игра въз основа на еднакво краесловие: praesentia, absentia, pestilentia.

63

Цялата пословица гласи: Not stiftet Mord oder bringt gute Worte.

64

В оригинал: Obsequium amicos, verita odium parit Прев.: (източник: Жорж Нурижан. „Латински
сентенции и мъдрости“ (1945)[19].
65
66

Подобен смисъл има рус. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью [7].

Със символиката на freundlichste Hunde в паремията се припокрива само християнското измерение
вярност от символиката на куче в различни култури и религии: „Гр.-рим. На гръцки думата cynikos
‘кучешки’ се свързва с нахалство и раболепие. […] Исл. Нечистота. […] Христ. Вярност; бдителност;
съпружество. […] Юд. Нечистота. Яп. Покровителство; пазач.“ (Simvoli: 109).
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Подобно послание (без експлицитно да е назован приятел) е вложено
в руската пословица Спереди бы любилъ, а сзади бы убилъ (Daly 1862: 729),
както и в две синонимни пословици: (1) Кто много целует, может и укусить
(Uvarov 2009, N 21007), срв. (2) Кто много цѣлуетъ, рѣдко не укуситъ (Daly
1862: 723). Една руска паремия съдържа зооморфен символ на лицемерието:
(3) Лисiй хвостъ, да волчiй ротъ (Daly 1862: 726).
Хвалене на нкг./ нщ. с цел изгода, ласкателство / лицемерие
Великолепен пример за ласкателство като незаслужено хвалене
на някого с цел облагодетелстване откриваме във фейлетона на Христо
Ботев „Длъжностите на писателите и журналистите“, публикуван във в.
„Независимост“, бр. 52/12.10.1874 г.:
Слушайте, братя врабци и цанцугери! [...] ако послушате съветите ми [...],
то вашата прехрана е обезпечена и вашето име ще да се почита и уважава
от восток до запад. [...] Ако някой чорбаджия ви помоли да го не хвалите
във вестника си и да го не срамите пред ония, които познават неговите
‘несъществующи’ благодеяния, то вие го не слушайте. [...] похвалата не
произвежда пагуба за кесията. [...] Хваленето не иска хляб и топли обуща, а
за лъжите не вземат нито гюмрюк, нито бедел-парасъ. [20].

Български смислообраз на ласкателство е вятър: правя вятър нкм. ‘хваля, лаская нкг.’ (BFR II: 175); диал. давам/ дам вятър нкм. ‘хваля, лаская нкг., докато
го измамя за нщ.’ (BFR I: 227) – съответно вятър в главата е езиков образ на
загубената реалистична преценка у обекта на ласкателство под въздействието
на ласкателя: Имам вятър в главата ‘надувам се, големея се’ (BFR I: 442).
Немски езиков образ на ласкателство е süßes Gift (‘сладка отрова’):
Schmeichelei ist süßes Gift (B/B: 234). В съвещателната пословица Dem
Schmeichler und dem Wolf ist nicht zu trauen (B/B: 234) ласкателят присъства
редом с хищника като същество, опасно за живота, ето защо човек не бива
да вярва и на двамата.
В този дух на предупреждение за оказване в несигурно и опасно
положение под въздействие на хвалбата са две руски пословици: (1)
Похвальное дѣло шатовато; (2) Похвальба на лучинковыхъ ножкахъ
(Daly 1862: 816). Предупреждение за „ужилването” на ласкателя се явява
съвещателната пословица Не поддавайся на пчелкинъ медокъ: у нее жальце
въ запасѣ (Daly 1862: 723) – евентуален български преводен еквивалент би
бил Не ща му ни меда, ни жилото (NBFR: 482).
Паремии с подобно послание са свързващо звено в диапазона
между хвалба в смисъла на ласкателство и лицемерие, където попадат
фразеотекстеми от рода на Лъжата и лицемерието са воня, която
услаждава сърцето, но докарва главобол (Slaveykov 1979, IV: 160; 162)67; нем.
Wer schmeichelt, der heuchelt (B/B: 131), досл. ‘Който ласкае, той лицемери’.
67

В „Искрици или разни поучителни приговорки“, 1869 г.
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При пословици за лицемерие се наблюдават съвещателни паремии
като паремийни варианти, например: рус. (1) В глаза выхваляют, а за очи ругают, вариант: В глаза не хвали, за глаза не кори! [21]; (2) Покормил калачом, да в
спину кирпичом, вариант: Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом! [22].
Тук можем да причислим и немски пословици, в които езиков
смислообраз на двуличния ласкател е Katze (‘котка’)68: (1) Erst schmeicheln,
dann kratzen, das schickt sich für Katzen (B/B: 234), вариант: Hüte dich vor
Katzen, die vorne lecken, hinten kratzen! (B/B: 138); (2) Man kratzt einen gern,
wo’s ihn juckt, вариант: Man soll nicht kratzen, wo es einen nicht juckt (B/B: 154).
Жертва на ласкателство / лицемерие
Причинно-следствената връзка между незаслуженото, респ.
неискреното хвалене на някого и неговото възгордяване е видна от следните
две групи български фразеолексеми:
I. диал. вдигам/ вдигна опашка(та) нкм. ‘хваля, лаская нкг., угоднича
пред нкг.’ (BFR I: 123);
II. вдигам/ вдигна опашка и вдигам си/ вдигна си опашката ‘почвам
да се държа надменно; възгордявам се, надувам се’ (I знач. – BFR I: 123); виря
опашка и виря си опашката ‘държа се предизвикателно, надменно’ (I знач.
– BFR I: 157).
Жертва на ласкателство често пъти е богатият човек: нем. Reiche sind
der Schmeichler Narren (Seiler 2011: 369).
Човек не бива да се поддава на въздействието на фалшиви похвали и
на ласкателство, а трябва да се вслушва в справедливата и откровена критика,
дори да е болезнена – такова е посланието на следващите съвещателни
пословици (понеже руската и немските паремии имат еднакъв смисъл,
могат да се използват при превод като паремийни аналози помежду си):
рус. На льстивые речи не мечись, на грубую правду не сердись [27, 3];
нем. (1) Gerechter Tadel ist besser als falsches Lob (B/B: 52); (2) Ehrliche
Schelte ist besser als falsches Lob (B/B: 68); (3) Eine ehrliche Ohrfeige ist
besser als ein falscher Kuß (B/B: 69).
III. Паремии за Самохвалец – Самохвалство
Самохвалец
В трите езика се срещат редица названия със значение ‘човек, който
много се хвали’ с различна емоционално-експресивна:
68

Значението на културния символ котка се припокрива единствено според символиката в християнството
с това на езиковия символ котка в двете немски пословици, и то само частично: „Христ. Сатаната; мрак“
(Simvoli: 98) – ако приемем лицемерието като дяволско дело. Другите две християнски измерения на
символа котка („похот; мързел“) се разминават изцяло със значението на езиковия символ в паремиите.
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бълг. книж. самохвалец; разг. самохвалко; разг. пренебр.
хвалипръцко, фукльо, пръдльо69 остар. лафбабаитлер70; ирон. уста
защо са, ако ме не хвалят? [16]; хвалете ме, уста, че ви разкъсвам
‘човек, който много се хвали и прекалява с хвалбите си’ (BFR II: 461);
рус. книж. Тартарен71; разг. хвастун72, свистун, бахвал, фанфарон;
Хлестаков; разг. Хвалюн73, Хвалько74; разг. сниж. самохвал,
хвальбишка/ похвальбишка;
нем. книж. Münchhausen75, Prahler; разг. Prahlhans; разг. шег.
Gernegroß; разг. подигр. Möchtegern; презр. Schaumschläger, Maulheld;
пренебр. Großschnauze; пренебр. презр. Großkotz, Knallprotz [4] и др.
Традиционният културен символ глава означава „център на ума
и глупостта и първо тя става обект на почит и позор. На Г[лавата] се
поставят короната на славата и венецът на победата, но там се посипва и
пепелта на покаянието и скръбта и се слага шутовската шапка и “огненият
жупел”“ (Simvoli: 35). Езиков символ за празна глава/ глава, пълна със
слама със значение ‘глупав човек’ се явява празен съд, а смислообраз на
глупав самохвалец е празен съд, който кънти – паремийни еквиваленти на
латинската пословица „Празен съд силно дрънчи“76 се срещат в трите езика:
бълг. (1) Праздна кратуна всякога гърми; (2) Праздна кратуна
всякога дрънка (Petrova 2013: 119)77;
рус. (1) Въ пустой бочкѣ и звону много; (2) Пустая бочка пуще
гремитъ (Daly 1862: 813);
нем. (1) Hohle Töpfe klingen gut (B/B: 134); (2) Leeres Faß klingt hohl
(B/B: 149); (3) Je leer das Faß, je heller der Klang (B/B: 130).
В духа на древната морална максима „За себе си скромно, а за другите
с почит [трябва да се говори]“78 е българската поговорка Скромността
краси човека. В едно от множеството „умни изречения“, както нарича
пословиците Петко Р. Славейков, се казва: „Разумний человек не говори
69

Например в паремията Самси са пръдльо похвали (Petrova 2013: 56).

70

От тур., значение ‘самохвалко’ (Slaveykov 1981, VII: 595; 713).

71

Името на героя от най-известното произведение на Алфонс Доде, трилогията „Невероятните
приключения на Тартарен Тарасконски“ (1869), се използва като нарицателно.
72

Например в паремията Хвастун падает чаще хромого (Mokienko et al 2010: 947).

73

Например в пословицата Хвалюн нахвалится, [а] горюн нагорюется (Mokienko et al 2010: 947).

74

Една руска пословица гласи: Пока Хвалько нахвалится, Гудко наживается (*Хвалько ‘тот, кто хвалится’,
Гудко ‘тот, кого ругают’) (Mokienko et al. 2010: 947).
75

Използва се като нарицателно името на героя от романа на Рудолф Ерих Распе „Приключенията на
барон Мюнхаузен“.
76

В оригинал: Vacua (inania) vasa plurinum sonant [1 – V].

77

Петрова (Petrova 2013: 119) посочва двете пословици към културема „бъбривците (–)“.

78

От лат. De se ipso modifice, de aliis honorifice [1 – D].
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никога […] нито за добрините си, нито за кяровете си ся хвали, нито за
зарарите си ся изплаква.“ (Slaveykov 1979, IV: 123)79.
Подобно послание носи руската съвещателна пословица Хорошо –
не хвастайся, худо – не кайся (Mokienko et al 2010: 947).
В немските общностни представи скромен е мъдрецът, респ. човекът
с много познания80, а глупакът, респ. невежата, е горделив, високомерен, надут
човек: (1) Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz (B/B: 134); (2) Je dümmer
der Bengel, je größer der Stolz (B/B: 140); (3) Je größer Narr, je größer Hochmut
(Stolz) (B/B: 186). Немски езиков символ на самомнителното невежество е
вирнат нос: Je weniger einer weiß, je höher trägt er die Nase (B/B: 133).
Вирнат нос в българския език има по-общото значение ‘надут,
надменен човек’ (BFR I: 156) и наред с вирната глава е характерен
смислообраз на възгордяване, големеене: вирвам/ вирна глава (II знач. –
BFR I: 155); вирвам/ вирна нос; вирвам си/ вирна си носа; виря нос и виря си
носа – вирнат нос (BFR I: 156) – навирил нос.
Зооморфни езикови символи на надутия/ горделивия самохвалец са
бълг., нем. петел, Hahn81, както и бълг., рус., нем. жаба, Frosch82:
бълг. надувам се като петел на бунище / на купище / на стобор (BFR
I: 501); Надувам се като жаба (BNFR: 266);
нем. Jeder Hahn ist König auf seinem Mist; sich wie ein Frosch aufblasen;
Wenn sich der Frosch zum Ochsen bläst, so muß er platzen (B/B: 199);
рус. Всякая жаба себя хвалит (Daly 1862: 813).
Български животински смислообрази на глупавия самохвалец 83
са пуйка, пуяк84 и диалектните дублети мисирек 85, фит 86, както и
79

Цитат от „Умни изречения“, Гайда, г. III, бр. 6/15.03.1866 г.

80

Например в немските паремии: (1) Wissen macht bescheiden (B/B, 51); (2) Je mehr einer weiß, je bescheidener ist er (B/B, 141); (3) Je weiser, je bescheidener (B/B, 142).
81

Срв. лат. In sterculino plurimum gallus potest – ‘На своето бунище петелът е герой’ (Публилий Сир) [1 – I].
Културният символ петел е „птица на Славата; върховенство; смелост; бдителност […] Гр.-рим.
Бдителност; войнственост; свещена птица на Аполон, Ескулап, Арес, Меркурий, Приап, Атина; свързан
с Персефона като пролетното възраждане на живота.“. В Китай поради агресивността си е символ на
войната. В християнството означава бдителност, щедрост, възкресение, но свързан със Св. Петър (Мат.
26: 31–35), означава „човешка слабост и покаяние“ (Simvoli: 159).
Културният символ за Мъжкото начало петел отчасти се припокрива с езиковия символ във
фразеологизма петела ми кукурига ‘имам влияние, авторитет, слушат ме’ (BFR II: 115).
82

В християнството жаба е с двойнствен символ: „възкресение, но и отблъскващите черти на греха; зло;
еретици; алчност за земни блага; завист; скъперничество“ (Simvoli: 60).
Животинският смислообраз жаба е известен от баснята на Лафонтен „Жабата и волът“.
83

Немска паремия: Narren loben sich selbst (B/B: 257), досл. ‘Глупците сами се хвалят’.

84

Подигр. надувам се като пуйка/ пуяк (I знач.) (BFR I: 506).

85

Диал. подигр. надувам се като мисирек (I знач.) (BFR I: 493).

86

Диал. подигр. надувам се като фит (I знач.) (BFR I: 513). Две по-непопулярни, но забавни образни
сравнения се съдържат във фразеолексемите надувам се като въшка в нова риза (BFR I, 481) и диал. подигр.
надувам се като куче във фасул (BFR I: 490).
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магаре87: Почнало магарето да реве и да се хвали как се е въргаляло в праха
насред мегдана (bg.wikiquote.org).
За нетърпимостта към самохвалството, което е несъвместимо с
християнските и общностните добродетели, свидетелстват пословици в
трите култури: бълг. Господ похвалника не го търпи88; нем. Wer sich selbst
erhöht, der wird erniedrigt werden (B/B: 258) – паремиен аналог на немската
пословица в руския език би била пословицата Кто хвалится, тотъ съ
горы свалится (Daly 1862: 816).
Според руската народопсихология човек не бива не само да се
самоизтъква, но и да се самобичува, тъй като самопорицанието предизвиква
похвали, които биха “погъделичкали” самолюбието му и в резултат на това
дори има потенциална опасност от възгордяване: Себя хулитъ – похвалу
вызываетъ. Самъ себя ни хвали, ни хули! (Daly 1862: 815).
Още от античността самохвалецът е подложен на присмех и на
осъждане от околните (Zimmermann 1993: 7), за което свидетелстват
латинските сентенции „Който се хвали сам, бързо става обект на насмешка“
(Публилий Сир)89 и „Собствената похвала предизвиква отвращение“90. Като
възможен паремиен аналог на първата сентенция намираме в немския език
пословицата Wer sich selber lobt, den hassen viele (B/B: 126), а като евентуален
паремиен еквивалент на втората сентенция – пословицата Wer sich wichtig
macht, wird ausgelacht (B/B: 44). В българския език такъв еквивалент
липсва, но самохвалството, перченето и големеенето се нареждат сред
„най-подиграваните и осмивани антиценности“ в пословиците (Petrova
2013: 224), както и в редица фразеологизми, например: диал. подигр. с носа
си круши брули (BFR II: 325). Подигравателното отношение към човек,
който прекалява с хвалбите си, е вложено в следните фразеолексеми: ирон.
големи яйца ‘възклицание за изразяване на пренебрежение, насмешка
към нещо, което се изтъква или към някаква хвалба’ (BFR I: 461); Полека
да се не препънеш / Полека – ламбата ‘не се хвали чак толкова’ (BFR II: 151).
Присмех заради “раздуване” на собствените си възможности и заслуги се
съдържа в паремии в трите езика:
бълг. (1) Снесла кокошката яйце и окудкудякала цялата махала; (2)
За две пари яйце ще снесе, пък за сто гюрултия ще вдигне; (3) Големи
хвалби, ама малки творби [16];
87

Магаре е традиционен културен смислообраз на „смиреност; търпение; миролюбивост; глупост;
упоритост; похотливост; плодовитост. Христ. Раждането на Христос; бягството в Египет; влизането в
Ерусалим.“ (Simvoli: 126).
88

„Пеца, ама не се хвали, ти нали знаеш, че господ похвалника не го търпи – ми каза даскал Пеню.“
(Slaveykov 1979, III: 143)
89

В оригинал: Qui se ipse laudat, cito derisorem invenit [1 – Q].

90

В оригинал: Propria laus sordet [1 – P].
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рус. На словахъ, что на гусляхъ, а на дѣлѣ, что на балалайкѣ (Daly
1862: 813); Большой говорун, плохой работник;
нем. (1) viel Rauch und wenig Braten; (2) Viel Geschrei und wenig Wolle –
като паремийни аналози [28].
Осъждането на самохвалеца в българската култура е тъй силно, че
се проявява дори като престъпване на вербално табу от благоприличие,
както е видно от следните фраземи:
(1) вулг. пренебр. на л**то горната кора ‘човек, който има високо
мнение за себе си и смята, че е повече от другите’ (BFR I: 638);
(2) вулг. ирон. Похвалил се циганин с бял гъз, ‘употребява се, когато
някой се хвали с нещо, което не притежава и което никак не е за хвалене’
(BFR II: 171);
(3) На секиму пръднята на смирно мерише, а чуждата на запъртък
вони (Petrova 2013: 95).
Самохвалство
Българският глагол хваля се означава: „I. ‘говоря с гордост за
себе си, за своя придобивка или за свои качества, прояви’; II. пренебр.
‘самоизтъквам се’; III. ‘необмислено предизвестявам намеренията
си’.“91 Предвид тези значения, както и с оглед на преплитането между
самохвалство и горделивост измеренията на самохвалството са обособени
в четири подгрупи: 1. Хвалене на собствени качества, дейности и
постижения; 2. Шумно оповестяване на намерения, без реалистична
оценка на собствените сили; 3. Хвалене по далечни места; 4. Неоснователно
хвалене с благосъстояние.
1. Хвалене на собствени качества, дейности и постижения
Самохвалството за собствени качества се отнася най-вече за
преувеличаване на ум, начетеност, богатство, красота и смелост92, като при
това явление попада и “бабаитството”, т.е. проявата на ненужна храброст.
Илюстриращи примери са български фразеолексеми като: бия се/ бъхтя се/
тупам се/ удрям се в гърдите ‘приписвам си заслуги, хваля се незаслужено,
самоизтъквам се’ (I знач. – BFR I: 92); надигам си/надувам перките ‘започвам
да си въобразявам, че зная много и умея да върша всичко; започвам да
важнича’ (БФР I: 623).
Руски паремии са: (1) Всякая старина свою плѣшь хвалитъ; (2)
Всякая харя (Хавронья) сама себя хвалитъ (Daly 1862: 813); (3) Всякая лиса
свой хвостъ хвалитъ (Daly 1862: 666)93.
91

Вж. [11]. Второто значение, „пренебр. ‘самоизтъквам се’“, всъщност се отнася до присмеха и нравственото
осъждане на прекаленото себеизтъкване, разгледани при отношението на социума към самохвалеца.
92

Напр. нем. Esel in der Löwenhaut, ‘магаре в лъвска кожа’ (‘страхливец, който продава кураж’) (NBFR: 231).
Във връзка с това явление е бълг. Юнак над юнаци е онзи, който го надвил, а не, който се хвали.
93

Срв. лат. Quaelibet vulpes caudam suam laudat (‘Всяка лисица хвали своята опашка’) [1 – Q].
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Една руска пословица визира не само самохвалство за собствени
заслуги, а и омаловажаването на чуждите добрини: Своимъ добромъ
похваляется, чужое подъ лавку хоронитъ (Daly 1862: 811).
В трите езика се срещат редица изкристализирали от практическата
дейност на човека паремии относно самохвалство за собствени занимания
и постижения.
Обект на самохвалство е:
1) собствената дейност: рус. (1) Всякiй мастеръ самъ себѣ дивится;
(2) Всякiй мастеръ самъ себя (свою голову/ плѣшь) маслитъ (Daly 1862: 813);
(3) Самъ поетъ, самъ слушаетъ, самъ и хвалитъ (Daly 1862: 811); нем. Jeder
lobt sein Handwerk (B/B: 125);
2) средство за собствената дейност: бълг. Всеки мечкар своята
мечка хвали [23]; Всеки циганин своя кон хвали (NBFR: 160), срв. рус. Всякiй
Цыганъ свою кобылу хвалитъ (Daly 1862: 813); нем. (1) Jeder Schreiber lobt
seine Feder (B/B: 82), досл. ‘Всеки драскач [пренебр. за автор] / писар хвали
перото си’; подобни пословици са: (2) Jeder Reiter lobt sein Pferd (B/B: 197);
(3) Jede Bäuerin lobt ihre Kuh (B/B: 47); (4) Jeder hält sein Blei für Silber (B/B:
57) и др.
3) продукт на собствения труд: бълг. (1) Всяка циганка си хвали
своите метли (bg.wikiquote.org); (2) Сяка циганка свойте вретена хвали
(Petrova 2013: 95); нем. (1) Jeder Gärtner lobt seinen Kohl (B/B: 100), ‘Всеки
градинар хвали зелето си’; (2) Jeder Töpfer lobt sein Geschirr (B/B: 110), ‘Всеки
грънчар хвали съдовете си’.
Хвалбата на продукт на собствения труд има допирни точки с група
„Прехвалено“ и отвежда към манипулативните стратегии в рекламата,
както проличава от българската пословица Симидчията, ако сам не си
хвали симидите, няма да ги продаде [16].
2. Шумно оповестяване на намерения, без реалистична оценка
на собствените сили
В трите култури се срещат пословици със значение ‘шумно и
неразумно оповестявам, че ще направя нщ. важно, което обаче се оказва
непосилно за мен’ със зооморфни символика (кокошка; синица; Hühner,
Ziege):
бълг. Кокошка, дето най-много кудкудяка, най-малко снася [16];
рус. (1) Хвалилась синица, что море зажжетъ – тази паремия е
смислово свързана със (2) Славу пустила синица, а моря не зажгла
(Daly 1862: 816);
нем. (1) Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier (B/B: 100); (2) Die
Ziege, die am meisten meckert, gibt die wenigste Milch (B/B: 175).
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За самохвалци, които „необмислено предизвестяват намеренията
си“ се отнася българската пословица Първо похвани, тогаз се похвали
(Petrova 2013: 193) и руската съвещателната пословица Дѣлай – не хвались, а
Богу помолись, с варианти: (а) Дѣлай – не хвалясь, а Богу помолясь!; (б) Не
хвались, а Богу помолись!; (в) Не хвалясь, а Богу помолясь! (Daly 1862: 811).
3. Хвалене по далечни места
В народните представи на трите общности Близкото е познатото
обкръжение, за което човек има правдиви преценки въз основа на
собствения си опит, докато Далечното е непознато пространство, където
човек може да бъде заблуден във впечатленията си, но и самият той може
да предизвика заблуждение у околните с поведението и изказванията
си: „Има български израз Прати ме мамо далеко да се хвалям по-леко. На
такива им викат хвалипръцла“ [25].
Немски пословици с подобно значение са: (1) Wer in der Ferne pocht,
schweigt in der Nähe (B/B: 199); (2) Von fern lügt man gern (B/B: 84).
В руските народни представи Далечното се отнася към Прекрасното
(респ. Почетното) до момента на съприкосновението с него, т.е. до
неговото опознаване: (1) Славны бубны за горами; (2) „За горами“ [става
дума за песен] пѣть хорошо, а дома жить хорошо“ (Daly 1862: 603). Ето защо
за предпочитане е Близкото, макар и охулвано: (3) Ближняя хаянка лучше
дальней хваленки (Daly 1862: 603). Вариант на тази паремия е съветващата
пословица (4) Не бери дальной хваленки/ дальнюю хваленку – бери ближнюю
хаянку! (Daly 1862: 603)94.
4. Неоснователно хвалене с благосъстояние
Според българската народопсихология човек трябва да постъпва
съобразно възможностите и положението си, т.е. да се простира според
чергата си (II знач. – BFR II: 220). Ето защо хора, които не си знаят чергата,
т.е. ‘големеят се, надуват се, въпреки че са бедни’ (BFR I: 719), предизвикват
насмешка и осъждане. Такъв човек е султан без гащи (диал. ирон., ‘сиромах,
който се големее’ – BFR I: 85).
Редица български паремии се отнасят до неоснователното
парадиране с богатство и големеене: (1) Големи хвалби, а малки торби
(kolevm38.blog.bg); (2) Празна хвалà кесия не пълни (bg.wikiquote.org); (3)
Коприна носи, коприва яде (BNFR: 427); (4) Пред людете ся големи, а у дома
му голотия го жарави (Petrova 2013: 57).
Това поведение вероятно е свързано с „развращението на
нравственото чувство“, за което пише Петко Р. Славейков в началото на
70-те години на XIX век: „У нас, а най-вече по градищата, не гледат добър ли
94
„Хваленка ‘девушка, о которой отзываются одобрительно’, хаенка ‘девушка, о которой отзываются
неодобрительно.’“ (Mokienko et al 2018: 947)
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си, прав ли си, честен ли си, там гледат колко пари имаш […] бедните търсят
зетьове богати, че били каквито щат по характер“ (Slaveykov 1981, VII: 151).
Явлението е отразено в пословици като (1) Парица, силна царица95;
(2) Колкото по-богати, толкоз и по-драги; (3) Ако си богат, секиму си сват
и др. (Petrova 2013: 169).
Същото явление визират руски и немски паремии, където
“големеенето” на беден човек е подложено на присмех:
рус. (1) Безъ гроша – слава не хороша; (2) Съ деньгами милъ, безъ
денегъ постылъ, с паремийни варианти При деньгахъ Панфилъ всѣмъ
людямъ милъ, безъ денегъ Панфилъ никому не милъ / всѣмъ постылъ
(Daly 1862: 56); (3) На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк; (4) Пуст карман, да
синь кафтан; (5) Саночки расписные, а дома есть нечего [24];
нем. (1) Man ehrt den Pfennig, und nicht den Mann (B/B: 196); (2) Vor leeren
Taschen bückt sich niemand (B/B: 61); (3) Stolz auf der Gasse, keinen Heller
in der Tasche (B/B: 100); (4) Große Prahler, schlechte Zahler (B/B: 119).
Като паремиен еквивалент на бълг. Коприна носи, коприва яде можем
да определим нем. Samt am Kragen, Hunger im Magen, а като паремийни
аналози – (1) Alles auf und nichts im Leibe; (2) Goldene Tressen, nichts zu essen;
(3) glänzendes Elend (BNFR: 427).
Разгледаните смислообрази в обсега на ХВАЛБА като компоненти на
български, руски и немски паремии потвърждават тезата на Доброволски и
Пирайнен за асиметричното отношение между културен и езиков символ.
Повечето смислообрази се срещат в паремиите на трите езика и отразяват
сходни народни представи и сходно общностно отношение в диапазона
от толерантност и снизходителна насмешка (що се отнася до хвалбата на
обичан обект) до недоверие и подозрителност към прехваления обект,
нравствено осъждане на хвалителя ласкател и нетърпимост към лицемера
и горделивия и глупав самохвалец.
В заключение можем да обобщим, че измеренията и символиката
в обсега на ХВАЛБА в представените български, руски и немски паремии
свидетелстват за универсалността на това явление – „човешко, твърде
човешко“, би казал Ницще.
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ИЗМЕРЕНИЯ НА СИМВОЛИКАТА НА ВОДА В КУЛТУРАТА
И ФРАЗЕОЛОГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА, НЕМСКАТА И
ТУРСКАТА ЕЗИКОВА ОБЩНОСТ
Севгинар Динчерова
WATER AS A SYMBOL AND ITS DIMENSIONS IN THE
CULTURE AND PHRASEOLOGY OF BULGARIAN, GERMAN
AND TURKISH LINGUISTIC COMMUNITY
Sevginar Dincherova, Shumen University, Bulgaria
Abstract: This paper focuses on the dimensions of water symbols in the culture and
phraseology of Bulgarian, German and Turkish linguistic community. It discusses the
semantic dimension of water. The diversity of images reveals two symbolic meanings
of water that are fundamental and opposite at the same time, and namely positive and
negative. On the one hand, the running clear water is considered to be the main source of
life and the promising beginning that purifies, heals, and brings luck and happiness. On
the other hand, the impure and stagnant water brings misfortune and is associated with
laziness and betrayal.
Keywords: water, meanings of “water”, conceptual metaphor, human‘s character

Изхождайки от очертаването на понятието символ, настоящата
студия представя символиката на вода като културен символ в източната и
западноевропейската традиция с оглед на нейната символика в българската,
турската и немската култура, както и като езиков символ във фразеологията
на трите общности, като целта е обобщаването на сходства и различия в
техните колективни представи за този универсален феномен.1
Символ
Още от древността символът заема място в обществения и духовния
живот и занимава умовете на различни философи. Конфуций твърди, че
светът се управлява не от закона и словото, а от знаци и символи. В Древна
Гърция са възприемали символа в рационалното му значение като договор
между гражданите и полиса с цел постигане на справедливост и съдебен ред.
За първи път Пиндар (618–442 г. пр. Хр.) използва думата символ в смисъла на
знак, предзнаменование: „никой от живущите на земята досега не е получил
от боговете достоверен символ за бъдещето“. Есхил (525–456 г. пр. Хр.) говори
за символ на огъня, т.е. за огън, предвещаващ победа. Според Емпедокъл
(490–406 г. пр. Хр.) символът, разделен на части, трябва да се съедини в нещо
1

Статията е изготвена въз основа на части от монографията ми върху когнитивната метафора ВОДА в
българския, немския и турския медиен дискурс (Dincherova 2014)
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трето, с което се демонстрират неговата неизмерност и скрити свойства, а
според Питагор символът винаги носи някаква тайнствена мисъл. Платон
тълкува символа като „монета – знак – обмен“. За Аристотел символът
съдържа поредица от значения, които не се свързват едно с друго и не се
сливат в едно понятие.
В немската класическа естетика Имануел Кант (Kant 1993) обвързва
символ с красиво и добро: символично понятие е идеята за красивото, което
е символ на доброто и затова се харесва с претенция за съгласие от всички.
Според Георг Хегел (Hegel 2004) символът е двузначен знак, който обхваща
съдържанието на представата, която изобразява, но същевременно трябва да
ни представи значението, което носи. Той различава несъзнавана символика,
символика на възвишеността и съзнавана символика и посочва начина на
разграничаване на метафора, алегория и символ: „В символа и в алегорията
отношението между смисъла и външния образ не е така непосредствено и
необходимо“ (Hegel 1966: 547).
В „Справочник на семиотичните термини“ символът е представен
още и в класификацията на Чарлз Пирс, в терминологията на Фердинанд
дьо Сосюр и Луи Йелмслев, както и у Клод Леви-Строс, Ернст Касирер, Жак
Лакан, Умберто Еко и Реймънд Фърт (Dobrev, Dobreva 1993: 134–136).2
Културен символ
Между символ и култура съществува органична взаимовръзка. Според
Освалд Шпенглер в „Залезът на Запада. Опит за морфология на световната
история“ (Shpengler 1995) символът се явява важен механизъм на културната
памет, чрез който се пренасят текстове, сюжетни схеми и други семиотични
образувания от един културен пласт в друг, като винаги се напомнят древните
устои на културата. Юнг също развива идеята, че символът е универсална
категория в културата, че „културните символи са важни градивни елементи
на нашето ментално устройство“ (cited in Lagutina 2000: 17).
Мирча Елиаде (Eliade 1980) отбелязва, че символи, образи и архетипи
се оценяват по различен начин в различните култури. Ето защо красивото
в античната култура като предшественица на Западноевропейския ренесанс
има висока стойност за европееца, а за човека от тихоокенските острови
няма никаква стойност. Ако един европеец не съумее да осъзнае този
факт, неговата комуникация с един неевропеец в това отношение ще бъде
неуспешна.
Понятието културен символ е разгледано детайлно в книгата на
Дмитрий Доброволски и Елизабет Пирайнен „Symbole in Sprache und Kultur.
Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive“ (Dobrovolskij,
Piirainen 1996). При опитите да дадат приблизително определение
2

Димитрова (Dimitrova 2007: 22) използва смислообраз като синоним на символ и съответствие на
немската дума Sinnbild ‘символ‘.
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на понятието символ от културно-семиотична гледна точка авторите
разграничават двете понятия културен символ и езиков символ. Опирайки
се на схващанията на Лотман и Успенски3, те определят култ урния символ
като феномен със собствена функция, но и с вторични функции, който
се възприема от дадена културна общност като елемент, нaтоварен със
значение в „текста“ на съответната култура.
Доброволски и Пирайнен разграничават силни и слаби културни
символи, изхождайки от обстоятелството, че членовете на дадена културна
общност по различен начин познават културните символи. Така например
за европейците е много добре позната символиката на кръста, сърпа и чука
или на черния цвят като траурен цвят, затова авторите причисляват тези
символи към силните културни символи (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 56).
Слабите културни символи не са общоизвестни в културната общност и са
свързани със специфични или експертни знания – например синият цвят е
символ на мантията на Мария и символизира нейното въздигане към небето
(Dobrovolskij, Piirainen 1996: 58).
Водата като културен символ в българската, немската и
турската култура
В различни митологии водата се явява първоизточник на Живота и
неизменен атрибут на майчиното начало и свързаните с него плодовитост,
плодородие, чистота и обновление. Водата е една от петте стихии (гр.
stoicheion ‘първоначало’, ‘елемент’), известни още като Петте първоелемента,
които заемат централно място в митологиите на народите от Изтока и
Запада. Както останалите първоелементи, така и водата е амбивалентен
символ: от една страна, на животворност и плодородие, а от друга страна –
на потъване и гибел. Според Жан Приор водата има същата символика като
огъня: „сътворение, наказание и пречистване“ (Prior 1991). Водата присъства
с двойнствената си символика като източник на живот и като унищожителна
стихия също и в „Речник на символите“ на Ханс Бидерман (Biderman 2003)4.
Също и според Мирча Елиаде символиката на водите обединява смърт
и съживяване, те са „вместилище на всички възможности за съществуване“
(Eliade 1980: 147). Той тълкува двустранно допира до водата като възраждане:
„от една страна, защото разлагането е последвано от „ново раждане“, а от
друга страна, защото потапянето оплодотворява и умножава потенциала за
живот“.
Общностните представи за водата в българската, немската и турската
култура се обуславят от духовни традиции в съответните културни ареали:
3

Според Лотман и Успенски един език не може да съществува, ако не е интегриран в дадена култура,
и обратно – една култура не може да съществува, ако в центъра на нейната структура не е даден език
(quoted in Dobrovolskij, Piirainen 1996: 55).
4

Така например потопът в много случаи символизира унищожаване на „небогоугодни“ форми на живот
и смяна на предходни цикли, чиито сила и смисъл са изчерпани (Biderman 2003: 58).
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немската култура е вписана в западноевропейската културна традиция,
турската култура – в източната културна традиция, а в българската култура
откриваме наслагвания и от двата културни ареала.
В западноевропейската културна традиция представите за водата до
голяма степен се базират на античните схващания за първичните стихии.
Свидетелство за приписване на магическа сила на водата са и скандинавските
руни, използвани при гадания и за амулети – две от руните са под знака
на водата. Водата като амбивалентен символ е свързана в колективните
представи и с неземните същества, които я обитават: красиви водни женски
духове, убийствено примамливи и опасни, но понякога благосклонни към
човека. В древногръцката митология срещаме нимфи от изворите и езерата;
в Омировия епос „Одисея“ такива са морските сирени, които с песните си
примамват кормчиите и те се давят (Dincherova 2014).
Подобни водни духове в германския фолклор са т. нар. никси (нем.
Nixen), които понякога вредят на хората, но друг път са дружелюбни и
им помагат. Якоб Грим отнася никсите към водните духове, които обичат
музика, песни и танци и омайват с тях младежите, а после ги завличат на
дъното на реката5. Такава никса в германския фолклор е т.нар. Дева на Рейн,
увековечена в прекрасната балада „Лорелай“ от Хайнрих Хайне.
В християнската религия Библията ни предоставя хиперболизирано
описание на водната мощ не само при Сътворението, но и при Потопa: „[...]
небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на земята четиридесет дена
и четиридесет нощи“ (Битие 7: 11–12).6 По волята на Бог праведникът Ной
направил ковчег, т.нар. Ноев ковчег, с помощта на който спасил семейството
си и животните, необходими му за ново начало след Потопа. Именно Ноевият
ковчег често се приема в християнската религия като предтеча на Кораба на
св. Петър, който символизира Църквата, плаваща по Океана на Света (Prior
1991). Неговата разновидност, лодката като смислообраз на човешкия живот,
се среща върху раннохристиянски саркофази, светилници и стенописи от
катакомбите.
Водата заема важно място в Новия завет, където на две места става дума
за нейното освещаване – при кръщението на Христос от св. Йоан Кръстител
и в разказа за чудото в къпалнята Витезда. Тези два новозаветни епизода
са в основата на ритуала водосвет. Великият водосвет е в навечерието на
празника Богоявление и на следващия ден след литургията7. Вярва се, че
богоявленската вода има голяма сила. Малкият водосвет е при църковни
празници или важни светски събития. Други две притчи в Новия завет
съдържат чудесата, които е извършил Иисус Христос с водата. Според първия
разказ, когато се извива морска буря и учениците му са смъртно изплашени,
5

http://de.wikipedia.org/wiki/Nixe; http://ru.wikipedia.org.

6

Джеймс Джорж Фрейзър (1989) и Жан Приор (1991) насочват към митове и легенди на различни народи
за Потопа („иранци[.], асирийци[.], китайци[.], индийци[.], скандинавци[.] […], литовци[.] […]“), които
обясняват страховитите катаклизми на различни места по земята с гнева на божествени същества.
7

Великият водосвет възпроизвежда освещаването на водата на река Йордан (Матей 3:17).
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той тръгва по водата, за да покаже, че тя е негово творение и е в негова
власт (Матей 14: 25–27).8 В другата притча на сватбата в Кана Галилейска
свършва виното и Иисус заповядва да напълнят делвите в двора с вода,
която чудодейно се превръща в прекрасно вино (Йоан 2: 1–11). Българските
колективни представи за магическата сила на водата са отразени в различни
суеверия – например, че „(к)огато вали и се тръгва на път, това е добър знак“,
а „(дъ)ждът в деня на сватбата е добра поличба“ (МСЕ: 246; 251).
В немската културна общност водата се свързва основно с чистота: тя
предпазва от зли сили и магии, тъй като е прието че демоните са нечисти
същества (в пряк и преносен смисъл). Ето защо съществува вярване, че ако
човек поддържа личната си хигиена на високо ниво, може да се предпази
и от лоши сили (Hünnerkopf 2000). Мръсната вода е свързана с лоши
предзнаменования – така например в суеверните представи мръсна вода,
неизхвърлена в коледната нощ, носи нещастие (Ibryam 2012).
В източната културна традиция (ислямската религия) и Корана
водата е символ на пречистване и добро:
11. Той [...] ви изсипа вода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне
от вас скверността на сатаната, и да укрепи сърцата ви, и да заякчи с това
стъпките (Koran).

Коранът също съдържа много поучителни примери с вода. Тук отново, както
и в Библията, е залегнала идеята за водата като първоизвор на Живота:
„Всяко живо същество е създадено от вода“.9 На редица други места в Корана
водата е свързана с плодородие:
22. от [Аллах] Който [...] изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете
препитание за вас! (Koran)
Земният живот прилича на вода, която сме излели от небето и с нея по
земята изникват растенията за препитание на хората и на добитъка (Koran).

Интересно е, че от 34-ти до 50-тия айят в Корана се описва водна стихия,
която много напомня Библейския разказ за Ноевия ковчег:
Натовари в него от всичко по чифт, и своето семейство […] ‘О, земя, погълни
своята вода!’ […] ‘О, небе, престани!’ И спадна водата. И се изпълни повелята.
И [Ковчегът] заседна върху [планината] ал-Джуди (Коран).

Според мюсюлманите водата служи изключително и единствено за
пречистване.
Водата като културен символ в турската езикова и културна общност е
обвързана също така с представата за порядъчния, честен живот, който носи
на човека душевно равновесие. Във връзка с това много често се използва
8

Във връзка с ходенето на Иисус по вълните е интересно, че турската представа за вървене върху вода
насън е свързана не с духовно извисяване, а с предупреждение за предпазливост при предстоящи
опасности (www.diyadinnet.com/RuyaTabiri-8718&Tabir=su).
9

Вж. http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/hayatioz_su/suayet.asp.
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пословицата Akan sular durur, досл. ‘течащата вода спира’ със значение
‘почтеният и отзивчив човек е спокоен и неуязвим’.10
Водата заема важно място и в турските празници и обреди, които
понякога се различават според региона. Така например задължително на
място в близост до водоем (река, езеро и др.) в областта Гиресун ежегодно,
около 20 май, се провежда празникът на веселието „Седмицата на месец
май“, на който специално място се отрежда на болни и инвалиди. Обичаят
се състои в следното: във водата се хвърлят седем камъка и след това с малко
вода от реката се измиват лицето и ръцете. Изпълняващите обичая вярват,
че течащата вода ще отнесе всички техни страдания и болести (Ibryam 2012).
Както в българската, така и в турската култура съществува вярването,
че когато някой тръгне на път, трябва да му се полее вода за успех. В
българската култура е прието водата да се излива пред човека, а в турската –
след него.
Езиков символ
Според Доброволски и Пирайнен езиковият символ представлява
елемент на първична знакова система, който, от една страна, при първичния
прочит има определено значение, а от друга страна, в определен контекст
получава временна символична функция. Корпусът в книгата им е изцяло
от фразеологизми, чиито компоненти авторите възприемат като езикови
символи (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 60).11 Авторите подчертават, че културен
и езиков символ могат да се припокриват изцяло или частично, но също така
и да се различават един от друг.
Водата като езиков символ в българската, немската и турската
фразеология
Предвид универсалното възприемане на водната стихия в
колективните представи като сакрална, но същевременно и като нечиста
сила по-долу са разгледани български, немски и турски фразеологизми с
компонент съответно вода; Wasser; su, систематизирани в семантичната
опозиция I. ‘Място, откъдето се получава добро/добрина, сполука, успех,
щастие/късмет’ – II. ‘Място, откъдето се получава зло/злина; несполука,
провал, нещастие’.
Примери от медийния дискурс онагледяват употребата на тези
фразеологизми в съвременния български, немски и турски език.12
10

Аналог на тази турска паремия би могла да е българската паремия чистата съвест е най меката
възглавница, чийто немски еквивалент гласи: ein gutes/ reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.
11

Ето няколко примера (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 62):
Нем. Schlange („змия”) ‘коварен, лицемерен човек’ – пример: die neue Sekretärin ist eine richtige
Schlange (бълг.: ‘Новата секретарка е истинска змия’);
Нем. schwarz („черно”) ‘лошо’ – пример: seine Zukunft ist schwarz (бълг.: ‘Бъдещето му е черно’).
12

Илюстриращите примери, ако не е отбелязано друго, са взети от интернет източниците, посочени в
библиографията.
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I. ‘Място, откъдето се получава добро/добрина, сполука, успех,
щастие/късмет’
В българската езикова употреба пожелаването на добро, сполука,
успех и късмет може да се изрази с думите да ти върви по вода! Тук можем да
посочим и ритуалния акт на поливане на вода пред човек, комуто предстои
пътуване или важно събитие. Подобен символичен акт – поливане на
вода след човека, отправящ се нанякъде –, се среща и в турската култура.
С него е свързан изразът su gibi git su gibi gel, досл. ‘като вода отиди и като
водата се върни’, т.е. така, както водата тече, преодолявайки препятствия,
пожелаваме на пътника, поливайки вода след него, и той да отиде и да се
върне безпроблемно. Съответно фразеологизмът върви му като по вода
означава ‘има сполука, успех, късмет’13. Интересно е, че в турския език
въпреки наличието на сходния ритуал и пожелание няма израз с такова
значение.
В немската разговорна реч и като моряшки поздрав се изполва
идиомът jm eine Handbreit Wasser unterm/ unter dem Kiel wünschen, досл.
‘пожелавам някому шепа вода под кила на кораба’, например:
Wünsche Euch viele schöne Törns und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel;
Gut Wind und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!;
Ich freue mich auf nächste Jahr! Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit
Wasser unter dem Kiel.

Друг израз в българския език е чувствам се като риба във вода
ʻчувствам се много добре, удобноʼ14, например:
Искам Кристиано да се чувства като риба във вода. Трудното за мен е да
създам точна система, в която Роналдо да се чувства като риба във вода
(заглавие и изречение от текст)

Същото значение като това на българския идиом има неговият
немски еквивалент sich wie ein Fisch im Wasser fühle15 (досл. ‘Чувствам се
като риба във вода’). Присъщо само за немската реч обаче е сравнението за
отлична здравословна кондиция gesund wie ein Fisch im Wasser sein, досл.
‘Здрав като риба във вода’.
Както в българския, така и в немския език се среща значението ‘нещо
е в полза на някого и му носи успех’, изразено с еквивалентни изрази:
– бълг. това е вода в неговата воденица / мелница – този израз не
се използва в българския медиен дискурс, по-разпространен е изразът
наливам вода в чужда воденица;
13

Nikolowa-Galabowa, Galabow 1997: 97

14

Grigorov, Katsharov 1986

15

Nikolowa-Galabowa, Galabow 1958: 841.
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– нем. das ist Wasser auf seine Mühle, например:
Jetzt wird von staatlicher Seite mit Subventionen und Reglementierungen in den
gerade entstehenden Wettbewerb eingegriffen. Das ist Wasser auf die Mühlen der
Energieriesen, die mit allen Mitteln echten Wettbewerb verhindern wollen;
Die beiden Bundesländer haben den Staatsschutz eingeschaltet, und Bayern
möchte Scientologen die Anstellung in öffentlichen Ämtern verbieten. Als
generelle Maßnahmen gehen mir diese eindeutig zu weit. Ein solches Vorgehen
ist Wasser auf die Mühlen von Scientology, welche sich – völlig unberechtigt –
bereits mit den verfolgten Juden im 2. Weltkrieg vergleicht.

Към периферията на тези значения можем да отнесем значение ʻда се
зарадвам с добра вест, с хубава новинаʼ на турския идиом yüreğine su serpmek,
досл. ‘Напръсквам сърцето си с вода’, например:
Bizim nesil sözü, Selma Hanım‘ın yüreğine biraz su serpti – Y. K. Karaosmanoğlu16.

II. ‘Място, откъдето се получава зло/ злина; несполука, провал,
нещастие’
За разлика от попътната вода в благопожеланията мътната и „често
размъщана“17 вода е опасна за здравето и живота на човека. Като езиков
символ с измерения ‘зло, провал, нещастие и пр.’ вода, респ. мътната вода,
фигурира в някои български проклятия, например вода го отнела, да би го
отнела; огин да го запаля, вода да го отнесе; да го вземе мътната, да би
го взела18, както и в „леки ругания“ – да та вземе мътната, да би та взела;
зела го мътната. Ругателното възклицание Мътните го взели! се използва
и в наши дни за изразяване на отрицателни емоции (гняв, разочарование
и т.н.). Когато човек иска да навреди много на някого, когото мрази, казва:
ще го удавя в капка / лъжица вода; диал. да можах, с една лъжица вода го
удаввах19, например:
И още как! Да има колай, в капка вода ще го удави. (Цончо Родев.
„Отмъстителят“)

Изразът ще го удавя в лъжица вода има турски еквивалент със същото
значение: bir kaşık suda boğmak, досл. ‘Да го удавиш в лъжица вода’, например:
Karşı taraf zaten pusuda bekliyor. Seni bir kaşık suda boğacak. (подзаглавие на
новина)

Човек, претърпял неуспех, го е отнесла мътната20 или е преживял
удар във водата. Немски израз със значение ʻнеуспех, провалʼ е ein Schlag ins
Wasser, досл. ‘удар във водата’21, например:
16

Aksoy 1993

17

Виж Вода често размъщвана не е за пиене; Видиш ли мътна вода, не я гази. (Slaveykov 2004: 182; 191).

18

Slaveykov 2004: 239

19

Slaveykov 2004: 191; 230; 249; 325; 493

20

Slaveykov 2004: 239

21

Nikolowa-Galabowa, Galabow 1958: 840
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Wir geben es zu: Die letzte ComParade war finanziell ein Schlag ins Wasser für
die Veranstalter;
Das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
war ein Schlag ins Wasser.

Сигнал за предстоящо нещастие или беда в турските общностни
представи е прекипялата вода, suyu ısınmak, например:
Suyun Isındı Yerel Medya (заглавие)

Нещо провалено „пада във водата“, нем. ins Wasser fallen, например:
Unser Plan, bereits vor 08:00 Uhr aufzubrechen, fällt leider ins Wasser, da wir
die Schlüssel für die sanitären Anlagen erst nach 09:00 Uhr an der Rezeption
abgeben können;
Die Strandparty fiel ins Wasser, denn es regnete in Strömen. Die Veranstaltung
fiel buchstäblich ins Wasser.

Подобно значение има бълг. водата го отнесла (Slaveykov 2004: 191),
но в съвременнната езикова употреба изразът се среща с денотативното си
значение, например:
Всичкото го отнесла водата. Съборен е плевникът, минало е покрай нивите.
(в съобщение за наводнение)

Антонимен израз за като риба във вода е изразът като риба на сухо
‘чувствам се много зле, дискомфортно’, например:
Варненският съд се мята като риба на сухо по аферата с Петрол холдинг
(заглавие)

В немския език също се среща сходно сравнение, wie ein Fisch ohne
Wasser, дословно: „като риба без вода“, например:
Wie ein Fisch ohne Wasser (заглавие)

Сходен фразеологизъм има и в турския език: kendini susuz kalmış balık
gibi hissetmek, досл. ‘Чувствам се като риба без вода’. Изразът се използва за
човек, който има чувството, че се задушава физически, но се среща също и в
преносна употреба, сходна на тази в другите два езика, например:
Fotoğrafçı ışıksız kaldığında kendini, susuz kalmış balık gibi hisseder.

Много популярен израз в българския език е пия една студена вода,
респ. изпивам чаша студена вода ‘оставам излъган, измамен в надеждите
си’, например:
Кой накрая ще пие студена вода (заглавие)

Еквивалентен турски идиом със същото значение е (bir şeyin) üstüne
bir bardak (soğuk) su içmek, дословно „да изпиеш студена вода след нещо
провалено“, например:
Bize de üstüne bir bardak soğuk su içmek düştü, hepsi bu (в новина)
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Заключение
Настоящото съпоставително изследване изхожда от универсалността
и повсеместността на водата и нейната културна и езикова символика. С
оглед на тази символика е представена семантичната опозиция I. ‘място,
откъдето се получава добро/добрина, сполука, успех, щастие/ късмет’ – II.
‘място, откъдето се получава зло/злина, несполука, провал, нещастие’. С
универсалността и повсеместността на водата са свързани еднаквите и сходни
езикови картини с еднакви и сходни послания в трите култури. Отчитат
се обаче също така културно-специфичните различия, историческата
съдба и религиозната принадлежност, които обуславят наличието на
езикова картина за дадено явление единствено в една от трите култури или
наличието на еднакви и сходни езикови картини за дадено явление в две от
трите култури.
От представената семантична опозиция, в която са включени
български, немски и турски фразеологизми с компонент съответно вода,
Wasser и su е видна универсалността на общностните представи за водата:
от една страна, водата като сакрална сила, която пречиства, лекува, носи
щастие и късмет и се свързва с положителни човешки качества (честност,
порядъчност, искреност); от друга страна, мътната вода като нечиста сила,
която се асоциира със зло, нещастие, провал и пр. и е свързана с отрицателни
качества (притворство, неискреност, хитрост, двуличие). Тази универсалност
проличава в редица еднакви и сходни идиоми в трите култури, както и в
употребата им в сходни контексти в публичното пространство. Различията
в лексикалния състав на фразеологизмите свидетелстват за различен
начин на живот на трите общности. При това обаче прави впечатление
сходството на не малък брой български и турски изрази, което свидетелства
за исторически обусловеното съприкосновение между двете общности
и за духовното и езиковото им взаимно обогатяване. Също така прави
впечатление сходството на редица български и немски езикови картини,
обусловено най-вероятно от принадлежността на носителите на тези езици
към християнската религия.
Различните примери свидетелстват за това, че езикът като жив
организъм се развива непрекъснато в процеса на езиковата употреба и
комуникация.
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НАРОДНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ
Александр Бушев
PEOPLE’S MENTALITY IN THE TWENTIETH CENTURY
Alexander Bushev, Tver State University, Russia
Abstract: The article shows the potential of folk studies in the 20th century. To develop the
ideas expressed by A. A. Korinfsky we discuss several projects. The first project deals with
organizing folklore and ethnography conferences for students. An emphasis is laid upon
listener’s reflection upon traditional culture, its forms and genres. The article highlights
the traditional transfer of ethnic cultural values and ethnic crafts. The second project deals
with peasant writers‘ language and texts. Thе article is based upon the novel of a rural
writer, I. Vasiliev. It raises the problem of the specifics of the language of the social group
– namely peasants – that is both a stylistic device in his novels and the means leading to
understanding people’s mentality. Light is shed upon peasantry studies in Russia.
Key words: folklore and ethnography conferences in schools, traditional culture, upbringing, cultural transfer, traditions, folk writers, social slang, people’s writer, literary text creation, ethnography and history of peasant Russia

Передо мной книга А. А. Коринфского „Народная Русь“, репринтное
издание (Korinfsky 1995). В ней собраны сказания, поверия, обычаи и
пословицы русского народа. В ней многогранный автор – поэт, прозаик,
переводчик, мемуарист, критик, литературный деятель – выступает в своей
ипостаси собирателя фольклора.
Эта книга – плод наблюдений над современным бытом крестьянинавеликоросса (кстати, симбирским, поволжским), дополненный изучением
материалов по славянской этнографии. В ней часты отсылки к народоведению – социологическим знаниям девятнадцатого века, представленным
ныне этнологией и этнографией. Автор отмечает, что Волга наполнила
его тетради метким народным словом, поговоркой, отрывками песен,
сказок. Здесь он стал знатоком простонародных суеверных обычаев. Здесь
и возникает желание написать эту книгу. При этом автор отвечает на
следующие вопросы:
„Чем жива народная Русь – в смысле ее самобытности? На чем зиждутся
незыблемые устои ее вековечных связей с древними, обожествляющими
природу пращурами? Какими пережитками проявляется в современной
жизни русского крестьянина неумирающая старина стародавняя? Где
искать источников такого неиссякаемого кладезя жизни, каким является
могучее русское слово – запечатленное в сказаниях, песнях, пословицах и
окруженных ими обычаях? Чем крепка бесконечная преемственность духа
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поколений народа-богатыря? Что дает свет и тепло жизни народа-пахаря?
Что темнит-туманит и охватывает холодом эту подвижническую – трудовую
жизнь, идущую своими заповедными путями-дорогами?“ (из предисловия
А. А. Коринфского к книге).

Прошло больше ста лет. Как изменился быт русского крестьянина?
Как сказался драматический и трагический опыт деревни двадцатого века
на народной душе? Как меняется могучее русское народное слово? Как
развивается народоведение? Вот эти вопросы интересны нам сегодня.
Настоящая статья рассматривает несколько проблем связи с
современной рецепцией творчества А. А. Коринфского-фольклориста.
1. Проблема текста традиционной культуры
Ее нет у Коринфского. Он, в отличие от Михельсона и Даля, не
записывает полные тексты народной Руси. Современник же располагает
антологиями русского фольклора во всех его жанрах (Belousov 2004).
Устное народное творчество во всех его формах – пословицы,
поговорки, песни, частушки заклички, пестушки, потешки, прибаутки,
считалки, колядки, заговоры, рассказы – демонстрирует талант нашего
народа. „Начало искусства слова – в фольклоре“, – писал когда-то Горький. И
действительно, с детства в стихии родного языка мы купаемся в фольклоре.
Например, фольклорно-этнографические чтения на андреапольской
земле в Тверской области посвящены И. И. Смирнову. Иван Иванович
Смирнов жил последние годы один, рано ушел из жизни от своих земляков
пеновского края, с которыми любил делиться рассказами. Я не мог слышать
и не слышал его. Но мне кажется, что я слышу этот голос. Послушайте и Вы:
Я мужик, в мяне лук растет, а в бабах лук ня родится. „Ты знаешь дедовы
стихи“. А я говорю, – правильно дед говорил, мамка говорила: „Вставай
раненько, сажай темно, чтоб перье было темное, ага, ну и почитай молитву:
„Народи, Господи, на всякую долю крященую, для добрых людей и для
меня“. Картошку сажаешь – тож говори „Уродись картошечка, крупная в
решето, длинная в оглоблину, не пустая, а рассыпчатая“. Спярьва добрых
людей вспомяни, а потом себя, она и будет родиться. И у меня кажный
год от этого, ни от этого, а кажный год картошка – убору нет, нету убору,
всягда хорошая. Говорят: „Куда идти? А пойдемте к Вани за картошкой“. А я,
бывает, простота, что раздашь все, а после поглядишь – пусто. Простота, как
говорится, хуже воровства. Ну так вот, живу один, а огород содержу на целую
семью, ня хочется от людей отстать. Как-то батюшка явился с матушкой,
заплавские. Рукам от так плех: „Ох, лихонько, а для кавой-то у вас посажен
огород такой?“ А я говорю: „Мой!“. „Ой, Божья Матерь, для чавой-то это
нужно вам, Иван Иваныч, вам надо нетельку лучку, нетельку свяколки и все“.
А я говорю: „В мяне семья большая, батюшка, прям как у вас. У вас тож там
вошь на цапи, блоха на аркане, народу бывает ужасти сколько“. Да, народу
в них кажный день тоже вволю… Захмычка у мине такая. Когда уже будет
не поднять фунт хмелю, та да уж все, тогда уже конец. Как говорил мой дед
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Лука Михалыч, чтоб всякий запас был, чтобы в холодную зимушку было что
в зубу поковырять.

Филологическим факультетом Тверского госуниверситета издан
очередной сборник, посвященный традиционной культуре Тверской
области, куда вошли рассказы И. И. Смирнова (Logunov, Petrov 2015).
Вышеприведенный текст – из записей другого мастера народной
песни и рассказчика Сергея Морякова, помещенного в том же сборнике
(op cit.) и посвященного памяти Ивана Ивановича, с которым Моряков с
удовольствием общался, от которого перенимал песни. Ведь традиция жива,
покуда она передается из уст в уста от одного мастера к другому.
На первом этапе работы необходима особая „наслушанность“,
знакомство с репертуаром народного рассказчика:
Нонича горазд сильно грибов много было, а ягод во мху тож, что ни кулек,
что обору не было. А работа, все некогда, ня выберисьси в грибы-то. Ну както улучил момент. Забрался в мох сюда вирох – одни белые, туда вирох –
яще больши, ну. Бабы мои поначалу кричали, а потом бросили. Ряшили раз
молчит, – уже смылся. А я в лес, а подмасленники все лучше и лучше. Слышу,
ба, что-то хряп там в кустах, гыр, гыр, гыр-гыр.
– Мядьведь.! Думаю, что ж это мне делать, – бросать грибы, – грибов жалко,
что никлек грибы. Не, говорю: „Господи, помогай“. Полтаблеточки съел, –
анаприлину под язык, да, и шаме-шаме, шаме-шаме. И с Божьей помощью
ушел. А такая мастинка бальшушшая, ой лихонько ты мое! Вот тебе и грибы,
дорогой мой.

Затем возможна работа с уже известными, записанными произведениями устного народного творчества. В сборники включены календарные
и семейные обрядовые и внеобрядовые песни, сведения по народному
этикету, заговоры (Belousov 2004). И лишь затем учащиеся могут переходить
к сбору фольклора.
Параллельно с работой осуществляется рефлексия над местом традиционной культуры в современной культуре, над прагматикой фольклора. Приведем пример рефлексии носителей фольклора над ценностями народной
культуры:
Уходят времена. Много мы растеряли – остались одни отголоски. Как
справляли раньше праздник! Помню, был еще небольшенький, на самую
Троицу, когда венчали коров, взял меня дед в подпаски… Помню, мамаша
взяла венок, положила на подойник и через него стала доить, ну прям
прелесть! И мы этот венок вешали во дворе и хранили до следующего Духова
дня. После его сжигали на своей полосе. В это день собирались вскладчину,
в деревне гуляли. Вот был обычай какой хороший! Корове справляли
праздник, и никто не напивался. А теперь что? Одно мать-перемать, ой,
Боже мой, уходит время, что будет после нас?

Несомненно, что фольклор и образ жизни (этнография) заслуживают
живого отношения и должны использоваться при воспитании школьников
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и студентов, фольклорные и краеведческие конференции затягивают
молодежь в рефлексию над традиционной культурой, ее прагматикой.
Несомненно, что отношение к исполнителям и хранителям фольклора
должно поменяться: это не карты памяти, не носители реликтовой, ушедшей
в историю и помахавшей на прощание рукой культуры, а собеседники,
обладающие живым, метким, ярким словом – источником развития языка
современного школьника и студента.
Ценен опыт фольклорно-краеведческих встреч в районах Тверской
области, приобщение школьников и студентов к интересу народной
традиционной культурой, затягивание в рефлексию над опытом фольклора,
знакомство с элементами традиционного образа жизни.
2. Проблема народного писателя
К этой проблеме подступался А. А. Коринфский. Он, как известно,
дружил с народным поэтом С. Дрожжиным и писал о Дрожжине (Korinfskiy
1916). Известно его предисловие к сборнику В. В. Васильева „Русские
самородки“ (1916). Уже в то время возникают писатели из разночинцев и из
народной среды. Достаточно назвать примеры подлинно народных поэтов
Кольцова, Никитина и т.д. Целью этого этапа нашей работы является
рассмотрение вопроса о социолекте не только как изобразительном средстве
языка, но и как средстве текста, выводящем к пониманию менталитета.
Так, в наших исследованиях по этой теме материалом являются
произведения писателя И. М. Васильева (2015). Советский писатель
Иван Михайлович Васильев (1902–1937) – уроженец деревни Новое
Лукино Вышневолоцкого уезда Тверской области. После революции
писатель получил образование в Петроградском университете, затем
работал в Москве. В тридцатые годы Иван Васильев опубликовал свои
стихи и романы, посвященные родным местам и землякам в непростое
для них десятилетие после революции. Эти издания стали сегодня
библиографической редкостью, часть их переиздана (2015). Обратимся
к тексту книги И. Васильева „В гору под гору“ и посмотрим на его
рецепцию глазами современного читателя. События, прошедшим в
романе 100 лет, событию написания романа почти 90 лет. Читать его
глазами тех читателей, которым он предназначался и тем более глазами
представителей той среды, которая описывается в романе, мы не можем,
да и не должны. Ушел в историю двадцатый век.
В тексте как художественный прием обращает на себя внимание
пласт диалектизмов, стилизации народного неграмотного говора и т.д. –
учителя и другие разные делигенты, поослобоните, хоцца, булыкатить,
матка, не человек ты, а гмыра, официяльный корреспондент, ансунуации,
пролетарьят, шпиены, мильен, исером стал, ее каргу за монархизму упечь
следует, ринягат, не могешь приказывать, опортышей-то на селе подмели,
алырничала, поснывалка.
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Это диалектизмы-синонимы (имеют синонимическую в литературном языке) и диалектизмы этнографические (обозначают понятия
социальной среды).
При этом ряд понятий и слов сегодня уже не совсем ясны.
Вон Иван Авдеев ступает понуро за межником.
Он увлекся пахотой и любовно следил за работой палицы.
Для исправных жихарей он был бельмом на глазу
мрачный, что узнал свою занавоженную зеленую чоложень.

Ушли в историю сами сельские профессии: шинкарка, бондарь,
овчинник, вальщик, шорник.
Диалектизмы – прежде всего средства создания достоверности,
средства образности текста. Стилистика ставит вопрос о социолекте
как стилистическом средстве, выводящем к пониманию менталитета.
Изобразительное средство языка становится средством смыслопостроения.
Сегодняшний читатель имеет возможности интерпретации и
понимания смыслов текста произведения.
Смысл Труд
Сразу после Николы начался сев. Ранним утром к яровому полю затарахтели
телеги из многочисленных прогонов деревни…

Эти картины достоверны и многочисленны. Труд на земле
сакрален, поэтичен. Труд традиционен. „Социокультурные процессы
индустриализации мало затронули русскую деревню. В основе российской
традиционности и архаичности лежит отсутствие радикальных сдвигов в
характере крестьянского труда и общей культуре земледелия“ (акад. Л. В.
Милов).
Смысл Революция
Интересует его многое. Как случилась революция – ему все охота узнать.
Какая польза от революции этой? Почему разные партии: одни эсеры,
другие – большевики?

Эта атмосфера революции, несущей изменения – один из главных
смыслов романа. Это отмечается и всеми литературными критиками.
Смысл Антимилитаризм
Этот смысл один из центральных, вспомним о разговорах об идущей
первой мировой войне, о роли крестьян как солдат, о дезертирстве. Здесь,
конечно, перекличка с шолоховским текстом.
Смысл Порядок
Зиновий, худ ли, хорош, – за порядок стоит. А эти пришли народ крещеный
мутить.
Отношение к новым порядкам, к агитации, к кружкам и т.д.
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Атеизм Революции
Хуже, что Костя везде и всюду стал поносить Бога.
Разносить угодников, Божью матерь и самого Спасителя.

РСДРП и ВКП (б) были партией атеистов. Наступление большевиков
на церковь известно – аннулирование церковного брака, отделение
государства от церкви, передача имущества, публичное вскрытие мощей и
т.д.
Показательно, что изъятие церковных ценностей также прошло
при полнейшей индифферентности крестьянства к этому вопросу. Не
заинтересовал их также и происходящий ныне раскол в церкви.
Конъюнктурный смысл Правоты большевизма
Так вот, встал я на ленинскую точку – большевиком, никто теперь меня не
собьет.
Революция перестала казаться запутанной, неразгаданной сказкой.
Но и у нас, товарищи, есть своя сила: российская партия большевиков. И
есть у нас свой настоящий вождь – Ленин.
Вот Ленин для нас подходящий пастух.

Вот здесь современный читатель вспоминает то, что изучали
по учебникам – социально-экономические преобразования в деревне
первых месяцев советской власти, два коренных вопроса о войне и о
земле, эсеровская программа и большевистская программа, упразднение
помещичьего землевладения и два пути аграрных преобразований на селе.
Острой становится проблема снабжения городов (Пастернак,
Неверов). Нормальный товарооборот между городом и деревней
нарушился. Красногвардейская атака на капитал деревне. Ситуацию
усугубил Брестский мир, Украина оказалась в зоне германского влияния.
Задача изъятия продовольствия внеэкономическими мерами. 9 мая 1918
ВЦИК одобрил Декрет „О предоставлении Народному комиссариату
продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской
буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей им“. Известны
речи Свердлова о создании в деревне двух противоположных враждебных
сил, противопоставление в деревне беднейших слоев кулацким элементам.
Создаются комбеды, продотряды, военный коммунизм и нэп. Недовольство
крестьян, крестьянские восстания, голод.
Смысл Коренные изменения и участие в них масс
А нас разве спросили? И кто только комитеты разные выбирает!

Уже выделив эти смыслы на основе чтения текста, можно использовать
социальную рамку анализа. Перед нами экстратекстовая реальность эпохи
20-х гг. на селе. Массив аграрной историографии очень противоречив,
политизирован и влияет на понимание текста И. Васильева, сам текст
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не лишен конъюнктурных смыслов, связанных с эпохой его создания.
Игнорировать социальную рамку анализа текста И. Васильева сегодняшний
читатель не может.
3. Проблематика литературы о деревне
При сегодняшней рецепции текста о деревне ощущаются
интертекстуальные переклички – прежде всего Шолохов, Островский,
Лавренев, Тренев, Гайдар, Неверов и т.д., в какой-то мере Есенин, Клюев,
все крестьянские поэты и писатели, авторы эпопей о жизни деревни в
послеоктябрьский период А. Иванов, Г. Марков, П. Проскурин, С. Залыгин
(„единый текст сибирской эпопеи“, экранизированный, написанный
литературными генералами), произведения писателей-деревенщиков
(В. Белов и др.) Большинство этих работ появились уже после жизни А. А.
Коринфского.
4. Пролематика этнографии, этнологии и антропологии
А. А. Коринфский подчеркивает свое родство не только с собирателями
фольклора, но и с народоведами – социологами девятнадцатого века. В
веке же двадцатом мы должны указать на тождественную проблематику
исследований, поднимавшихся в рамках этнографии, этнологии,
антропологии.
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ПЕРСИЙСКИ МИТОЛОГИЧНИ ОБРАЗИ В ДИВАНСКАТА ПОЕЗИЯ
Вежди Хасан
PERSIAN MYTHOLOGICAL FIGURES IN DIVAN POETRY
Vejdi Hasan, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The Divan Literature is Turkish literature dating between 13th and 19th
centuries, whose effects have continued to the present day and which has Islamic spiritat
its basis. This literature has been greatlybenefited from Persian poetry and culture both
as formal factors and content. Eastern Mythologyand Heroes of Eastern Mythology
are used both in Persian poetry and Ottomanpoetry. “Mythology” in terms of the place
in classical Turkish poetry, its shape of handling and the contribution to the world of
the poet’s imagination draws attention as an important source that feeds this poetry
tradition. The poets of Divan have especially been influenced by Persian mythology; they
have benefited from the opportunities that the old narratives offered while trying to catch
the original expressions.They have strengthened their manner of telling by referring to
famous sultans and warriors of Iranian mythology.
Key words: Mythological heroes, Divan poetry, Persian mythology

Диванската литература в Мала Азия се развива в периода между
ХІІІ в. и средата на ХІХ в. в малоазийската селджукска държава, бейлиците
и Османската империя и е елитарна по характер. Този период съвпада с
основаването и упадъка на Османската империя. Началото на диванската
литература в Анадола е поставено през ХІІІ в., като първият най-ярък
представител е Ходжа Деххани. В следващите векове тази литература
изживява своя възход, за да стигне до ХІХ век, когато постепенно загубва
своята популярност. Създадена е в рамките на ислямската религия и носи
парадигмата на нейната естетика. В основата на диванската литература са
ислямската култура и влиянието на персийската поезия. При приемането
на исляма турците приемат и култура, свързана с религията. Това
става основно чрез медресетата1 и различните културни центрове. Там
представители на висшите прослойки, изучавайки арабски и персийски,
се запознават с творбите на водещите автори. Арабският език се използва
в научните среди, а персийският – в литературата. Заимствайки техните
стихотворни форми и теми и адаптирайки ги към своите условия, турските
поети започват да пишат великолепни стихотворения. Отначало в
1

Медресе е мюсюлманско училище, подготвящо мюсюлмански свещенослужители и учители за
мюсюлмански училища, както и държавни служители.
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поезията се използва персийският език. По това време все още не са налице
условията за приемане на турския език като език на поезията. Започвайки
от метриката и стихотворните форми, те достигат до интерпретацията
на различни мотиви и устойчиви теми. Придворните поети пишат много
касидета2, възхваляващи султана, газели3, посветени на любовта, теркиби
бенд4 и терджи бенд5, изразявали са мисли и чувства в къси рубаита6, както
и любовните приключения на героите, описани в месневи7. Благозвучието,
което се постига с къси и дълги срички, типично за персийския и арабския
език, изисква голямо майсторство от страна на творците при адаптирането
му към турския език. С течението на времето тази литература се е назовавала
с най-различни наименования. Диванската литература е най-новото и найпредпочитаното (İslam Ansiklopedisi 1964).
Персийската митология е един от важните извори на диванската
поезия. Митовете представляват разкази за приключенията на герои,
надарени със свръхчовешки качества. Поетите прибягват до митологичните
образи, описани в произведението „Шехнаме“ на Фирдевси. „Шехнаме“
е дълго месневи, съставено от 60 000 бейта. Главна тема в „Шехнаме“ е
враждата между Туран и Иран. В легендарните битки героите премерват
сили или преодоляват непосилни препятствия. Има герои, които са
защитници на доброто и са пример за подражание. Те играят важна
роля в диванската поезия. Основните образи от персийската митология,
споменати от диванските поети, са:
2

Класическото касиде е стихотворна форма, в която двата стиха на първия бейт се римуват помежду си,
а вторият стих на всеки следващ бейт се римува с първия. Съставено е от 30 до 120 бейта. Касиде се пише
за възхвала на определено племе или водач.
3

Газелата е стихотворна форма, която се състои от двустишия (бейтове) и се римува по схема аа, bа, cа,
dа и т.н. Газелата се състои от пет до дванадесет (а понякога и петнадесет) бейта. Най-добрите дивански
поети са писали и най-добрите газели (Gibb 1902: 81). Както всеки бейт може да изразява различна мисъл,
така може и няколко бейта, а понякога и всички бейтове да са обединени около една тема.
4

Теркиби бенд съдържа от пет до седемнадесет бенда. Всеки бенд се състои от хане и васъта, като васъта
не се повтаря в края на всяка строфа, а варира - важното е да има рима (aa, ba, ca, ..., kk; aa, ba, ca, ...,
lk). Според римуването си наподобяват газела. Повечето бендове са съставени от седем-осем бейта.
Понякога всички бейтове в хане са римувани помежду си. Теркиби бенд е подходящ за поучителни и
сатирични стихотворения.
5

Състои се от бендове. Строфите в терджи бенд са моноримни и римата се повтаря в края на всеки
полустих: (aa, ba, ca,..., kk, aa, ba, ca,..., kk). Възприетият модел в първия стих се следва до края на
произведението. Обикновено броят на куплетите варира от пет до десет, но понякога са повече от десет.
Много наподобява теркиби бенд. Към всяка строфа се добавя васъта (бенд). Използва се в мистичната,
философската и съзерцателната поезия.
6

Рубаи е стихотворна форма, съставена на базата на четиристишията. Състои се от четири стиха, които
са обвързани в едно цяло. Римата е между първия, втория и четвъртия стих. Чрез рубаи се изразява
определена мисъл във философски аспект. Рубаи е изкуството за изказване на мисъл в четири стиха.
Майсторите на рубаи са философи, мистици, съдии.
7

В старата турска литература месневи е разновидност на стихотворен разказ. Преобладава в любовната
лирика. Произведението е съставено от няколко части и приключва с епилог. Стиховете във всеки бейт
на месневи се римуват помежду си: aa, bb, cc,... Пет месневита образуват хамсе (петокнижие). Всяко
месневи започва с прослава на Аллах, следващият стих е за Пророка, след което се възхвалява велик
държавник (султан, велик везир и др.). Произведението приключва с епилог.
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Бехмен
Бехмен е син на иранския владетел Исфендияр. Според историците
той е първият, чийто ферман започва със споменаване на Всевишния.
Известен е със своята справедливост. Поданиците му се радват на
благоденствие (Yıldırım 2008: 143). Бехмен води войни с Рюстем и Зал.
Целта му е да отмъсти за смъртта на баща си. При възхваляването на имам
Али Невизаде Атаи пише:
Когато в света се появи Бехмен с тяло от бронз,
Бехрам ще трепери пред неговото величие.
					
Невизаде Атаи8
Сърцето ми е трона, за който мечтае любимата.
До такова ниво не ще достигне нито Дарий, нито Бехмен.
					
Баки

Бехрам (Бехрам-ъ Гур)
Бехрам е син на Йездеджурт. Наричан е и Бехрам-ъ Гур, защото много
често излиза на лов за диви магарета – гур. Според преданието по време на
лов пада в един ров и загива. Гур значи и ‘гроб’, затова при споменаването
му се набляга на преходността на земния живот и необходимостта от
ограничаване на безсмислените удоволствия и безсмисления начин на
живот. Поетът Баки пише, че всичко на този свят е преходно, и се обявява
против материалните блага:
Каква е ползата от земното богатство?
Знаеш за Бехрам-ъ Гур, ей, Баки?
					
Баки
Мухибби, не се надявай нито на короната, нито на силната си ръка.
Знаеш ли къде е сега прославеният борец Бехрам-ъ Гур?
					
Мухибби9
8

Примерите са от сборници със стихове на цитираните поети:
Akdoğan, Yaşar. Ahmedi Divanı’ndan Sеçmeler. Ankara, 1988.
Bâkî Dîvânı (Haz.: Sabahattin Küçük), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Beyzadeoğlu, Süreyya. Sünbülzade Vehbi: Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri ve Divanından Seçmeler. İstanbul:
İklim Yayınları, 1993.
Hayâlî Bey Dîvânı (Haz.: Ali Nihat Tarlan), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1945.
Muhibbî Dîvânı (Haz. Coşkun Ak), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.
Necâtî Beg Dîvânı (Haz. Ali Nihat Tarlan), Ankara: Akçağ Yayınları, 1992.
Nedîm Dîvânı (Haz. Muhsin Macit). Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.
Nef’î Dîvânı (Haz. Metin Akkuş), Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.
Nev’î-zâde Atâyî Divanı (Haz. Saadet Karaköse), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Şeyhi Divanı (Haz. Mustafa İsen – Cemal Kurnaz) Ankara: Akçay yayınları, 1990.
(Преводите на текстовете са мои. – В. Х.)
9

Мухибби е псевдоним на Сюлейман Законодателя, управлявал Oсманската империя през 1520-1566г.
В Западния свят е известен като Сюлейман Великолепни. Стиховете му са събрани в два дивана, като
единият е на турски, а вторият е на персийски език. Известни са 2 799 негови газели, а общият брой на
бейтовете в неговите стихотворения достига внушителните 15 935 бейта. Затова се смята, че е съставил
най-обемистия диван в историята на старата турска литература. Поезията на Мухибби не отстъпва на
нивото, достигното през XVI век.
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Александър10, Бехрам, Джем и Цезар
заслужават да бъдат твои подчинени.
				
Нефи
Дали е владетел, украсяващ света, осветяваща света луна,
или безстрашен Бехрам, или изпълнено с красота и доброта слънце?
					
Нефи

Бехзад (Бихзад)
Бехзад (Бихзад) е художник и името му се споменава заедно с Мани.
Поетите представят любимата като изрисувана от четката на Бехзад.
Единствено думите на велик поет биха могли да я опишат:
Моливът на Баки рисува цветно твоето лице.
Бихзат не мoже да предаде правдоподобно твоите черти.
				
Баки

Самовъзхвалата (фахрие) е канонична част в касиде, която идва
непосредствено след възхвалата. В тази част поетът изтъква своите творчески
способности като оправдание на правото си да пише за властимащите.
Много често се срещат стихове, в които поетът сравнява стиховете си с
тези на утвърдени поети. Първите примери на подобни стихове в старата
турска литература откриваме в касидетата на поетите Несими (поч. 1417),
Ходжа Деххани (XIV век), Ахмед-и Даи (XIV век), Кемал Юмми (поч. 1475) и
Ибрахим Бег (XIV век). Почти всеки известен поет в диванската литература
се е самовъзхвалявал и това се утвърждава като поетична норма. При
самовъзхвалата няма мистични отклонения (TDEK 1992: 437), тя има за цел
да внушава самоувереността на поета и избраничеството му да пише като
воин на словото:
Какво ако Мани завижда на изображението на веждитети?
Това е картина на Недим, представена от молива, носещ духа на Бихзад.
		
			
Недим

Бижен
Бижен е митичен герой, който се влюбва в дъщерята на Ефрасияб,
поради което е хвърлен в кладенец (Lugal 2009: 770).
Бижен ми е примката на опиянението, мечът ми е другар.
Аз съм Рюстем на мегдана на мъката, оръжието на любовта е в мен.
				
Невизаде Атаи

Джем (Джемшид)
Джемшид е митичният цар от династията на Пешдадидите.
Династията включва 10 царе: Каюмарс, Хушанг, Тахмурас (Тахма-Урупа),
Джeмшид, Заххак, Фаридун, Манучехр, Навзар, Зутахмасп-Зав и Гаршасп.
10

Александър Велики
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Именно от Джeмшид произлизат иранците. В „Авеста“ се казва Йима
(буквално ‘близнак’). В „Шахнаме“ се описва неговото царуване като „златен
век”. Джемшид обучава хората да носят дрехи вместо кожи на животните,
създава държавност и разделя обществото на съсловия. Той е първият,
който добива злато и сребро от рудници. В своята чаша, която представлява
символ на мъдростта, той вижда целия свят. Според други версии чашата
е пълна с еликсира на безсмъртието, а в нейната дълбочина са изписани
най-дълбоките истини (Prigarina http://ravshir.livejournal.com/109881.html).
Чашата на Джемшид е любима тема в иранското изкуство: в
поезията, живописта, скулптурата, сфрагистиката. Амбивалентността на
нейната семантика се изразява в това, че тя едновременно е и модел на
Вселената, и съдържа в себе си небето, земята и подземния свят и техните
нива. Символиката на чашата се състои в това, че тя съдържа всички черти
на космоса, олицетворява връзката на всичко съществуващо в природата,
което постига съвършенството си в реалния предмет:
Аз съм шахът на страната на любовта, светът ми се прекланя.
За мене обърната чаша на Джем е като короната на Едхем.
Когато влюбената ми душа попадне в механа,
обърнатата корона на Едхем се превръща в чашата на Джем за мене.
				
		
Нефи

Във втория бейт обърнатата корона намеква за това, че царят на Балха
Едхем сменя царството си (короната си) за шапката на дервиша. Шапката
на дервиша се казва тадж, което буквално от персийски е ‘корона’, но,
носена на главата на дервиша, тя е „обърната” спрямо царската корона, т.е.
„обърнатата корона на Едхем” е всъщност шапка на дервиша и съответства
на празната (обърнатата) чаша. В суфизма едно от висшите стъпала на
духовното извисяване е факир (нищета), разбирана като освобождаване
от всичко – от привързаността към материалното и духовното – създаване
на висша пустота, готова да поеме Откровението. В този смисъл висшата
пустота е ценна колкото съкровищата (Chalakova, Hasan 2008: 220):
Виночерпецо, поднеси ни вино – донеси ни чашите на Джем и Кей11.
Разнасяй големите чаши и нека се отървем от тъгата.
		
Нефи

Веднъж, когато се разхождал, Джем седнал на високия си трон,
сложил си и короната от злато и скъпоценни камъни. Лъчите на слънцето
се отразявали от короната му, а хората си помислили, че слънцето е слязло
на земята. Към името му добавили шид, което значи ‘светлина’. Оттогава го
наричат Джемшид, а деня, в който това се случва – Невруз12 (Tökel 2000: 133):
11

Персийските владетели са разделени на четири съсловия. Второто от тях се нарича Кеян и Кеянян. Към
тях принадлежат шаховете Кейкубад, Кейхюсрев и Кейкаву. Кей означава и ‘велик владетел’.
12

Невруз е първият ден от пролетта и началото на новата година в традиционния ирански календар.
Празнува се в деня на астрономическото равноденствие, което обикновено е на 21 март (пролетното
равноденствие), или 1 ден по-рано или по-късно. Това е зороастрийски религиозен празник.
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Владетелю, подобен на Джемшид, и да умра, ще останат стиховете ми.
И да изчезне цветето, то ще остави спомен за себе си розовата вода.
					
Хаяли

Джемшид е първият, който обработва желязото. Изработва брони,
мечове и други оръжия. Дрехите му са изтъкани от коприна и памук. Научил
е народа си да тъчe и шиe, запознал e хората с тайните на мореплаването.
Украсеният му със злато и скъпоценности трон е израз на неговото
богатство. Под въздействието на дявола Джемшид се възгордява. Наказан
е и на трона се възкачва Даххак (Yıldırım 2008: 204-208). В поезията Джем
(Джемшид) е представен като велик владетел, притежаващ чаша, в която
вижда света:
Не можеш да вярваш на живота, както и на света.
Джем и Дарий също не издържаха.
					
Мухибби

Даххак
Даххак е жесток владетел, който убива Джемшид. В диванската
поезия е известен с двете змии на раменете си. Поетите го сравняват с
безпощадната любима. Дългите й черни коси, падащи върху раменете, са
като змиите на Даххак (TEMK: 151). Понякога любимата, която не отвръща
на чувствата на влюбения, се нарича Даххак:
Докато падат по раменете ти къдрици, подобни на змии,
кога ли ще се усмихнат устните, подобни на Деххак?
					
Неджати

Даххак, който е символ на жестокост, е живял и управлявал хиляда
години и е причинявал много страдания на поданиците си. Иранският
израз „да живееш хиляда години“ се свързва с управлението на Даххак
(Yıldırım 2008: 228). Поетът Неджати съветва тези, които искат да живеят
хиляда години, да се усмихват и да мислят позитивно:
Ако мечтаеш да живееш хиляда години като Деххак,
по-добре да бъде всяко твое дихание като свежестта на розата.
					
Неджати

Дарий
Дарий е синът на персийския цар Дараб. Войската му претърпява
поражение в битката с Александър Велики, затова много често се споменава
редом с македонския водач Александър (Şişman-Kuzubaş 2012: 143). Поетите
използват хиперболата, за да представят по вълнуващ начин събитията
около тази битка. Понякога хиперболизирането е прекалено. Хората се
описват такива, каквито поетът би искал да ги види, далеч от човешките
възможности, като колоси (Karahan 1986: 16). В касидетата усещането за
битката се внушава чрез епитети, звукопис (грохота на конете, свистенето
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на стрелите, блясъка на сабите), но войниците не са описани подобаващо.
В повечето стихове султанът, качил се на най-бързия кон, ползващ
всякакви оръжия, е сам. Средство за митологизация на личността на
владетеля е внушението, че войската може да печели битки единствено ако
е предвождана от него. Нерядко възможностите на султана са сравнявани
с оставилите отпечатък в историята Александър Велики и персийския
владетел Дарий:
Ако Вселената види този прочут падишах,
не би го различила от Александър и Дарий.
Нефи
Мухибби превръща земята на храма в корона за любимата.
Корона, която носи щастие и е по-ценна от короната на Дарий.
					
Мухибби
Ако стиховете ми като бисери украсят короните на Кейкявус и Дарий,
цялото богатство на Индия и Синд13 няма да стигне да ги изплати.
					

Сюмбюлзаде Вехби

Баки пише за трона, короната и величието на султан Сюлейман.
Според него нито короната, нито тронът, нито щастието са вечни, а пример
за това е съдбата на великия Дарий:
Виж съдбата на Дарий и знай, че не са вечни
нито короната, нито тронът, нито щастието, ей, Баки.
					
Баки
Ефрасияб
Eфрасияб е крал на Туран. Той е добър военачалник и е главна
заплаха за Иран. В „Шехнаме“ той произхожда от рода на Феридун (Firdevsi
2015):
Разкъса се душата ми, любима моя.
Това е като разруха, сполетяна от гнева на Ефрасияб.
					
Мухибби

Фагфур
Фагфур е наименование на китайски император. Според преданието
Фагфур е от рода на Яфес. Под негова власт е била цяла Азия. Управлявал е
шестдесет и две години (Tökel 2000: 166). В диванската поезия възхваляваният
се сравнява с възможностите на Фагфур и винаги го превъзхожда:
С един-единствен удар разбиваш главата на Фагфур.
Твоята войска превръща Иран в руини.
		
Сюмбюлзаде Вехби
13

Провинция в югоизточен Пакистан.
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Феридун
Феридун е шестият владетел от династията на Пишдадите. Той е син
на Атбин, от рода на Джемшид. Баща му е убит от Даххак, след което майка
му го спасява, като го дава на семейство, живеещо високо в планините. Те
го хранят с мляко от кравата Бермаюн. След навършване на шестнадесетата
си година Феридун напуска планината и се връща при майка си. Тогава
научава истината за смъртта на баща си. Решава да отмъсти, като убие
Даххак, но решава да го затвори в една от пещерите на планината Демавенд.
Разпределя света между тримата си синове Селм, Тур и Иредж. Феридун е
известен със справедливостта си. Интересува се от астрономия и медицина.
При битките си използва слонове (Yıldırım 2008: 307-308). Феридун, заедно
с Гаве, смъква от престола Даххак. Той е представен като справедлив, смел
и упорит владетел:
Изпитвам спокойствие, когато съм в твоето родно място, любима.
И да ми предложат, не бих го заменил за земите на Феридун.
					
Баки
На този султан, който украсява страни и е опора на религия,
е даден тронът на Джем и короната на Феридун.
					
Нефи

Гив
Гив е зет на Рюстем и баща на Бижен. Известен е със своите героични
битки и приключения. Спасява Кейхюсрев от китайците. Той притежава
магическия щит на Сиявуш. В диванската поезия възхваляваният е
сравняван с Гив (Tökel 2000: 175):
Победите на Гив и Пешенг всяват страх сред врага.
Мечът на Кахраман е достатъчен на воина да спечели битката.
				
Невизаде Атаи

Феридун
Феридун е един от най-важните митологични образи в диванската
поезия. Идва на власт след Джемшид и управлява петстотин години. В
източната литература е символ на властта, победата и успеха. Владее и
тайните на магията. Побеждава Даххак, използвайки своя боздуган (Yıldırım
2008: 307).
Да речем, че си Феридун и си обиколил света.
Да речем, че си Рюстем и държиш боздуган в ръката си.
			
Мухибби
Облече се в златни одежди и седна на сребърен трон.
Управлява света подобно на Феридун.
			
Неджати
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Хюсрев
Хюсрев е син на Хюрмюз. Наследява трона след смъртта на баща
си. Водил е много войни и всичките ги е спечелил. Един ден среща Ширин
и се влюбва в нея. Взема я със себе си и я води в своята страна. Той е
известният герой от разказите за Хюсрев и Ширин. Този разказ е много
популярен в литературата на Изтока. В диванската поезия също се говори
за любовта между Хюсрев и Ширин (Şişman-Kuzubaş 2012: 154). Хюсрев е
известен и със своя кон, меч и безгранична власт. Самата дума ‘хюсрев’ е
синоним на ‘владетел’. Много често се употребява и в това свое значение,
без да се има предвид митичният герой Хюсрев (Tolasa 2001: 84). Любовта
на Хюсрев към Ширин и съперничеството му с Ферхад е централен мотив
в любовната тематика:
Владетелят, който завладява по суша и море.
Имаш хиляди роби като Хюсрев.
					
Сюмбюлзаде Вехби

Според Баки истинските поети се славят с творчеството си и
достигат до безсмъртие. Поезията им може да бъде оценена единствено от
ерудирани хора – така, както бижутерът знае стойността на диаманта. Той
пише, че Хюсрев следва пътя на Феридун, но е време да открие блясъка в
стиховете на Баки:
Хюсрев следва пътя на Феридун.
Ела и открий блясъка в стиховете на Баки.
Баки

Исфендияр (Руйинтен)
Исфендияр е син на иранския владетел Гюштасб. Прекосявайки
страната на вещици и чудовища – Хефтхан, той успява да достигне до град
Белх. Наричан е и Руйинтен (‘тяло от бронз’, ‘много силен’). Този непобедим
воин е пронизан в окото от специално изработената стрела на Рюстем и
загива. Подобно на Ахил, той е улучен в единственото възможно слабо
място. В диванската поезия се описва битката му с Рюстем (Şişman-Kuzubaş
2012: 156). Исфендияр се бие с туранците. В диванската поезия най-често се
споменава за сблъсъка му с Рюстем:
Гневът ти кара Кахраман да напусне своите земи.
Ти Рюстем ли си, или Исфендияр на бойното поле?
					
Сюмбюлзаде Вехби
Руйинтен се топи от огъня на своята мъка.
Пламък меч омеква, Нериман омеква от пламъка му.
					
Баки
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Кахраман
Според иранската митология Кахраман е син на Тахмурс. Като
малък е отвлечен от великаните и отгледан от тях. Вече пораснал и станал
юноша, той вижда във водата собственото си отражение и разбира, че не
прилича на тях. Качва се на един носорог и поема към земите на хората.
Убива няколко души и накрая е победен от Рюстем. В диванската поезия
е синоним на убиец (Pala 2010: 252). Даже го наричат убиеца Кахраман. По
този начин наблягат на жестокостта, с която се отвръща на чувствата на
влюбения. Поетите оприличават любимата на Кахраман:
Какво, ако унищожи с погледа си Кахраман?
Трапчинката на бузата й е като меч за влюбения.
			
Невизаде Атаи
Аз съм безсрташният със свръхестествени възможности.
Аз съм Кахраман, а мечът е моят молив.
				
Сабри

Изобразяването на действителността при възхвалата се характеризира с отдалечаване от реалността и възпяване на положителното, което
съществува, или на това, което трябва да бъде според поета. Диванската
поезия предполага идеализация и именно тя се проявява в хвалебствените
касидета, посветени на султана. Поетите внимателно подбират думите, за
да съчетаят до максимална степен римата, без да се отклоняват от темата.
Благодарение на богатия си речников запас оригиналните им творби се
отличават с великолепен глас, безкрайно въображение и силен език:
Кахраман, Исфендияр и Рюстем, които смазват своите врагове,
треперят, щом твоята сила усетят на бойното поле.
				
Сюмбюлзаде Вехби

Кявус (Кейкявус)
Кявус се бори да завладее Мазендеран – страната на великаните,
вещиците и магьосниците. Вярва, че превъзхожда Джемшид, Даххак и
Кехкубад. Пленен е, а по-късно е освободен от Рюстем. Кявус смята, че е
велик и тронът му трябва да е нависоко. Поръчва си голям трон. Връзва го
с въжета за телата на орли и се издига в небесата. Орлите се изморяват и
Кявус пада в недостъпна гора. Отново е спасен от Рюстем (Şişman-Kuzubaş
2006: 160-161). В диванската поезия се слави с величието и богатството си.
Чашата за вино с цвят на роза е късметът на бодила Кявус.
Кинжалът на смирението е розата на късмета и Бехрам.
				
Баки

В диванската поезия виното символизира мистичната любов към
Всевишния, виночерпецът е шейхът (духовният наставник), а механата е
буквално ‘място за пиене’. Това ‘място за пиене’ следва да се разбира като
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място за ‘опиянение’, а конкретно означава ‘тайно място за обучение на
суфита’, така че опиянението в механата всъщност е опиянението на суфита,
който е тръгнал по пътя на ‘’тариката” (духовното възхождение) (ChalakovaHasan 2008: 220). Влюбеният е ученикът – дервиш, поел по духовния път,
а идеализираната любима всъщност е самият Създател. Творчеството
им е насочено към просветения читател и задоволява изискванията на
познавачите (Salim-Hasan 2016: 272).
Кейхюсрев
Кейхюсрев е от рода Кеяниян. Внук е на Кейкявус и син на Сиявуш.
Кейхюсрев е също и наименование за велик владетел (Pala 2010: 268):
Дарий не дава короната си, нито пък Кейхюсреф – кафтана си.
Меджнун притежава короната и кафтана на любовта.
					
Мухибби

Баки пише, че владетелят на Иран почита султан Мурад като
Кейхюсрев (велик владетел):
Пред тебе Кейхюсрев стои със стегнат колан.
Владетелят на Иран изпълнява указанията на съветниците ти.
Баки

Кейкубад
Кейкубад е владетел от рода Кеяниян. Управлява сто години.
Изградил е сто села около град Рей. В диванската поезия се споменава за
справедливостта и богатството му (Şişman-Kuzubaş 2012: 161). Кейкубад е
сложен в дървен сандък и е пуснат в реката, за да се спаси от Заб - син на
Тахмасп. Според това предание съдбата му наподобява съдбата на Мойсей
(Yıldırım 2008: 470-471). Прославил се е със справедливостта си (Pala 1990:
292). В диванската поезия величието на възхвалявания се доближава до
мощта на Кейкубад. Баки пише, че справедливостта на султан Сюлейман
превъзхожда тази на Кейкубад:
Справедливостта на Кейкубад е и мъчение.
Гневът на Кахраман е милост и благородство пред твоя гняв.
				
Баки
Мухибби, не се оставяй на земния свят, мисли за отвъдното.
Къде са Хюсрев, Джемшид, Дарий и Кейкубад?
					
Мухибби

Мани
Мани е известен китайски калиграф и художник. По времето на
Сасанидите идва в Иран. Запознава се със зороастризма и християнството.
Неговото учение обединява вярвания и от двете религии. Картините му
са много въздействащи, а той ги представя на последователите си като
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изпратени от небесата (Pala 2010: 297). Сборникът му с рисунки е наречен
Нигяр, Нигярхяне, Нигяристан или Ерженг (Onay 1992: 318):
Откакто ти откри красивото си лице, затворих очите си за ада.
Картините на Мани са безинтересни пред духовното ти изражение.
					
Шейхи
Ахмеди описва твоето лице в дивана си.
Мани пък се учи от този диван да рисува.
					
Ахмеди
Нарисувах въображаемия ти образ в картината на душата ми.
Този образ не може да изобрази даже и Мани.
					
Мухибби
Цветни песни на славеите, китайските багри по розите.
Пролетта е Мани, а розовата градина е Нигярхане.
					
Баки

Нериман
Нериман е прародител на Рюстем и баща на Сам (Onay 2013: 32). В
диванската поезия присъства с военните си успехи (Yıldırım 2008: 545). Сам,
също като баща си е известен борец. Участва във войните между Иран и
Туран. Поетите възпяват героизма му във военните походи (Şişman-Kuzubaş
2012: 173). В диванската поезия е символ на героизъм (Tökel 2000: 240-241):
Знаейки възможностите си, не се съревновавай с времето.
И да си Рюстем или Нериман, пак ще те надвие.
					
Мухибби
Хюшенк остана безмълвен пред твоя меч.
Дали Нериман ще омекоти удара?
					
Сюмбюлзаде Вехби

Пешенг
Пешенг е баща на Ефрасияб, но има и други пълководци със същото
име. Той е син на брата на Феридун и зет на Тус (ТЕМК 2013: 155).
Той е тигърът на бойното поле и завладяващият нови земи Исфендияр.
Той е като Пешенг, избил войската на Дарий.			
				
Невизаде Атаи

Рюстем (Рюстем-и Зал)
Рюстем е син на Зал. Той притежава свръхестествени възможности.
След раждането си е кърмен от десет кърмачки едновременно. Като малко
момче яде храна, достатъчна за петима. На осем годишна възраст изглежда
като силен младеж. Рюстем е един от главните герои на „Шехнаме“. Той
е воин с необикновена сила и благородство, победил дракони, лъвове и
демони. Минава през седем страни, преодолява опасностите във всяка една
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от тях и спасява владетеля. Мечът, копието и поразяващата му ръка са кошмар за неговите врагове (Şişman-Kuzubaş 2012: 169). Заточен е и ослепен от
магията на Белия див. Поетите го споменават, когато говорят за своите
поетични възможности (Pala 1995: 455):
Любовта ти е толкова силна, че е все едно да се изправя срещу Рюстем.
Не ми остава нищо друго, освен да се примиря и да се предам.
			
		
Сюмбюлзаде Вехби
Веждата й е обтегната като лък, който не може и Рюстем да го опъне.
Душичке моя, недей да си мъчиш ръцете, трудно е.
					
Мухибби
Аз съм този, който ще размърда бляскавия кон.
Тялото му ще размаже Рюстем, ако той му се опълчи.
					
Баки
Шах като Джем, честит като Рюстем;
той е като сина на Дева Мария - Исус.
					
Нефи

Сиявуш
Според преданието Сиявуш е силен водач, властвал в Източен Иран
след баща си Кавус и преди Кейхюсрев. Загинал е в една от войните между
Иран и Туран (Yıldırım 2008: 632).
Не се подвеждай, не се обвързвай със земния живот.
Остана ли нещо от Сам и Сиявюш?
					
Мухибби

Сюхраб
Сюхраб е син на Рюстем. Роден е в Туран. Майка му е туркиня, която
Рюстем взема при посещението си в град Семенган. Тя е дъщеря на местния
валия. Ражда им се син, който се включва в армията на Ефресияб. Бие се
срещу баща си, който чрез коварство го поваля на земята. После разбира,
че той е негов син (Onay 2013: 33).
Пронизващият ти поглед е като кървав кинжал.
Сякаш Рюстем е дошъл да се бие със Сюхраб.
					
Мухибби

Зал
Зал е син на Сам и баща на Рюстем. Роден е с бяла коса, бели вежди
и мигли (Kurnaz 1996: 133). Баща му се отрича от него. Става жертва на
интриги и е хвърлен в гората. Там е отгледан от Симург. Заради бялата си
коса е наречен Зал, което значи ‘стар’ (Onay 2013: 33):
Скъпа, веждите ти са като лък, който не ще опъне Зал или Рюстем.
Има ли такава сила страдащият от любовна мъка?
					
Мухибби
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Диванските поети са високообразовани, завършили медресе и
владеят арабски и персийски език. Те събират своите стихове, написани
в късите форми на диванската литература, в сборници, наречени диван,
а лирико-епичните произведения са написани във формата на месневи.
Имат солидни познания в различни сфери на науката, митологията и
философията. Богатата им фантазия ражда блестящи хиперболи, съвършени по стил и лексика. Те обогатяват турската поезия с достиженията
на персийските стихотворци. Богатият им културен фон и компетенции
им позволява да включват точно определени митични герои в дългите си
касидета, както и в лиричните газели. Героите от персийската митология
присъстват в стиховете на почти всички дивански поети. Не е възможно
да се осмислят стиховете на диванските поети, ако не познаваме Бехмен,
Бехрам, Бехзад, Бижен, Джем, Даххак, Дарий, Ефрасияб, Феридун, Феридун,
Хюсрев, Исфендияр, Кахраман, Кейхюсрев, Кейкубад, Нериман, Рюстем и
Зал. С тях и техните възможности се сравнява възхваляваният и винаги ги
превъзхожда. Митичните герои се споменават доста често и в газелите с
любовна тематика. Любимата е безмилостна, подобно на жесток владетел
пред вечно страдащия и безнадеждно влюбен.
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PERSONIFICATION OF THE NON-HUMAN AS SYMBOLS OF
LOVE IN ATTILA ILHAN’S POETRY
N. Berrin Aksoy, Atılım University, Turkey
Abstract: The purpose of this study is twofold: first, to introduce the renowned Turkish poet
Attila İlhan to foreign readers and to highlight İlhan’s significance as a uniquely modernist,
social realist and an ecclectic poet who managed to bring into Turkish poetry innovative
styles, language use, romanticism and creative expressions; secondly, to display how a poet
of such qualities used symbols in his poetry by the help of language, to evoke sensations,
states of mind, individual troubles and fears and love, along with a subtle presentation of
social awareness and the dilemmas of the modern man in this chaotic and misty universe.
Keywords: Attila İlhan, symbols, personification, Turkish poetry

Attila İlhan is one of the forerunners of modernism in the Republican era
modern Turkish poetry. Turkish poetry started to undergo a change during the
Reformation period in the 19th century under the cultural and political influence
of the West and mainly of France, due to the increase in contacts. However, as
the modernization efforts and cultural and literary relations gained momentum
especially by way of translations, a new approach and appreciation in Turkish
poetry became visible among the intellectual and artistic circles during the early
years of modern Turkish Republic. This new approach and thinking in poetry and
in arts in general, was represented by the İkinci Yeni movement (Second New).
As the name suggests, this new movement initiated arguments and discussions
about the form and content of Turkish poetry and the importance of doing away
with the old and outdated forms and formal and thematic restrictions. İkinci
Yeni movement marked a radical change by ‘its objection to aesthetic autonomy’
(Armağan 2007: iv) which dominated poetry until that time, and as a contrast,
‘drew upon an autonomous poetical language’ (Armağan 2007: iv) and an
emphasis on the individuality of the poet; and hence, ‘characterised the poem as
a structure independent from politics and morality’ (Armağan 2007: iv).
Under these conditions and during these discussions, Attila İlhan was
introduced to the world of poetry in his early years by his father and mother who
were artistically oriented persons. He started writing poetry during his primary
school years and he came across with Nazım Hikmet, the world renowned Turkish
poet who is regarded as the initiator of contemporary Turkish poetry. İlhan met,
during the early years of his poetic career, classical Turkish poetry called the court
poetry of the Ottomans as well, and produced some poems under its influence.
Actually, İlhan aspired from, and was influenced by various old and new sources
of Turkish poetry. Court poetry was one them, also the İkinci Yeni movement
which he did not totally approve of. The main influence was going to be the
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modernist French poetry which he met during his travels to France, first in 1949
and consistently several times after that date.
İlhan received his first prize in Poetry, leaving behind a number of famous
and more experienced poets, when he was a lycee student, in a national poetry
competition. His first poetry book “Duvar” (The Wall) was published in 1946
at the age of 21. According to Yakup Çelik (2016) the book comprised 7 poems
bearing similarities in terms of themes and narrative technique. The landscape of
these poems is the Gavur Mountains in southern Anatolia where he spent his early
childhood, with an extended time span going back to the pre-war of liberation,
during the war of liberation after WWI, and the Republican period. According to
Yakup Çelik, the poems speak in a social realistic manner, the lifestyles of local
people entwined and connected with the landscape they lived in (Çelik 2016).
According to İlhan himself, these poems narrate war by a youth who has not experinced
it in flesh and blood, but who has experienced its ruthlessness and meanness
through hearing about it on the radio or through queues for bread, blackouts,
and mobilisations, in flesh and blood (Alkan 2015).
His interest in social realism thriving on traditional forms of court poetry
and the Anatolian folk poetry reflects hints of Nazım Hikmet’s influence on his
art in his early years. Çelik writes that the early period of Attila İlhan poetry is devoted
to the socially- concerned themes and motifs such as the people, myths, folk tales
as well as the poverty and unfavourable living conditions of the villagers (Çelik
2016).
Attila İlhan’s poetic evolution into the margins of modernist poetry
did not happen overnight. According to Kahraman, İlhan’s breakaway from
socially-conscious poetry strated around 1950’s before his going to France, and
his transformation into modernist poetry happened in the manner of a unique
conciousness (Kahraman 2000: 7). As mentioned above, İlhan’s political and
poetical affinities with Nazım Hikmet around his socialist views led him to
join a campaign in Paris to plead release for Nazım Hikmet from prison. This
confrontation with Nazım Hikmet and with Hikmet’ s poetical focus comprising
social- realist and folk- tradition themes and style influenced the poetry of Attila
İlhan’s early period. However, this influence was not going to last long and İlhan
was soon to turn to modernist poetica under the influence of French modernists
and imagists, especially Plehanov himself became a solid model for İlhan whom
he met during his time in Paris in early and mid 1950’s. In his own words from his
preface from his poetry collection “Sisler Bulvarı” (Boulvard of Mist):
Meeting Plehanov in Paris, witnessing the different attitude of French socialist
poets opens new horizons before me. I regard my ‘inek toplumculuğumu’ as a
child’s disease for my art. Dealing with natural and social dialectics iç içe, I melt
the winds of poets and schools which I had considered as harmful until now in
the unique composition of my personality. Who are these poets, what are these
schools, you ask. Baudelaire to Rimbaud, Apollinaire to Mallarme, to name a
few. A variety of schools from existantialism to surrealism, to lettrism! Our
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toplumcu poetry masters in 1940’s İstanbul had banned these bourgoise poets,
whereas in Paris, I had heard from Aragon’s mouth that French poetry started
with Baudelaire. Indeed, he himself and Eluard, as well as Tristan Tzara were
poets of two schools, they came down from dadism and surrealism. (Alkan 2015:
2) (translation mine)

Kahraman, on the other hand, asserts that İlhan’s urban poetry embellished
with a flavor of folk poetry did not come into being during his time in Paris. He
traces that period back to 1948 when his collection of poems “Duvar” (The Wall)
was published. (Kahraman 2000: 7). He goes on to say that İlhan was going to
put this style behind and begin to adopt and reproduce a style comprising a new
understanding of the style of traditional court poetry (ibid.). Kahraman concludes
that İlhan, similar to a degree to Nazım Hikmet, when taking up local themes
adopted a traditional approach, while, when he tried to produce the poetry of
a cosmic issue, opted for a totally innovative and unique structure (Kahraman
2000).
Çelik (2016) puts forward that İlhan’s initiation into modernist and imagist
poetry happened through Plehanov in Paris. Nevertheless, following his move
towards modernist poetry, İlhan began to include topics such as the city, industrial
problems, international capital, the problems of the self amid the depressing city
life, man’s impossible love, and eventual loneliness amid the problems brought
about by industrialism and development in his poetry in an imagist and symbolic
style, loaded with heavily ornamented vocabulary and figures of speech. Symbols
for İlhan became an important poetical device used as an ‘evocative power of
words to express the feelings, sensations, and states of mind that lie beyond
everyday awareness’ (http://www.textetc.com/modernist.html).
The French poet Charles Baudelaire, for instance, created ‘open-ended
symbols which brought the invisible into being through the visible, and linked
the invisible through other sensory perceptions, notably smell and sound’ (ibid.).
Likewise, for İlhan, symbols enabled him to express his inner self in a language he
created originally in his poems, which was not seen in Turkish poetry before. The
striking quality of his love symbols focused around their availibility to create the
space for İlhan to perform his socially-concerned topics under the guise of these
symbols of love in the form of personifications of objects or mental images and
concepts, which will be discussed in this study. To begin with, these comments
about İlhan and his symbols can be studied in his poem “The Fine Rover” as a
first example:
...
...
Once you take to the road it’s for life,
searching for lunch and wine,
following the cranes,
deserting great cities, great loves
In tears and sadness.
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I have loved like a child, have suffered like a giant.
all the worlds are in my veins,
despite wars, starvation, loneliness.
... (transl. by McKane in Kayacan 1992: 115)

Manifestly, the excerpt from the poem displays İlhan’s modernist poetical
tendencies in the poem. The poem, in the first place, whirls around the topic
of “I” reflecting the foregrounding of the speaker with his feelings, regrets and
longings. Now, İlhan’s social realism is understated behind the “I”, showing a steady
tendency towards the modernist tradition of highlighting the “I” as opposed to
the social and general topics of social realism, together with folk poetry colours.
The used symbols are particularly important from then on in İlhan’s poetry. It has
been argued by his critics such as Çelik, Kahraman, Alkan and many more, that
the influence of the modernist French poets on İlhan beginning from 1949 to mid
1960s is heavily felt especially in his reliance upon the use of symbols, imagery
and closed and archaic vocabulary for the sake of obscurity and ambiguity. In
the above excerpt from his poem “The Fine Rover”, the “road” is a symbol of
man’s eternal quest for something not openly stated, which may be stability, love,
happiness, self-fulfillment, or even, an indefinite nostalgia. On the other hand,
the word “child” is the symbol of pure and innocent love which also symbolises
the pathetic outcome of this love which resulted in his suffering like a giant.
Here, the “giant” can stand for a symbol of endurence or perseverence. The words
“lunch” and “wine”, symbols of avantgardism and bohemianism in modernist
poetry accetuate the search for the self-fulfillement of the “I”.
Considering the line “Following the cranes”, the crane is the most
significant symbol in this poem. As a non-human object, so much is attached to it
as it is a symbol in classical Turkish poetry and folk poetry of Anatolia. According
to Kara and Teres (2012: 194), the crane is the symbol of fidelity, sack, profusion,
welfare, pureness, patience, honour, love and freedom in Turkish culture. On the
other hand, it is the messenger of enthusiasm, sadness and well-being’ (ibid.).
Another important significance of crane as a non-human symbol is that they
are migratory birds, who do not stay only in one place forever. In the poem, the
crane symbolises the journey the speaker sets out to seek the concepts the crane
symbolises. Although the speaker mentions about his experience of great loves,
apparently, leaving these behind and following the route of cranes point out his
search for true love and loyalty as well.
Attila İlhan’s non-human personifications as symbols of love as seen in
the above instances can be elaborated on in one of his most famous poems, Sisler
Bulvarı (Boulevard of Mists). Sisler Bulvarı was published in 1954, in a collection
of poems published under the same name. According to Erol and Özer (2012) in
their study ‘Attila İlhan’ ın Sisler Bulvarı Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi’ (An
analysis of Attila İlhan’s poem Sisler Bulvarı)’; İlhan’s social realist stance does not
display itself in this poem where the ‘I’ and the themes of ‘tension, escape from
the landscape and love’ seem to be domineering the whole of the poem. They
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add that, however, the ‘I’ and the above themes do not signify a total cut off or
alienation from the everyday tensions and the realities of city life. On the contrary,
“the themes and the foregrounding of ‘I’ is a manifestation of the concerns, anxiety
and the isolation of the ‘I’” (transl. mine) (Erol, Özer 2012) in a heavily imagist
and symbolical style which at times, tends towards melancholy and a depressive
mood, a stylistic device which is uniquely Attila İlhan’s. The reliance on heavy
images and non-human personifications as symbols of love, escape and tension is
Attila İlhan’s adaptation of the characteristics of Modernist poetry to the qualities
and flavor of modern Turkish poetry. Indeed, as quoted by Erol and Özer (2012),
from Aliye (1999), Attila İlhan himself, in an interview, says that the theme of
‘evasion’ was introduced to Turkish poetry for the first time in Sisler Bulvarı.
When Sisler Bulvarı is analyised as an distinct instance of a modernist
Turkish poem in terms of the occurance of the non-human personification as
symbols of love, the following might be deduced even in the first sentence of the
first stanza:
elinin arkasında güneş duruyordu
aylardan kasımdı üşüyorduk
ağacın biri bulvarda ölüyordu
şehrin camları kaygısız gülüyordu
					
her köşe başında öpüşüyorduk
(İlhan 2014: 55) 			

the sun was standing behind his hand
it was November we were cold
a tree was dying on the boulevard
the windows of the city were recklessly
laughing
we were kissing at every corner
(transl. mine)

The sun standing behind the beloved’s hand is the symbol of warmth,
hope and happiness that come with love, which is obstructed and unable to warm
the personae. It is a non-human object, yet capable of emitting warm feelings
unfortunately not strong enough, in these lines. The tree in the third line is also
a non-human personification symbolising, according to Erol and Özer (2012) the
speaker himself, who, in the following stanzas, will dramatise and visualise his
own death and fears of dying in a cinematographic narration. The tree is, in this
line, dying in a symbolical way because of the chilling landscape of the boulevard
which is preventing the lovers to warm in each others arms.
Another non-human personification is the city windows that recklessly
laugh, most probably they are laughing at the lovers who kiss at every corner.
Kissing at every corner is a manifestation of the deepest love, the lovers are cold
and obstructed by the city to recieve the glimpse of sun rays. Sadly, the windows
of the city, unaware that they are obstructing the sun, are reckless towards the
lovers and do not care for the sun or the looming death of the speaker. The
personification of the city windows is also a symbol indirectly related to love but
used as a destructive effect in the stanza.
The poem in its entirety is actually dominated by the mist, as the title
suggests. The mist is the non-human personification of many things at once. It
is the symbol of cold and destined love; it is the obscurity of the personae amid
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the alienating conditions of the city life; it is the ruthlessness of living conditions
that leads the speaker to evasiveness and self-destruction. The poem is loaded
with endless images this symbol creates, together with a very dramatic narration
that is close to cinematography with a touch of sentimentality and melancholy as
created in the following lines:
sisler bulvarında öleceğim
sol kasığımdan vuracaklar
bulvar durağında düşeceğim
gözlüklerim kırılacaklar
sen rüyasını göreceksin
çığlık çığlığa uyanacaksın
sabah kapını çalacaklar
elinden tutup getirecekler
					
beni görünce taş kesileceksin
					
ağlamayacaksın! ağlamayacaksın!
(İlhan 2014: 55) 			

I will die on the boulevard of mists
they will shoot me from my left groin
I will fall down at the boulevard stop
my specs will brake
you will see it in your dream
you will wake up screaming
they will be at your door next morning
they will take you by the hand and 		
lead you
you will be dumbfounded at the sight
of me
you will not cry! you will not cry!
(transl. mine)

The poem, as is conspicious in the above stanza, is experimenting with
the innovative stylistic approach, creates the extremely personal and subjective
mood by means of romantic, even gothic imagery and symbolism. As mentioned
by İlhan himself, this modernist involvement with the personal takes over the
social realist themes in the poem which are understood through the symbols of
the city and the boulevard.
Attila İlhan, in his essays on literature and poetry and in his prefaces to his
poetry collections have always defended embellished, and heavy vocabulary along
with obscure and ambiguous messages and implications in poetry, in order that it
will be regarded as an art form. For him aesthetic and artistic qualities make up a
poem. Memet Fuat, one of the leading figures in Turkish cultural polysystem as a
literary critic and publisher evaluates Attila İlhan and his poetry in the following
lines (transl. mine):
Attila İlhan recognized Nazım Hikmet as the master, and although he did not
find it very successful, he was in favour of the social realist poetry of that period.
He appeared to have a countanence which suggested that he was to deal with
important subjects and to take Turkish poetry forward, to a more contemporary
level than Nazım Hikmet brought. Those who wanted to confront his hard
criticism claimed that his poetry was not original and that all he was doing
was to follow the outdated movement of free verse. In 1950’s it was observed
that Attila İlhan’s poetry underwent great changes, gained a more original
character and entwined social and personal concerns in its content. These
poems with their brand new imagery, repetitive sounds, their unconventional
lines, along with their extreme sentimentality received warm welcome form
the intellectual circles, contrary to the expectations of a possible rejection.
Actually, individualist Attila İlhan poetry, due to its lack of hints, was a ‘closed’
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type of socially- concerned poetry... In his later stages, Attila İlhan displayed
affinities with the traditional court poetry. ... Hence, in modern Turkish poetry,
he established himself as the only socially-concerned poet who was a proponent
of old language use. (Fuat 1991: 39)

Attila İlhan’s fondness of symbols and imagery in his poetry is a modernist
trait in general, but this fondness gains an originality in his treatment of the
symbols for veiling the social themes which are very subtly handled in his
poems. The symbols of love, mostly created through personification of abstract
or concrete objects, are intertwined with the social problem that pressurizes or
depresses or even frightens the persona and weaves the melancholic mood which
is forever present in his poems. In the poem Yağmur Kaçağı (The rain fugitive) the
following lines point at İlhan’s above quality:
elimden tut yoksa düşeceğim
		
yoksa bir bir yıldızlar düşecek 		
eğer şairsem beni tanırsan 		
yağmurdan korktuğumu bilirsen 		
gözlerim aklına gelirse
		
elimden tut yoksa düşeceğim 		
yağmur beni götürecek yoksa beni
(Fuat 1991: 410) 			

old my hand or I’ll fall down
or the stars will fall one after the other
if I am a poet if you know me
if you know I am scared of rain
if my eyes come to your mind
hold my hand or I’ll fall down
the rain will take me away or it will
(transl. mine)

In these lines the poet is talking about the themes of loneliness, fear,
love and companionship in a conversational tone, however the Turkish is
obscure and ungrammatical, making it hard for the reader to understand the
understated meanings. It is actually a monologue, the speaker is addressing his
lover and asks her to share his loneliness and to help him overcome his fears.
The rain in these lines is a symbol of more than one concept. In the first place,
the rain represents parting from the beloved; he wants her to hold his hand and
not to let him go. Secondly, in terms of love, rain is its symbol especially in the
title Yağmur Kaçağı (The Rain Fugitive), he is simultenously in love but scared
of love because of the troubles, most probably social, and the pressures of love.
Another interpretation of the rain as a symbol is its metaphorical significance as
a representative of the modern man’s dissolusion amid the city life.
As a conclusion, Attila İlhan is a significant Turkish poet who is also one of
the forerunners of modernist Turkish poetry with a flavour of his own. The flavour
comes from his ability to mix modernist elements of theme, style and form with
those of traditional Turkish poetry and Turkish folk poetry, along with a dash
of melancholy, romanticism and cinematographic narration in which, in some
instances in poems like Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, he, more often than
not, gets carried away. Within this constitution of his poems, his symbols of love,
always in the shape of personifications rather than metaphors, hid in themselves
his escapist and evasive tone in terms of modern man’s dilemmas and, become
suggestive of multiple meanings and interpretations. Nevertheless, with all these
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peculiarities, Attila İlhan has managed to become a model poet for the coming
generation of Turkish poets with his ability ‘to look at our age from the window of
realism with a romantic sensitivity’ (Alkan 2015: 3).
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“THE DRUNKENNESS OF THINGS BEING VARIOUS”:
SYMBOLS IN LOUIS MACNEICE’S POETRY OF THE 1930s
N. Belgin Elbir, Atılım University, Turkey
Abstract: This article intends to examine the symbolic significance of the imagery and
the form of the Anglo-Irish poet Louis MacNeice’s poetry of the 1930s in terms of certain
characteristic aspects of his representation of his sense of personal and social crisis within
the context of a turbulent historical period that covers the years leading up to the Second
World War. The article argues that the terms of this representation are inseparable from
Louis MacNeice’s concern with, and conception of, the nature of the art of poetry and
his role as a poet. Hence, this study will investigate selected poems from the poet’s work
during the 1930s in the light of his critical essays that explore and comment on his own
as well as others’ work, at a time when the function of poetry in relation to historical and
social dilemmas had become an issue of debate in literary circles.
Key words: Louis MacNeice, symbolism, imagery, poetry of the 1930s, historical and social
crisis

In Louis MacNeice: A Study, Edna Longley remarks that Louis MacNeice
is a “central poet of the twentieth century”, whose poetry “fully enters our
perennial life of the senses” (1988: ix). A characteristic and apparent feature of
MacNeice’s (1907-1963) poetry during the historical period defined as the 1930s
or simply as the ‘Thirties’, that bears out the validity of Longley’s claim is his
dramatization of his contemplation, apprehension and celebration of intense
moments that seem to provide the protagonists of his poems, frequently a
first-person speaker addressing the reader directly in a lyric voice, with an
opportunity, often sudden and unexpected, of experiencing a sense of life’s
meaning, joy and value. The expression “the drunkenness of things being
various”1 in his poem “Snow” (1935 in Dodds 1966: 30), represents symbolically
MacNeice’s experience of such moments. This moment turns out to be one
revealed as even more precious and meaningful for being ephemeral and
vulnerable, caught up in the inevitable flux of time, and within an awareness
of threatening conditions and forces that are portrayed as never far away, but
pressing on from all sides, thus implying a need to be sober. Such moments and
the context in which they occur are rendered through vivid, evocative images
and other elements of poetic form arranged in such a way within the entire
design of individual poems so as to gain symbolic significance that expresses
his themes. My aim in this article is to examine this particular feature of
MacNeice’s poetry as an important aspect of his response to, and involvement
in, the historical and literary context of the Thirties.
1

All quotations from MacNeice’s poetry are taken from The Collected poems of Louis MacNeice, ed. E. R. Dodds
(1966).
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Louis MacNeice was, in the words of Alan Heuser in his “Introduction”
to Selected Literary Criticism of Louis MacNeice, “a challengingly prolific writer
who produced eighteen volumes of poetry, two notable verse translations that
appeared in book form, a great many plays and features, ten books of prose,
many articles and contributions to books, and a vast amount of journalism as
well as unpublished material” (1987: xv). He was not only a poet, but a man of
letters who was, in fact, a very perceptive and astute critic of his own as well as of
other writers. As Heuser states, “If for MacNeice the poet is a concentration of the
ordinary man (Everyman) who rediscovers commonplaces […] as a good maker
or craftsman, the critic who is also a practitioner of the craft presents creative
principles which arise from his own quest of life and form” (1987: xxiii). In this
regard, MacNeice’s essay “Experiences with Images” (1949 in Heuser 1987)) sheds
light on his conception of the art of poetry.2 He writes in this essay that all lyric
poems are dramatic, ironic and “from the first and, above all, symbolic” (1987:
155). He goes on to say that “language itself is by its nature a traffic in symbols but
these symbols are plastic – an endless annoyance to the scientist but God’s own
gift to the poet; for the poet, who is always trying to say something new, must
take the rough and ready symbol of a general A and mould it to stand for his own
particular a; that is at his least ambitious – sometimes he will mould it to stand
for b or even x” (1987: 155). This procedure is, he maintains, “itself both ironic and
dramatic; these three attributes of a poem are inseparable”, and poetic images,
“far from existing in their own right, can only be considered as parts, or rather as
aspects, of the whole which is the poem” (1987: 155). It is the poet, as craftsman or
maker of the poem who shapes this unity.
In the same essay, MacNeice explains that his images are determined
partly by the mental climate, that is, a common world without which private
worlds could not exist, and partly by his own particular background: “We only
notice what we want to notice, we only react to what we want to react to, and we
only get the images we deserve” (1987: 157), he observes. The mental climate of
the particular time that MacNeice was referring to, and indeed was involved in,
was characterized by pervasive anxiety and a sense of foreboding, a time of social
and political unrest in the face of the economic depression of the late twenties
and early thirties, the Spanish civil war, and the threatening signs of yet another
world war. In the literary circles of the time, there was an ongoing debate as to the
necessity, desirability and also the extent of contemporary poets’ commitment
to, and involvement in, social and political issues at a time of historical crisis. As
Longley puts it, the 1930s was not “just another literary period, but also a cultural
myth which the writers themselves constructed” (1988: 36). One important topic
of contention at the time was the question of poetic individualism as opposed
to social and political commitment. MacNeice actively participated in these
debates through his critical writings. In “A Statement” (1938 in Heuser 1987) he
2

All quotations from MacNeice’s critical writings are taken from Selected Literary Criticism of Louis MacNeice,
ed. Alan Heuser (1987).
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writes that the poet is “only an extension – or, if you prefer it, a concentration of the ordinary man. The content of poetry comes out of life” (1987: 98). Since
the content of poetry comes out of life, “the poet at the moment will tend to be
moralist rather than aesthete” (ibid.). Yet, at the same time he also emphasizes
the integrity and individuality of the poet by insisting that “his morality must
be honest; he must not merely retail other people’s dogma. The world no doubt
needs propaganda, but propaganda (unless you use the term, as many do, very
loosely indeed) is not the poet’s job” (ibid.). The poet is not, he asserts, “the
loud-speaker of society, but something much more like its still, small voice. At
his highest he can be its conscience, its critical faculty, its grievous instinct”
(ibid.). In a later essay, “The Poet in England To-day: A Reassessment” (1940
in Heuser 1987), he elaborates on the issue of the poet’s integrity, and declares
that art “is a manifestation of human freedom. The artist’s freedom connotes
honesty because a lie, however useful in politics, hampers artistic vision” (113).
He is careful, however, to acknowledge that “if the artist declines to live in a
merely political pigeonhole, it does not follow that he has to live in a vacuum”
(1987: 113). At the end of the essay, commenting retrospectively on the poets
of the 1930s, he remarks, “some of the poets who renounced the Ivory Tower
were ready to enter a Brazen Tower of political dogma; where the Ivory Tower
represents isolation from men in general, the Brazen Tower represents isolation
from men as individuals (witness the typical entowered politician) and also
from himself as an individual” (1987: 114). MacNeice’s preoccupation with
moments of intense, life-affirming moments of personal experience in his
poetry is inextricably related to his conception of his role and duty as a poet
who strives, as a ‘concentration of the ordinary man’, to dramatize honestly
and truthfully both private and public realities as ‘the critical faculty’ and the
‘grievous instinct’ of the world. Peter McDonald’s remark in Louis MacNeice:
The Poet in his Contexts that MacNeice was a poet who aimed to “define and
give voice to the individual without either the wilful blindness of individualism
or the cypher-making generalizations of dogma” (1991: 20) sums up MacNeice’s
position in the 1930s. Considered from this perspective, MacNeice’s poems that
recreate the lived experience of the moment in all its complexity and fragility
can, in themselves, be regarded as symbols of his struggle to achieve in his art,
a balance, even if very delicate and precarious, between his personal and public
commitments.
Louis MacNeice’s endeavours in his poetry of the 1930s to give expressions
to moments captured from the flux of time and set within a context of threatening
and destructive forces was, in fact, as McDonald states, “had always been native
to his imagination” (1991: 35) and had been present in his work before the 1930s.
In “Experiences with Images”, he describes the personal ‘peculiar background’
that he claims to have been a persistent influence on his imagery as an unhappy
and lonely childhood spent in Belfast, Ireland, “a wet, rather sombre countryside”
(1987: 158) on the northern shore of Belfast Lough. He remembers the sea as
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“something alien, foreboding, dangerous”, yet also a “symbol of escape” (ibid.).
About the church and the church bells, later to come up as recurrent symbolic
images in his poetry, he writes: “My father being a clergyman, his church was a
sort of annex to the home – but rather a haunted annex (it was an old church and
there were several things in it which frightened me as a child). Which one reason,
I think, though I would also maintain that the sound is melancholy anyhow,
why church bells have for me a sinister association” (1987: 159). Furthermore, he
says that the daily routine of his home was “monotonous” and there were few
other children with whom he could play (1987: 160). In his opinion, all these
circumstances must have supplied him with many images of “fear, anxiety,
loneliness or monotony” (ibid.). It is important to note, however, that at the
end of this sentence, he is careful to add that these images were “used very often
quite out of a personal context” (ibid.), in other words, a public context, which
in the 1930s signified widespread communal fears and anxieties.
The first poem I will consider is “Mayfly” (1929 in Dodds 1966). This early
poem, “a love poem to MacNeice’s first wife” (Longley 1988: 13), embodies several
recurring characteristics of his symbolism. The poem is a dramatization of the
poet’s reflections on the movements of mayflies. The mayfly’s dance awakens
feelings of delight in the speaker, while at the same time he hints at the insect’s
brief life span:
Barometer of my moods today, mayfly,
Up and down one among a million, one
The same at best as the rest of the jigging mayflies,
One only day of May alive beneath the sun.
The yokels tilt their pewters and the foam
Flowers in the sun beside the jewelled water.
Daughter of the South, call the sunbeams home
To nest between your breasts. The kingcups
Ephemeral are gay gulps of laughter. (1966: 13-14)

Commenting on MacNeice’s early poems in his article “Louis MacNeice:
The Pattern and the Poem, A. J. Minnis (1975) points out that his “images seem to
fall neatly into two antithetical groups. On the one hand there is sleep, darkness,
isolation, death and dogma; on the other noonday reality, light, movement,
shared experience, life and the active imagination” (1975: 230). Minnis draws
attention to another characteristic of MacNeice’s poetry, namely, his seasonal
symbolism, observing that “when it be realized that spring contains, or at least
counterpoints, all the positives in this scheme, one can begin to appreciate the
importance of the seasonal cycle for MacNeice” (ibid.). In “Mayfly”, as the lines
from the poem above illustrate, the spring sun provides not only light but energy
and vitality. The awareness of the destructive quality of time is expressed in the
fourth verse, in the speech of the mayflies:
When we are grown up we are sure to alter
Much for the better, to adopt solider creeds;
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The kingcup will cease proffering his cup
And the foam will have blown from the beer and the heat no longer
dance
And the lift lose fascination and the May
Change her tune to June – but the trouble with us mayflies
Is that we never have the chance to be grown up. (1966: 14)

The poem’s imagery of movement, dancing, flowers and water all together
convey a sense of the life force that symbolizes the mayflies’ resistance to ‘solider
creeds’, which in their turn becomes a symbol for dogmatic beliefs of the world
of grown-ups, that force them to conform, and thus restrict human freedom.
The speaker then offers the mayfly as a model for human beings, as a symbol
of defiance of ‘solider creeds’: “So we, whose strand of life is not much more, /
Let us too make our time elastic and/ Inconsequently dance above the dazzling
wave” (1966: 14). Images of life in the poem are, however, opposed by images
of petrifaction that symbolize the power of time as a negative force: “[…] hours
of stone / Long rows of granite sphinxes looking on” (ibid.). The speaker goes
on in the last verse, to address the loved one and to acknowledge the inevitable
passing of time: “The show will soon shut down, its gay-rags gone, / But when
this summer is over let us die together, / I want always to be near your breasts”
(ibid.). Moments of joy are bound to disappear, but the value of shared love is
affirmed. In the last verse MacNeice also stresses the poet’s role in making the
moment alive through his creative powers: “[…] we the circus masters / Who
make the mayflies dance, the lapwings lift their crests” (ibid.). The poem itself,
as it moves toward its end, becomes a symbol of its own argument and of the
poet’s struggle to make the moment last.
The occasion for the moment of contemplation in a slightly later poem,
“Sunday Morning” (1933 in Dodds 1966) is indicated in its title. The poem is a
variation on the sonnet form, breaking with the traditional octet-sestet division.
The first verse where the speaker describes the morning and its activities, as well
as its promises, has ten lines. The imagery in the early lines show the morning
as a time of ordinary holiday activity, yet the speaker delights in the sense of
anticipation that it offers:
Down the road someone is practicing scales,
The notes like little fishes vanish with a wink of tails,
Man’s heart expands to tinker with his car
For this is Sunday morning, Fate’s great bazaar;
Regard these means as ends, concentrate on this Now,
And you may grow to music or drive beyond Hindhead anyhow,
Take corners on two wheels until you go so fast
That you can clutch a fringe or two of the windy past,
That you can abstract this day and make it to the week of time
A small eternity, a sonnet self-contained in rhyme. (1966: 23)
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The phrase ‘Fate’s great bazaar’ refers to the freedom of choice promised
by the only free morning of the week, and symbolizes the sense of endless
possibilities such as attaining a true love of music and becoming an excellent
piano player; or driving beyond the usual place of recreation at the speed of a
race car, that would enable the driver to get hold of all happy moments of the
past, and stop the passing of time that is sure to bring the Monday morning.
The following four-line verse, however, puts an end to these reflections by the
imperative that expresses the need to pay attention to a demanding voice not far
away:
But listen, up the road, something gulps, the church spire
Opens its eight bells out, skulls’ mouths which will not tire
To tell how there is no music or movement which secures
Escape from the weekday time. Which deadens and endures. (1966: 23)

The church bells are a reminder and a symbol of the passing of time
and the grim certainty of death, the end of all human activities. Time’s flux,
within the context of the poem, also implies the approach of the ‘weekday time’
with its never-ending obligations and dull routine of work that ‘deaden’. In its
entirety, the poem acquires symbolic significance by reproducing in its form
the contrast between a moment of fleeting sense of happiness and freedom
and the ‘deadening’ and ‘enduring’ realities that undermine these feelings. The
sonnet form allows for the abrupt break and change of tone and perspective
that ends the speaker’s contemplation of the moment and forces him to face
the unpleasant prospect of waking up to the Monday morning. The moment
cannot be captured in reality, yet the poet’s art can ‘abstract’ and make it to the
week of time’ as ‘a small eternity, a sonnet self-contained in rhyme’, which, after
all, what the poem is. The creative powers of the poet as maker are affirmed,
yet MacNeice’s consciousness of the forces that oppose and restrict human
freedom, and his refusal to disregard them prevent him from ending his poem
on a positive note.
“Aubade” (1934 in Dodds 1966) is a short six-line lyric that is similar to
“Sunday Morning” in its final recognition of the realities that are inimical to
human beings’ chances of experiencing long-lasting happiness. The first four
lines show the speaker remembering a brief list of intense moments and end
with a question:
Having bitten on life like a sharp apple
Or, playing it like a fish, been happy,
Having felt with fingers that the sky is blue
What have we after that to look forward to? (1966: 30)

In the lines above, vivid images derived from sensory experiences celebrate
life and impart a sense of satisfaction with what it has to offer. The delight one
takes in nature, in the taste of ‘a sharp apple’, in the playful movements of a
carefree fish, and the sense of exhilaration in the ability to feel the colour of the
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sky suggest our life of the senses, in a manner very much like the anticipation of
‘clutching a fringe of the past’ in “Sunday Morning”. The question ‘what have we
after that to look forward to?’ specifies the agents of these experiences as ‘we’,
indicating that MacNeice is speaking on behalf of not only himself, but the public
as well, just as he does in “Mayfly” when he widens his perspective to ‘we, whose
strand of life is not much more’. The question in “Aubade” that gains communal
relevance is answered in the last two lines:
Not the twilight of the gods but a precise dawn
Of sallow and grey bricks, and newsboys crying war. (1966: 30)

Like the abrupt and negating beginning of the last verse of “Sunday
Morning”, Aubade’s answer effectively undercuts any expectation of making the
happy moments last. What ‘we’ face instead is approaching war, as announced in
the newspapers, its reality underlined by the poet’s declaration “not the twilight
of gods”, in other words, not a mythological war between gods and evil. The
“sallow and grey bricks” are a reference to the colourless urban settings of much
of MacNeice’s poetry in the 1930s, a symbol of the monotonous and bleak lives of
their inhabitants with whom the poet seems to identify. The moments of joy in
the poem form a striking contrast to the sense of doom symbolized by the answer
and become invested with great poignancy.
“Snow” does not attribute such a poignant quality to its dramatic moment
but reproduces and investigates it at greater length. It does not contain any
direct references to the restrictions of ordinary life, or threat of an imminent war,
focusing instead on the precious quality of the moment itself. This particular
moment is distinguished by its unexpectedness:
The room was suddenly rich and the great bay-window was
Spawning snow and pink roses against it
Soundlessly collateral and incompatible:
World is suddener than we fancy it. (1966: 30)

The speaker’s sudden realization that snow and pink roses, that are in
fact “incompatible”, are actually brought together and are able to exist together
‘soundlessly collateral’ awakens in him a sense of delight and becomes a sign of
world’s promise of producing enriching moments of pleasant surprises. In the
second stanza the speaker’s senses continue to be attacked, as it were, with a
bewildering “spawning” of images, causing a state of intoxication:
World is crazier and more of it than we think,
Incorrigibly plural. I peel and portion
A tangerine and spit the pips and feel
The drunkenness of things being various. (1966: 30)

As A. J. Minnis observes, “the linguistic and formal structures perfectly
duplicate the thematic process” (1975: 235). The enjambments that carry the
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images from one line to the next serve to enact the sense of sudden assault and
the “incorrigibly plural” quality of the “crazy” world, culminating in what the
speaker experiences as “the drunkenness of things being various”. The impact of
the speaker’s moment of discovery of the shocking plurality of world is reiterated
in the last stanza:
And the fire flames with a bubbling sound for world
Is more spiteful and gay than one supposesOn the tongue on the eyes on the ears in the palms of one’s handsThere is more than glass between the snow and the huge roses. (1966: 30)

The non-punctuated, rolling third line enacts the variousness and
plurality that the speaker has felt, becoming a striking symbol of their impact
on his senses. The last line, on the other hand, states that it is not only glass that
separates the snow from the roses. In the words of Steven Matthews, what the last
line firmly asserts is the existence of “strict barriers and borders between kinds of
perception, as between all the different kinds of human activity and its politics”
(2010: 167). Viewed from this perspective, it can be concluded that the speaker has
sobered up to face and admit the difficulty of reconciling differences, of bringing
them together to co-exist in harmony. The form of the poem as a whole becomes
a symbol of this recognition and the tension it generates.
A later and longer poem, “Postcript to Iceland: for W. H. Auden” (1936 in
Dodds 1966), written after a trip MacNeice and Auden, a fellow poet and friend,
made to Iceland, shows MacNeice more explicitly committed to the crises of his
time:
Not for me romantic nor
Idyll on a mythic shore
But a fancy turn, you know,
Sandwiched in a graver show.
Down in Europe Seville fell,
Nations germinating hell,
The Olympic games were runSpots upon the Aryan sun. (1966: 73)

From its very beginning the poem records the speaker’s sense of living
in a world full of frightening, uncontrollable events. In the lines above, overt
references to “a graver show”, “the fall of Seville” during the civil war in Spain,
“nations germinating hell” and the “Aryan Olympics” register an awareness of the
present and approaching future conflicts. The trip to Iceland is “a fancy turn”, a
moment, or rather, a series of shared moments snatched from a time of worldwide disasters:
Holidays should be like this,
Free from over emphasis,
Time for soul to stretch and spit
Before the world comes back to it,
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Before the chimneys row on row
Sneer in smoke, ‘We told you so’
And the fog-bound sirens call
Ruin to the long sea-wall. (1966: 74)

That this trip was a time of respite, a brief interval before going back home
to face “the world” is made clear and emphasized by the repetition of “before”.
The “chimneys row on row” is an image that symbolizes the unpleasant and dark
atmosphere of the modern, industrialized urban world that MacNeice’s poetry
features often. Like the church bells of “Sunday Morning”, the chimneys are
personified to remind the inhabitants of the place of the impossibility of escape.
“The fog-bound sirens” calling “ruin to the long sea-wall” are personal images
from MacNeice’s childhood; here they are used in a different context, as symbols
of the contemporary menace, and merge the personal, inherited fears of the poet
with the fears of his contemporaries. Another aspect of the modern world that
MacNeice broods on in the poem is the feeling of being alone, for all ties that bind
him to his friends seem have been destroyed:
With the fear of loneliness
And uncommunicableness;
All the wires are cut, my friends
Live beyond the severed ends. (1966: 74)

The possibility of shared, communal experiences that MacNeice values
and portrays in his poems is felt to be lost in this picture of present and future
catastrophic happenings. His room has become “a pit/ Humming with the fear
of it” (1966: 74). Feelings of despair and uncertainty are conveyed through the
image of “a pit humming with fear”, recalling the “graver show” of public crises,
yet the first two lines of the first stanza of the poem, “Now the winter nights
begin / Lonely comfort walls me in” (1966: 73), with their seasonal symbolism
of the cold darkness of winter nights have already put emphasis on the private
nature of his despair. Indeed, it is difficult to separate the private from the public
in “Postcript to Iceland”, and the form of the poem mimics this difficulty in its
form that juxtaposes images of the poet’s personal life with those that render a
wider one. The last two stanzas are a direct address to his friend Auden, and an
acknowledgment of duties and responsibilities:
So I write these lines for you
Who have felt the death-wish too,
But your lust for life prevailsDrinking coffee, telling tales.
Our prerogatives as men
Will be cancelled who knows when;
Still I drink your health before
The gun-butt raps upon the door. (1966: 75)
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The poem ends on a note of stoic acceptance of their “prerogatives as
men”, an acceptance that John Lucas sees as MacNeice’s “enviable ability to ‘stand
stable’” (1986: 181). As a matter of fact, Lucas believes that this ability “to find relish
in the actual no matter how the storm clouds build” is what makes MacNeice such
a fine poet (ibid.). At the end of the poem the complexity of the poet’s acceptance
is symbolized by the moment of celebrating the friendship before the war arrives
at the door and forces them to get actively involved.
The last poem to be examined, “The Sunlight on the Garden” (1937 in
Dodds 1966), like “Postcript to Iceland”, reflects MacNeice’s sense of being a part
of the inevitable world crisis and contains recurring symbols of his characteristic
preoccupations. As McDonald notes, MacNeice’s poetry in the late 1930s “was
more committed than ever to the exploration of, and engagement with, its
public contexts (1991: 65), and shows him “coming to terms with a burden of
responsibility which is broadly ‘political’ in its terms of reference, while sustaining
also the concerns already central to his poetry” (1991: 73). The poem focuses on a
particular moment of the present on which the crisis and obligations of the near
future are felt to be pressing heavily. The first verse describes the moment, the
occasion, in fact, for the poem:
The sunlight on the garden
Hardens and grows cold,
We cannot cage the minute
Within its nests of gold,
When all is told
We cannot beg for pardon. (1966: 84)

The moment, the poet states, cannot be extracted from the flux of time,
and the structure of the verse mimes this conviction. “The sunlight on the garden”,
the entire first line, does not irradiate the scene, but “hardens and grows cold”
immediately in the following line. The sunlight, an elemental symbol in MacNeice’s
poetry, often employed to suggest the life force with positive implications, is
displaced in an unexpected manner before its life-giving quality is affirmed. The
“hardened and cold” sun turns into an image symbolic with sinister associations.
The moment is only a “minute” and cannot be saved. The last two lines of the
verse begin to gain significance in relation to these sinister associations that the
following verses elaborate:
Our freedom as free lances
Advances towards its end;
The earth compels, upon it
Sonnets and birds descend;
And soon, my friend,
We shall have no time for dances.
The sky was good for flying
Defying the church bells
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And every evil iron
Siren and what it tells:
The earth compels,
We are dying, Egypt, dying (1966: 84)

The image of sonnets descending on the earth because it forces them to do
so is obviously a symbol of the end of freedom for artists. A time of commitment
to the affairs of the world is what the poet foresees. The change of the present
tense into the past in “the sky was good for flying” points to a dramatic change that
leaves no room for sonnets, or, for that matter, birds to fly freely in the sky. The
world that MacNeice is portraying in the poem was one on the brink of a second
world war, so the image of “every evil iron siren” recalling the “fog-bound sirens”
of “Postcript to Iceland”, attains importance as a powerful symbol that refers to the
destruction and horrors that a war would certainly cause. The quotation “We are
dying, Egypt, dying”, from Shakespeare’s Antony and Cleopatra also contributes to
the symbolic overtones by alluding to past wars that were the subject of previous
works of literature. The poem ends typically with an affirmation and a sense of
stoic determination. It should be noted here, however, that the ending of the
poem enacts quite the opposite of what it has already declared and revealed to
be impossible, by returning to “sunlight on the garden” in a way that “cages” the
minute within the structure of the poem:
And not expecting pardon,
Hardened in heart anew,
But glad to have sat under
Thunder and rain with you,
And grateful too
For sunlight on the garden. (1966: 85)

The “hardened heart” is a reminder of the “hardened sunlight” of the first
verse, a symbol that widens the range of associations to become a sign of the
speaker’s commitment to duties and responsibilities to be fulfilled, duties that
“the earth compels” him and his friends to do. The heart is glad, nevertheless, for
having sat with a loved one under, if not the sunlight, thunder and rain. The poem
comes full circle to attach greater value to the life force to be cherished as a symbol
of not only one moment but of all times.
I would like to conclude with a quotation from MacNeice’s reply in his
essay “The Tower that Once” (1941 in Heuser 1987) to Virginia Woolf’s criticism
of the poets of the Thirties. At the end of the essay, assessing the work of these
poets he writes, “We may not have done all we could in the Thirties, but we did
do something. We were right […] - in our more lyrical work - to give personal
expression to our feelings of anxiety, horror and despair (for even despair can be
fertile)” (1987: 124). The handful of individual poems examined above illustrate
that what he himself did in his own poetry made it an enduring symbol of an
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honest and painful confrontation and struggle with the demands of his troubled
times.
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ЗА ДУШАТА КРИН (Н. ЛИЛИЕВ) И ЖЕНАТА КРИН
(Е. ДВОРЯНОВА)
Лицата на Богородица или за душата крин (лилия) в
текстовете на Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Г. Милев
и Е. Дворянова
Надежда Цочева
ABOUT THE LILY SOUL (N. LILIEV) AND THE LILY WOMAN
(E. DVORYANOVA)
The faces of Mary, Mother of God, or about the lily soul in the
texts by Liliev, E. Popdimitrov, G. Milev, and E. Dvoryanova
Nadezhda Tsocheva, Shumen, Bulgaria
Abstract: The present text studies the symbolic uses of the flower lily in the texts of
Bulgarian modernism and post-modernism. The writings by N. Liliev and E. Dvoryanova
use mythological stereotypes connected with the Virgin Mary – Mother of God, a never
dying flower, the Eleusa (the Compassionate and the Caressing One), figuratively named
as the lily soul and the lily woman in their striving for the divine world. In ‘The Earthly
Gardens of Mary, Mother of God’ by Dvoryanova, instead of the faded away gardens of the
symbolism (N. Liliev), perceived through the suffering and completely pure soul lily, and
the Otherworld, which stays beyond the grasp of the mind, perceived through the motive of
the darkness (dark lily), the blossoming gardens of the Mother of God can be seen, where
the sweetheart of the flowers blooms, namely the lily (part of the imagery of Paradise); and
these gardens are unreached, forbidden for the uninitiated. Em. Dvoryanova interprets in a
very original way the correlation between body and spirit in the context of the key motive
for Longing.
Key words: lily, the motive for longing, modernism, post-modernism

Кринът и лилията в библейските текстове
Кринът и лилията заемат особено място в библейските градини
сред благоуханията на нард, шафран, миро, кедри, кипариси, смирна, тамян,
цъфнали лозя, ябълки – знаци на божественото. Любимата е сравнявана
с крин, смирна, тамян; благоухаят нейните мазила, дрехи, от пръстите й
капе благоуханна смирна, за което свидетелстват примери от “Песен на
песните”:
Твоите разсадници са градина с нарове, с най-хубави плодове, нард и
шафран, тръстика и дърчин с всякакви благовонни дървета, смирна и
алой с всякакви най-хубави аромати (Песен на песните 4: 13-14); Бузите
му – ароматен цветник, лехи с благовонни билки; устните му – крин,
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от които капе чиста смирна (Песен на песните 5: 13); Аз съм саронски
нарцис, долински крин (крин между тръне), ябълка между горски
дървета... Смоковниците разтвориха пъпките си... цъфналите лозя издават
благоухание. (Песен на песните 2: 1-2, 13) (Biblia 1991: 750-754).

Името на Крина (Hemerocallis hybrida) идва от гръцкото hemera,
което означава ден, и kallos – хубост, т. е. красота за един ден. Кринът е
дълбоко   свързан с християнската религия. В своята високо сакрална
употреба в библейския текст той се асоциира с образа на непорочността,
чистотата – Дева Мария (Архангел Гавраил и благата вест за Девата).
Според библейското тълкуване от това красиво цвете (крин или крем) има
различни видове между горските цветя в Палестина. Крин има навсякъде
в Святата земя, като величието, красотата и благоуханието му подсилват
нейната значимост. Хемерокалисите (криновете) много приличат на
лилиумите и често се бъркат с тях1. Лилията според християнската
символика се свързва с чистотата, целомъдрието, Дева Мария, като правото
стъбло олицетворява божествения разум, увисналите листа – смирението,
ароматът й – нейната божествена природа, белотата й – нейната чистота.
Като символ на целомъдрието е цвете на празника Благовещение и на
всички светици – девици, на празника Великден. Данте я нарича „лилия на
вярата“. Лилия или крин сред тръни олицетворява Непорочното зачатие
в смисъл на чистотата, заобиколена от греховете на света. Неслучайно в
„Песен на песните“ мотивът за заключените градини: „Градина затворена
е сестра ми, невестата, извор затворен, източник запечатан“ (Песен на
песните 4: 12) разкрива алюзията с девствено женско тяло. Ключов е мотивът
за отхвърляне на тялото (телесното), представен чрез библейските градини
и цветя в тях.
В тези си смисли кринът се явява ключов символ в градините на
символистите и в някои от съвременните му употреби. Текстовете на
Николай Лилиев и Емилия Дворянова боравят с митологични стереотипи
на женскостта, свързани с образа на Дева Мария – Богородица Неувяхващ
цвят, Богородица Елеуса (Милостива, Милваща), условно определени като
душата крин и жената крин, за да се представи поривът към трансцендента.
При Николай Лилиев се наблюдава деконструкция на телесното: подмяна
на тялото като културен код и замяната му с прострените за молитва ръце,
смиреното коленичене пред престола на Бога, и с душата, преливаща от
любов към другите – изпълнена със състрадание. При Емилия Дворянова
се интерпретира по оригинален начин отношението тяло-дух в контекста
на ключовия мотив за Желанието.

1

Лилиите принадлежат към семейство Liliaceae и различните видове се отличават с различна окраска и
време на цъфтеж. Произхождат от Азия, Сибир и Южна Европа. Вж в Talkoven rechnik. http://rechnik.info/
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Душата крин – Николай Лилиев в контекста на българския
модернизъм
При конструирането на модерната субективност често се борави
с флорални образи, свързани с райската образност: градината се явява
първообраз на рая или отразява порива на душата към трансцендента.
Меланхолното преживяване в поезията на символистите се експлицира
чрез мотива за повяхването, бледността на цветята. Например при Яворов2
мотивът за бледността и повяхването се свързва с отдалечеността на душата
от идеала: „повехнали тела на блянове омайни // разръфани шибои - нито
дъх, ни цвят“ („Сфинкс“), а „вейката от маслина“ е знак за принадлежността
към трансцендента. Теодор Траянов залага на ароматната свежест, на
розите („първи рози“ в „Магесник“; „бледни рози“ в „Елегия на зората“),
на чистите цветя („Съзвучие“), невидените цветя („Скитнишка песен“),
свързани с регистъра на меланхолното: „потисната печал“, „умора“
(„Есенен ден“), „плач на душите“, „сълзи“ („Елегия на зората“). При
Трифон Кунев се наблюдава предпочитание към хризантемите („венец от
бледи хризантеми“), мака („кървави гирлянди ален мак“), а при Людмил
Стоянов – цветя на невинност, мимози, върби, кипариси, явори скърбящи,
първостволен кедър. В градините на Емануил Попдимитров се срещат лози
(„виното е грозд-сълза // от душата ми лоза“ в „Шартър“), макове („слънцата
се превърнаха на макове пияни“ във „Вечна нощ“), върби („сълзи не изсякват
// там от сведени върби“ в „Груйнската река“), незабравки, кремава роза.
Предпочитание към лилията и крина като символ на божествената
същност се откроява в поезията на П. Яворов, Н. Лилиев, Ем. Попдимитров,
Хр. Ясенов. Кринът и бялата перуника са образи, изграждащи представата
за трансцендента в опозиция с бавното гаснене на душата в бездната на
нощта:
И ний ше гаснем в сънния навей
на тая нощ безбрежна и велика,
а утрото по нас ще разпилей
нацъфнал крин и бяла перуника.
			
(Yasenov 1990: 132)

Лилията се оказва най-често споменаваното цвете в Библията,
символ на чистота и достолепност. Към букета от лилии се прибавят
и рози за подсилване на посланието. Лилията е лунно цвете, свързано с
мистичното познание или с тайнствата, които крие водата („Водни лилии“
на Ем. Подимитров). При Ем. Попдимитров лилиите са в един смислов
аранжимент с розата, като се разчита на нюансираността на езика като
вариант на чувството към жената, като мистично извисяване към други
светове: лилия, крем, виола:
2

За трансформацията в образите на тялото и телесността и за експанзията на мотивите за болността,
увяхването и изтляването–умиране в поетическия код на Яворов вж. по-подробно Б. Стоименова „Модусите
на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов (Stoimenova 2000: 40-49).
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ти си кат пъпка от кремова роза,
глас - виола кремонска
(Popdimitrov 1990: 86)
В Ирландия лилия бледна
над ледни ливади цъфти.
По лилия - бледна жена сърцето ми тъмно тъгува...
		
(Popdimitrov 1990: 82)

Градините в поезията на Н. Лилиев са представени чрез опозицията
„сънни“ – „повехнали“ („повехнали градини скърбят“) и „пустинни“,
вариант на опозицията „идеал – действителност“. В тях има „тъмни
лози“, „сънни брези“ („Тихата бащина стряха“), липи („Като далечен
спомен...“), белостволи тополи („Ти молиш...“), бели венци („Безкрайна
жал...“). Н. Лилиев борави най-вече със символите лилия / крин. Душата
е трепетна лютня, тъмен крин. Поетът поставя акцент върху мрака в
душата и ранимостта, тревожността, сензитивността, нервозността, които
се свързват като структура на чувствата с меланхолното преживяване.
Душите – сребърни лилии – в тяхната чистота, непорочност, безгреховност
са захвърлени в греховната бездна на действителността. Душата крин,
чакаща вестта от Архангела за идващото спасение и чезнеща в тъмнината
на безприютността и ранимостта:
Моят горък ден залязва
аз съм беден и самин...
Своя безприютен син
приюти, о, майко свята –
и сърце ми - тъмен крин
освети, о, майко свята –
тамо близо до цветята
моя дух ще се смири –
помогни ми, непозната,
да дочакам пак зори!
			
(Liliev 1993: 46)
Душите ни сребърни лилии
запокитени в мрака трептят
			
(Liliev 1990: 79)

В контекста на идеята за “еротично-дистантната единеност със
света” (Yanakiev 1991: 155) в поезията на Лилиев могат да се откроят ключовите
концепти меланхолия и молитвеност. Проявите на модерната субективност
в текстовете на поета символист могат да се разгледат през призмата на
меланхолията като болезнена чувствителност и молитвеността като тип
поведение, свързани с идеята за двойствеността на битието. Изследването
на меланхолията в поезията на Н. Лилиев се основава на извеждането на
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нейните характеристики от “Цветя на злото” на Ш. Бодлер (“Злочестината”,
“Вглъбяване”, “Бездната”, “Сплин“), свързани с образа на естета, осъзнаващ
недостатъчността на света, в който живее, опитващ се да съгради своята
въображаема реалност, терзаещ се от провала на непостигането; както и с
разбирането на З. Фройд в “Траур и меланхолия” за връзката на меланхолията
с преживяна загуба: меланхоликът “никога изгубеното няма да намери” и от
тази липса и ненамиране той създава свой modus vivendi. Меланхолията като
упоритото задълбаване в загубата поражда униние, болезнена ранимост,
тревожност, умора, мрачност, свързани с безнадеждността на преживения
момент. Молитвеността може да се изведе като основен принцип на
Лилиевото световъзприемане и определител на поезията му, експлицираща
разпятието на душата, меланхолното преживяване на изгубения свят на
хармония в затвора на действителността и нейния копнеж по абсолюта.
Признаците на меланхолното – ранимост, интерес към граничните
състояния на съня, екстаза, спомена и езиковите им проявления; молитвата и
молитвеността като културен код, спомагат за ориентирането в поетическия
свят на Лилиев, знание за човека в неговата отвореност към отвъдното. В
контекста на символистичната естетика стихосбирките “Птици в нощта” и
“Лунни петна” на Н. Лилиев представят стремежа на болезнено ранената
душа към трансцендента, изграждат сакрален свят, снемащ йерархиите,
изравняващ в плана на духовността. Душата е видяна и като територия на
страданието, покрусата, болезнено преживяваща своята ненужност в света,
въздишаща, плачеща, гаснеща от скръб; и в своята молитвена обърнатост
към “ведрия покой на вечността”, припомняща, сънуваща предвечната
родина, копнееща да се завърне у дома. Основна структура на човешкото
преживяване е безутешността, скръбта в сърцето тъмен крин: “бездни
зеят в моя път”, “аз слизам... в усоите на мрачни преизподни”, “блуждая низ
падините на скръбта”.
В Лилиевата поезия всеки и всичко се моли – жест и слово прорязват
границите, за да осъществят излаза от херметизма в желанието за единение
с ценността. Единственият език, способен да изрази състоянието на
разкъсаната душа, е молитвата. Чрез молитви душата изразява скърбите и
копнежите си – израз на болката и радостта, страха и съмнението. Откроена
е молитвената обърнатост към музиката, любовта, нощта, природата,
родината, мислени в аспекта на майчинското начало, даряващо безусловна
любов, приютяващо, приласкащо безприютния, както и към Бога-творец,
създаващ живот чрез словото, помазващия, покровителстващия, визиран
чрез тайнствения глас, чрез ръката, която дарява и наказва, прощава и
осъжда. Тази обърнатост към Бог не е сгушване под майчинското крило в
безотговорна приютеност, а ново служене с отговорност и себеовладяване,
постигане на светостта чрез страдание, покаяние, прошка. Съзнанието
на азa носи в себе си спомена за своето андрогинно предбитие (еросът и
логосът, мъжкото и женското начало, приобщаващото и разделящото),
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чиято цялост не постига в действителността. Той се намира в състояние
на молитвено очакване на милост, прошка, забрава. Молитвата дава опора,
морална сила на вечния скиталец, Ахасфер. Тя е просветление, покаяние,
жертвеност и смирено очакване на божествената милост. Гордият се смирява
(душата, превърната в храм) и отправя своите молитви към Бог. Пътят
към божественото минава през любовта към хората (агапе). В молитвата –
молба и жертва за другите, се увековечава връзката аз-ти чрез идеалното
(идентификацията с Христос): желанието да бъде изкупител, утешител с
милосърдието си напомня Христовото: “Отче, прости им, те не знаят какво
правят!” Тази отвореност на лирическия аз, постигната чрез молитвеното
слово, зовящо ласката на спомена, песента на родната Тракия, жадуващо
абсолюта и чистотата на трансцендента, даряващо любовта си на хората
и на Бог, е израз на любовната всеотдайност на аза. Свързващото начало
на ероса се съизмерва с разграничаващото начало на логоса (познанието),
което помества човека в йерархично означен свят и обрича на страдание.
Молитвите обаче отекват в безмълвието на битието, за да продължи азът
вечното скиталчество в “безсърдечния кръг на скръбта”. Молитвата като
отваряне към ценността заради самата нея, остава единственото слово на
душата, преизпълнена с любов, гаснеща от скръб, повярвала в постигането
на целостта. Човекът остава докрай
оня смешен Пиеро,
който сам при лунна светлина
чисти до зори
под лунна стряха
лунните петна.
			
(Liliev 1922: 52)

Според „Енциклопедията на традиционните символи“ луната е
окото на нощта, човешкият разум е като отразена светлина на божественото
слънце; свързва се със светлото и духовното вътре в мрака (Kupar 1993:
120-121). Луната-лилията-среброто попадат в един смислов ред, за да
отразят непринадлежността на човешката душа към дисхармоничната
действителност, обезтелесяването на телесното в отразената светлина на
божественото начало. Чистата „душа без грях“ изрича своите молитви,
в чиято основа е Желанието за излаз от херметизма и страданието,
отваряне към света със смирение и любов-милосърдие (агапе), единение
с трансцендента. Желанието като копнеж по Другия свят, но не и
осъществената среща, приближеност; усещането за Стена е в основата
на този опит за общуване с ценността, както „богомолец със стенопис
или икона“ или по думите на Св. Игов „любов без докосване“ (Igov 1991:
303); библейското „не ме докосвай, Мария“ става девиз на цялата поезия.
Мотивът за „несъбудената плът“ се свързва с обезтелесяване на Желанието
по Недостижимото място.

180

СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ

Образът на лилията присъства и в експресионистичната поезия
на Г. Милев, но подчинен на новата естетика на бунта, взрива, вика.
Експресионизмът е израз на вика на голата душа, която се отърсва от
всички цивилизационни наслоения, завръщане към примитива, за да се
изгради от руините светът на утопията. В „Експресионистично календарче
за 1921 година“ – в „Август”, „белите лилии на благочестието“ се свързват с
образа на „пречистата Дева“:
Ти си една, единствена и вечна – и твоето име е Мария.
Радвай се, пречиста Дево! – пред твоята притома пристъпва ангелът на
духа, обкичен с белите лилии на благочестието. Той посади в сърцето ти
небесно стъбло, из което ще разцъфне цветът на Всемирното Щастие.
Радвай се, пречиста Дево! – ти ще бъдещ майка на духовна свобода, ти ще
бъдеш майка на човешкото братство, ти ще бъдеш майка на всемирното
равенство. (Milev 1992:51)

В „Декември“ се появява благославящият новия свят божи син в скута
на Дева Мария:
Пречиста Дево, из твоето сърце разцъфна бяла роза – о, бял венец над
черния кръст на нашето страдание. Ний свеждаме черни чела.
И лъчезарното дете в твоя скут с усмивка издига благославяща ръка над
нас и казва:
Мир вам! (Milev 1992: 55)

Ако чрез апокалиптичната образност се експлицира мотивът за бунта,
то чрез чистотата на Дева Мария, чрез иконографските й образи (Богородица
Елеуса; Неувяхващ цвят) и символите на благочестието, визирани чрез
флоралната образност, се гради пространството на утопията. Цветята от
библейските градини се вграждат в картината на Новия свят. Например в
„Април“ се представя културният код на човечеството – идеалът, визиран
чрез гледната точка на поетите и мъдреците: „нощното небе – ултрамарин
и сребро – над тихата арабеска на преплетените млади ластари на лозата и
цъфналите клони на ябълките“.
Жената крин в „Земните градини на Богородица“ на Емилия
Дворянова
При автори като Н. Лилиев и Ем. Дворянова, боравещи със
символиката на крина, се наблюдава общност при експлицирането на
Желанието. Желание по невъзможното – забрана и непозволеност, което
поражда определена структура на човешките преживявания. Отказаното,
Непозволеното, Непостижимото място (изгубено или забранено) е обект
на Желанието. В „Земните градини на Богородица“3 вместо повехналите
градини на символизма с бледите цветя, визуализиращи страдащата,
3

Всички цитирания, които следват, са от романа на Емилия Дворянова „Земните градини на Богородица”.
София: Обсидиан, 2006. Вж. Dvoryanova 2006.
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изпълнена с чистота и непорочност душа-крин и непознаваемостта
на Другия свят, визиран чрез мотива за тъмнината („тъмен крин“ –
страдание, чистота и непознаваемост), се виждат цъфтящите градини на
Богородица, в които се намира избраникът на цветята – Крина (част от
райската образност), но недостъпни за непосветения. Непозволеност да
прекрачиш, забрана, отказаност – меланхолията като неутолим копнеж по
невъзможното при Дворянова (в контекста на иконографията – Богородица
Утоли моята печал, Неувяхваща роза).
Разглежданите текстове използват митологични модели като основа
за интерпретацията на конкретни образи, мотиви, идеи. Най-голямо място
и значение е отделено на знанието за библейската митология. Анализът на
женски фигури и женски модели на душевния опит, сътворени с литературни
средства, използва символните ресурси на Библията – в „Земните градини
на Богородица“, свързани с мотива за Желанието и любовта от гледна точка
на опозицията непорочност – страст, докато Н. Лилиев разчита на езика
на Псалмите, визиращи страданията на душата.
Романът, четен през призмата на библейския текст, насочва към
„Песен на песните“, за което свидетелства изказаната позиция и на М.
Пилева:
Този роман деконструира човешката забрана и традиция, постановени
на база на легендата, апокрифа за земните градини на Богородица, както
и всяка „естетическа явимост до съвършената структура на духа... на
зримото в незримостта, на материалното в идеалното, на рационалното в
ирационалното»... една възможност за четене през Песен на песните - до
проникването в Божественото.” (Pileva 2012: 135)

Топосът на градините в „Песен на песните“ се свързва с благоуханията
на цветята: нард, шафран, миро, кедри, кипариси, смирна, тамян, цъфнали
лозя, ябълки – знаци на божественото. Небесните градини се оглеждат в
земните градини. Те са плод на Желанието на Дева Мария – единственото
й земно желание: цъфтящите градини, вариант на рая, освен небесното
й желание – да бъде майка на Божия син. Според легендата Богородица
помолила сина си и той изпълнил Желанието й – да й подари градините,
които вижда, и те станали подстъп към Осмия ден за хората, устремили
се към небето. Земята, на която растат маслинени горички, смоковници,
кипариси, храсти, раждащи тамян, алойни дървета, кедри, и изворите са
варианти на Едемската градина с цветята, Дървото на живота и водите
на живота. Докосването до земята ражда градините, в които сама, със
собствените си ръце, Богородица е засадила Крин. Кринът е небесното
цвете, целостта, обемаща всичко и всеки, свързва се с преображението на
земното в небесно; на несъсредоточените цветя в едно цвете: „Цветята
никнели несъсредоточено и трябвало да се съсредоточат и открият себе
си в един крин“ (Dvoryanova 2006: 218); на земните копнежи в Небесно
Желание. Основен мотив в текста е Желанието, мислено чрез опозициите
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страст-непорочност, земно-небесно, неговите трансформации. Разгърнат
е мотивът за духовното преображение, обезтелесяване, за което
свидетелства фрагментът:
...трябва да бъде изтръгнато всяко несъсредоточено желание и въведено
в небесен ред, който на земята да се явява, защото несъмнено божествено
трябва да е Богородичното желание, а значи е подстъп към Осмия ден за
онези, пожелали небето (Dvoryanova 2006: 218).

Желанието в неговата изчистеност е видяно като път към
Спасението, към Небесното, като желание за Бог. Топосът на градините
е пространство на светостта, свързано с Чудото (прииждане на чудодейни
икони към желаното място, строеж на манастири). Това е Свято място,
милостиво поради женското естество, което го е породило и задало
собствения му смисъл да бъде то свята градина:
няма по-милостива от Майката, няма по-прощаваща грешките на света...
няма по-смирена от Нея. След като единственото, което в живота си е
пожелала, е тази благоуханна градина (Dvoryanova 2006: 230).

Образът на Дева Мария се възприема като образ на светостта –
милосърдието, смирението, архетип на Божията Майка, а светостта се
основава на флоралната образност (библейските градини и Крина), на
иконографията (различните лица на Богородица, свързани с идеята за
спасението от земните страдания – Утоли моята печал; с идеята за вечност
– Неувяхваща роза). Сюжетът, гравитиращ около легендата, разгръща
историята на жените, носещи името Мария, в съвременността, за да
успореди търсенията на Недостижимото преди и сега, като обвързва образа
на градините с топоса на Острова.
В текста е разгърнат мотивът за заключените градини, знак за
чистотата, непорочността на телесното. Още първата среща с този образ
отпраща към библейския текст: „Градина затворена е сестра ми, невестата,
извор затворен, източник запечатан“ (Песен на песните 4: 12); разкрива
алюзията с девственото женско тяло, което трябва да бъде опазвано,
охранявано от греховната телесност. Заключените градини визират
непорочността на телесното (материалното):
Желанието останало в нея, след неговото осъществяване монасите
започнали да охраняват желанието – женски крак да не стъпва на Атон,
да го съхранят свято, да не проникнат непозволени копнежи, подбудени
от топлината на земята, благоуханията на несъсредоточени цветя, дъха на
соленото море (Dvoryanova 2006: 220).

Телесното носи в себе си изкусителната топлина, вкус, аромат
(уханията могат да преминават границите и да изкушават те да бъдат
прекрачени). Тогава основният въпрос е как да бъде опазено Желанието
в неговата непорочност, чистота – чрез охраняване на телесното с неговия
вкус, аромат, вид, топлина от непосветеното око; чрез преображение
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на телесните изкушения в небесни. Заключените градини се асоциират
с изкусителното женско тяло, което трябва да бъде съхранено в своята
непорочност (девственост). Неслучайно се борави с архетипи на
женствеността – Дева Мария и София Божията премъдрост са образи
на телесната чистота и божественост, възприемани в един вертикален
йерархичен ред (по посока от телесното към божественото). Телесното чрез
своята сетивност (вкус, аромат) е изкусителното, а Желанието е тялото да се
извиси към небесното. Девата е чистота, милосърдие, смирение, но въпреки
светостта тя носи в себе си и телесното, както и нейните „земни“ градини.
Вкусът, ароматът, визията – се свързват с изкусителната телесност – затова
е издигната стена, която окото не може да види. Смирение не стига, за да се
спечели Небесната милост. Със Стената се сблъсква според легендата царица
Плакия: „стъпила на Светата земя, но после се чул глас „откъде си?“, гласът се
превърнал в око... Забраната пренесла себе си като Глас.“ (Dvoryanova 2006:
232), а в съвременността пред нея ще се изправят Лодкарят, Жената (Мария
– ще види, без да престъпва).
Желанието не може да бъде оставено, трябва да бъде овладян дъхът на
дафина, несъсредоточеният цъфтеж на цветята, топлината на земната пръст,
която предизвиква копнежи. Всяко несъсредоточено желание трябва да се
приведе в небесен ред. Разчита се на културата на сетивата – на гледането,
слушането и уханието, за да се направи опит да се прекрачи в Другия свят.
В Съня на Лодкаря – посредник между световете, той вижда Другия свят,
който му се явява като градини, изпълнени с цветя и ухания, като жена
с крин в ръката. В Съня-видение градините примамват с уханията и те
достигат до човека, до тялото, което се преизпълва с тях и започва да се
въздига:
Имаше цветя
подобни на рози,
подобни на маргарити,
подобни на калии,
подобни на лилии,
подобни на миндалов цвят, какъвто никога не си виждала,
подобни на крина, който е избраникът измежду всички цветя,
и упойваща тишина имаше,
а в тишината, съвсем подобно на море земята се вълнуваше, надигаше се
изотвътре и аз усещах как ме люлее насам и натам, нагоре-надолу, сякаш
искаше да ме повдигне над себе си и като вълна да ме отнесе там, където
бяха цветята, в градината...
после нахлуха ухания на вечнозелени дървета и с очите си видях в съня как
потече сокът по жилите им...
кипариси просълзиха от влага,
и храстът, раждащ тамян, вместо към огън се устреми към вода,
алойните дървета набъбнаха, кората им се спука, и гъст сок потече от тях
към земята,
и кедри край вода израснаха, а клоните им се наведоха и се потопиха,
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смоковници разпръснаха сока от зрелите плодове,
и мирисът на дафина в дафиновите дръвчета...
...от мириса на дафина потръпнах, но не в кожата си, в корема ми се промъкна
неустоимата миризма. Ако не беше мирисът на дафина, сънят ми може би
щеше да отлети тъй, както би трябвало да отлитат сънищата, оставяйки
след себе си единствено радост или пък споделим срам, но тялото ми се
преизпълни и сякаш започна да се въздига, възправи се над земята и в
съня си разбрах, че градината е незнайно къде на небето, какво изкушение,
Боже, когато видимостта зад очите ми набъбна със същества в бели дрехи,
с коси спуснати към земята, с тела гъвкави и меки в погледа ми...
и аз възжелах да съм там. (Dvoryanova 2006: 232)

Ароматът на градините се оказва Изкушение, което води до желание
за прекрачване на границите, до трансформация на видимото. Сънят,
видението като фантазна реалност говорят за Желанието да се премине от
земното в небесното. Когато желанието се изчиства чрез вярата, се появява
образът на Богородица с крин в ръката. Кринът не е част от материалната
греховност, той принадежи към Святото място. Кринът е атрибут на
непорочността на Дева Мария, подарен й е от Божия син. От него тръгват
другите цветя: „трябва да открият себе си в един Крин“. Той е началото,
истината и животът, част от божествената същност. Чрез аромата може да
се прекрачи границата между световете, но не и чрез тялото – има Стена,
която окото не вижда. Сънят насочва към възможността „да видиш“ Другия
свят, да го възжелаеш, но след пробуждането-завръщане в действителността
- да се види неговата недостъпност.
Желанието и земните копнежи
Сюжетът на текста разгръща историята на/за трите Марии като
история на желанието – отвъд забраната – женски крак да не стъпва на остров
Атон, свързана с историята за Градините на Богородица като Желание
за проникване в Божественото. Жената е тази, около която ще се градят
основните смисли в романа: жената и музиката (виолончелото), жената
и литературата (желанието на Мария да напише роман за Богородица),
жената и любовта, жената и Бог. Жената в опит за познание на себе си – да
погледне в себе си, но и отвъд себе си. Тялото отново се явява културен
код – свързано със заключените библейски градини от „Песен на песните“
– знак за непорочността, или тялото и любовната страст (историята за
Мария и Лодкаря).
Емилия Дворянова превежда забраната за градините чрез отхвърляне
на тялото (телесното) и показва, че жената не може без тяло, не трябва да
бъде деконструирана. Желанието се отваря към телесното. В един смислов
ред попадат образа на градините – Мария – тяло. Телесната същност се
свързва с грешни желания: „виждам градините, казах му, виждам тялото,
обрасло със забранени желания“. Как тогава тя да бъде опазена непорочна?
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Другият свят носи в себе си божественото начало, но Девата носи в себе
си и земното начало, явено като градини, изпълнени с цветя и ухания.
Едно пространство, което изкушава да се навлезе в него - видението усилва
желанието, което става неустоимо.
Знак за отелесяване на желанието е историята на Лодкаря и Мария.
Една жена прави опит да прекрачи забраната чрез Желанието (любовтастраст), сляла се с морската стихия. На тялото му е отказано да прекоси
границата между световете, може само в любовния акт, който се усеща като
природен трус – в морето, на острова, изживява се. Желанието е видяно в
неговата двойственост (каквато е и човешката природа): желанието като
еротично излъчване и Желанието като копнеж по непостижимото. В този
смисъл образът се натоварва със сакралните употреби на Богородица
Неувяхващ цвят и Пътепоказателка. Мария е избраницата – тя „вижда
градините, тялото, обрасло със забранени желания“, тя е изкусителката,
обзетата от копнеж по забраненото, недостъпното. Забраната (забраненото)
се свързва с измеренията на божественото, но в него може да се навлезе и
чрез телесното докосване – „земните градини“ – Атонските градини като
отражение на небесните „заключени“ градини.
Мария е избраницата. Тя е тази, която знае – без да е видяла мястото,
знае какво има там. Тя намира Богородични камъни. Мария върви по пътя
си... събира на морския бряг Богородични камъни, които я напътстват:
Богородица Неувяхваща Роза,
Богородица Утешителка,
Богородица Играеща с Младенеца,
Богородица Животоносен източник4,
Богородица Плачеща,
Богородица Милваща,
Богородища Млекопитателница5,
Богородица Неизгаряща къпина6,
Богородица Недопиваема чаша,
Богородица Неочаквана радост,
Богородица Поръчителка на грешните,
Богородица Утоли моята печал. (Dvoryanova 2006: 345)
4

За различните иконографски изображения на Богородица тук и по-долу вж. https://bg.wikipedia.org/
wiki/Богородица. През 16-17 в. се оформя тържественото изображение „Непресъхващ (животворен)
извор“. Не е самостоятелен иконографски тип. Представлява внушителна сцена, в центъра на която е
Пресвета Богородица, а наоколо са радващите се светци.
5

Изобразява кърмещата малкия Иисус Пресвета Богородица. Въпреки че не съответства точно на
описанието, по-скоро може да бъде причислена към типа „Елеуса“. Иконите „Млекопитателница“ (на
гръцки – Γαλακτοτροφούσα) са рядко срещани - образец от края на 18 век може да бъде видян в криптата
на храма „Свети Александър Невски“.
6

Това иконографско изображение произлиза от тълкуването на библейския разказ (Изх. 2:2-3), според
който Бог се явява на Мойсей като пламък върху една къпина, която гори, без да изгаря. В православието
един от епитетите, с които е наричана Пресвета Богородица, е именно „Неизгаряща къпина“ неизгарящата къпина се разглежда като предобраз на Богородица. Иконографският тип се развива в
Русия някъде около 14 – 15 век, най-известни са творбите на Андрей Рубльов и Дионисий.
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В православната иконография Богородица винаги е тъжна, но тази
тъга е различна: ту скръбна, ту сияеща, но винаги излъчваща духовна
чистота, мъдрост и вътрешна светлина. Богородица може тържествено да
представя своя Син пред света, може леко да го прегръща или внимателно
да го придържа. Тя винаги е изпълнена с благоговение, покланя се
пред Божествения Младенец и е кротко примирена с неизбежността на
жертвата. Яснота, одухотвореност са основните характерни черти на
образа на Богородица в православните икони. Богородица се явява образ
на милостта, грижата, смирението, утешението, любовта-агапе, но и образ
на божествената вечност (неувяхваща, неизгаряща, недопиваема), свързан с
огнената символика, флоралната образност. Така двата образа се съизмерват
– божественият и земният, пътищата им се пресичат. Иконографските
изображения на Богородица в романа се обвързват с мотива за пътя от
земното към небесното, пътя към мистичното познание и самопознание,
който изминава Мария.
Мария повежда, превежда Лодкаря към Желанието: „Аз съм Мария.
Дойдох да Те отведа в Желанието Ти“ (Dvoryanova 2006: 350). Страстната
любов е съпроводена с поредица от чудеса. Тя е благословена от Дева Мария.
Ем. Дворянова борави с различните иконографски образи на Богородица:
чудотворната икона на Богородица Кукузелиса, която сама подарила на
Йоан Кукузел паричка, защото той много хубаво пеел, и до днес ръката й е
протегната...,
чудотворната икона на Богородица Икономка, изобразяваща точно
как Богородица показва на свети Атанасий къде има вода, бистра като
собствените й сълзи...
чудотворна икона на Богородица Ктиторска, наричана още Олтарница,
която била хвърлена в кладенец, за да я спасят от арабите
чудотворна икона на Богородица Портаитиса, която още през 9 в. била
спусната в морето, за да се спаси от жестокия Теофил Иконоборец..., а
след години доплувала до Атон, вертикално възправена и с огнен стълб,
опрян в нея... сама си намерила място над манастирските порти, защото
не желаела да я пазят, искала тя да бъде Пазителка, поради което я
нарекли Вратарница.
Богородица Троеручица, която съхранила ръката на св. Йоан Дамаскин във
вечността, отсечена заради вярата в Нея...,
Чудотворна икона на Богородица Елеоточива, от която миро се лее безспир
и благоуханието е задушаващо;
Богородица Акатистна, чудотворна, защото удържа на огън, когато
непредпазливи човешки ръце го подпалят и самата тя не гори,
Богородица Гликофилуса...
Богородица Скоропослушница, тази, която изпълнява желания тутакси,
ако се помоли човекът с истинска вяра; човекът много желае, непрестанно
желае, удавен е в желания и въобще не би могъл да се спре, а Тя, Единствена,
само един път е пожелала;
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Богородица Есфигменис,... Заклана Богородица, която преди много векове
пострадала от нож, при това кухненски, порязана дълбоко в лика си от
обезумял монах;... а от Богородичната рана потекла кръв, изляла се върху
плочите на църквата и полуделият припаднал в нея, след което, щом се
пробудил от лудостта, се покаял...
И Богородица Антифонитрия.
Богородица Предвъзвестителка.
От-гласящата Богородица.
Богородица Пред-възвестителка на Забраната.
Изпреварващата вестта Богородица. (Dvoryanova 2006)

Най-често срещаните изображения на Пресвета Богородица
в иконографията са символните образи, в които тя държи
Младенеца Иисус Христос. Те се подразделят на два основни
типа – Одигитрия (на гръцки Οδηγήτρια – „Пътеводителка“) – Богородица
държи малкия Иисус и го сочи като „Пътя, Истината и Живота“)7,
или Елеуса (Ελεούσα – „Милостива“, „Милваща“, „Умиление“8). Тези
основни архетипи дават началото на редица следващи иконографски
типове: „Пресвета Богородица – неувяхващ цвят“9, „Играеща Богородица“10,
„Пресвета Богородица троеручица“11 и т.н.12. Тези изображения, с които
7

Богородица Одигитрия според старинната християнска традиция води началото си от първото
изображение на Пресвета Богородица. Тя е изобразена в тържествена поза, обикновено допоясно, с
лявата си ръка придържа Младенеца, а с дясната го сочи като „Пътят, Истината и Животът“. Смята се, че
от одигитрия е произлязла иконографията „Богородица – неувяхващ цвят“. Вж. https://bg.wikipedia.org/
wiki/Богородица.
8

Богородица Елеуса – Пресвета Богородица прегръща Младенеца, допряла е лицето си до неговото.
Характерно е изпускането на една от трите звезди, тъй като според символиката си те са обозначение на
троичния по лица (според християнството) Бог, т.е. след като едно от тези лица е изобразено, то няма
нужда да бъде символно упоменавано допълнително. От тази иконография произлизат допълнително
„Елеуса то кико“ (смееща се, или играеща), „Достойно ест“, „Галактотрофуса“ (млекопитателница),
утвърдени иконографии като „Владимировската“, „Казанската“ Пресвета Богородица, чудотворната
икона от Бачковския манастир.
9

В криптата на храма „Александър Невски“ се намира икона на рядък иконографски сюжет – „Пресвета
Богородица – неувяхващ цвят“ (или „Роза“) от втората половина на 17 век. Характерно за това и другите
такива изображения е, че Девата и младенецът са изобразени изключително тържествено, Христос е
прав, и двамата са с царски атрибути, а Богородица държи в дясната си ръка цвете (роза), откъдето идва
и името на тези икони. Вж. http://bgartgallery.eu/index.php?m=1&ws_m=4710
10

„Играеща“, или „смееща се“ Пресвета Богородица (Ελεούσα του Κύκκου) е сравнително късно възникнал
иконографски тип, разновидност на „Елеуса“, като композицията е по-разчупена и жива. По правило при
тези изображения Девата и Младенецът се изобразяват с царски атрибути.
11

Това не е иконографски тип в собствения смисъл на думата, а към основни изображения като Елеуса
или Одигитрия се добавя „трета ръка“. Произходът на иконите на Пресвета Богородица Троеручица се
свързва с чудото, което се случило през 8 век на свети Йоан Дамаскин. Наклеветен, той бил наказан,
като му била отрязана дясната ръка. След дълги молитви към Пресвета Богородица, ръката му по
чудесен начин отново станала здрава. В памет на това събитие на някои икони, особено в православната
иконопис, на различни изображения на Пресвета Богородица се добавя третата ръка.
12

Иконографиите, утвърдени със собствени имена като „Владимировска Богородица“, „Иверска
Богородица“, са разновидности на тези два основни иконографски архетипа. Богородица бива
изобразявана в различни сцени – при иконографския тип „Рождество Христово“, „Сретение Господне“,
„Сватбата в Кана Галилейска“, „Успение Богородично“, в различни илюстративни изображения. На Запад

188

СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ

борави Дворянова, са призовани да станат част от чудото на любовното
единение на земята и морето, на Лодкаря и Мария: от иконата Богородица
проронва сълзи, издига ръка за благослов, показва пътя.
Пътят на Лодката в морето като пространство на еротичната любов
е път на чудодейното оживяване на иконите на Атон: Пътепоказателка
показва пътя, ръката на св. Георги се раздвижва (не е колебание във вярата),
от извора със светена вода изригва фонтан, има опит да се съчлени реч,
потръпва дясната ръка на св. Марина. Убийството се явява реконструкция
на посегателството на икона на Богородица – „Закланата Богородица“:
„потича кръв, както когато някой заклал Майката“, въвежда се мотивът за
Греха: „невъобразим Грях – смесване на кръвта и виното“ (Dvoryanova 2006:
254). Въпреки гледната точка на външния наблюдател (монасите от Атон),
че лодката излъчва съблазън, че „плува Грях“, тя предизвиква поредица
от „негреховни“ преживявания и вчувствания: състояние на блаженство,
спомен за детството, милостива усмивка, погалване. Над лодката се носят
молитвени песни, Вратарница се раздвижва. Морето е развълнувано, което
кореспондира с цитирания откъс от Библията – „защото е казано: Аз съм
Господ твой, Който вълнува морето, та вълните му реват“ (Исаия 51:15).
Над Лодката се появява благовонен облак, излива се благовонен дъжд над
забранения Остров. Чрез любовното единение се постига прекрачването в
Другия свят, постига се целостта, Преображение Господне. След страстната
любов телата се разделят и морето утихва. Мария е тази, която намира
жената в Амуляни, оглежда се в очите й, там вижда Другия свят и я последва.
И двете жени изчезват. Тялото на Мария не е намерено. Остава загадката на
преображението, на прекрачването в Забраненото.
Страстната любов от Песен на песните като основен образ може
да се открие в много планове на „Земните градини на Богородица“. Освен
желанието на жените към Светото място, в книгата се разкрива и любовта
на двете Марии към изчезналата, любовта на Мария към Дева Мария („Ще
напиша роман за Богородица“), към цветята, към музиката, към Лодкаря,
загатва се любовта на монасите, както и тази на Небесната царица към
Божественото. Това са различни прояви на пластовете, свързани с любовното
(Pileva 2012: 135). Героините търсят зад привидността на нещата преди всичко
истинските, скритите си същности. Мариите трябва да погледнат дълбоко
навътре, но в същото време да излязат извън себе си, за да стигнат до своята
духовна действителност, обективната реалност, непознаваема за другите,
извън видимия свят, за да опознаят загадките й и да намерят своето аз.

се набляга на духовно-нравственото значение (обикновено там Пресвета Богородица се описва в сини
одежди – символ на небесното и нематериалното), в източната иконопис тя обикновено е изобразена
в пурпур – символ на мъдростта. Във всички по-ранни образци на двете рамена на Пресв. Богородица,
а също на челото й се изобразяват звезди – алюзия с Витлеемската звезда. Три – с идеята да подчертаят
нейното „приснодевство“ – т. е. тя е девица преди, по време и след зачатието на Христос.
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АРХЕТИПЪТ ЙОВ ИЛИ ЗА КОРЕНИТЕ НА МЕЛАНХОЛИЯТА
В „ПЛАНИНСКИ ВЕЧЕРИ“ НА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ
Николай Димитров
THE JOB ARCHETYPE OR THE ROOTS OF MELANCHOLY IN ASEN
RAZTSVETNIKOV’S BOOK MOUNTAIN EVENINGS
Nikolay Dimitrov, University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Abstract: The current paper searches for the roots of melancholy in Asen Raztsvetnikov’s
book “Mountain evenings” using observations of the Job archetype in the poet’s verses. The
archetype, unlike the myth, with its theological symbolism, gives us an opportunity to peer
into the psychological structure of the poetry, and with that – a more wholesome understanding of the work’s messages. K. G. Jung’s “Answer to Job” and “Aion” are the theoretical
base for this paper. Melancholy is seen as an existential condition of the persona – a result
of deeper understanding of Being.
Key words: Asen Raztsvetnikov, the Job archetype, melancholy, mountain evenings, K. G.
Jung

През 1934 г. излиза от печат книгата на Асен Разцветников „Планински
вечери“. Последното стихотворение в нея започва със стиха: „ТОВА Е КРАЙ
на тая странна повест“. Обозначаването на една лирическа книга с жанрово
понятие, отвеждащо към друг литературен род, не е ново за българската
литература. В краткия послеслов към стихосбирката „Освободеният
човек“ ще бъде дадено подобно жанрово определение за нея от автора
й Теодор Траянов, който ще я нарече „романът на един живот“. По-късно
Николай Райнов във „Вечното в нашата литература“ ще определи книгата
„Освободеният човек“ с друго нелирическо жанрово понятие, наричайки
я „вътрешна автобиография“. С подобни надредни жанрови определения
бихме могли да удостоим и други лирически книги в българската литература
като „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков, „Подир сенките на облаците“ на
Пейо Яворов, „Вечерен тромпет“ на Борис Христов и др. Означава ли това,
че всяка изповедна лирическа книга би могла да бъде наречена „романът
на моя живот“? Едва ли. Това, което обединява гореизброените книги, не
е само силно изявеният лирически автобиографизъм, но и стремежът
структурирането на книгата да бъде подчинено на една цялостна концепция,
целяща осмисляне на личностното битие като някаква завършеност,
като низ от превъплъщения и трансформации от една точка до друга на
екзистенциалния път. Става въпрос за изграждането на чисто духовна
автобиография, която има свои метафизически закони за развитие и свои
цели, в повечето случаи неприпокриващи се с житейските и идеологически
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перипетии на личността на съответния поет. Този тип автобиография на
вътрешния живот на човека съдържа по-отчетливо или по-слабо изявени
външносъбитийни опорни точки, но при всички случаи е с ясно изразена
есхатологична представа и телеологическа архитектоника, обосноваващи
използването на епическа жанрова фигура като „роман“, „повест“,
„автобиография“ за характеризиране на лирическо произведение.
Но да се върнем към надредното жанрово понятие „странна повест“,
което Разцветников дава на своята книга „Планински вечери“. То провокира
очакването за някакъв лирически сюжет. Цялостен такъв обаче в книгата
трудно бихме открили. Тя се състои от девет въвеждащи стихотворения,
които според Иван Станков (Stankov 1993: 75) влизат в тематично-идейна
корелация с деветте цикъла в книгата.1 Според него тези девет цикъла
изграждат своеобразна биография на лирическия герой, която следва
ретроспективно детството („Прости песни“), юношеството („Блуден син“),
живота в града („София“), неосъществената любов („Степ“).
Поемата „Двойник“ разделя книгата в съотношение 3:2, визия за
„златното сечение“, и връща „повествованието“ в сегашно време. Следват
три цикъла, в които лирическият герой е намерил жадувания покой,
превъплъщава се в съдбата на други герои, обобщава. Подобна сюжетна
схематизация има своите основания на едно външно тематично равнище
и предполагам, че при подреждането на циклите Разцветников използва
точно тази схема, която, разбира се, с оглед на емотивно-метафизичната
цялостност на книгата има своите пропуквания и отклонения. Невинаги
кореспонденцията между въвеждащите девет стихотворения и съответните
цикли, посочена от изследователя, е адекватно защитима на тематичноидейно равнище (например връзката на стихотворението „Декемврий“
с цикъла „Планински вечери“ или „Прости песни“ със стихотворението
„Великден“). Не е ясно какво място заема в биографичната сюжетна линия
първият цикъл „Планински вечери“, както и последните три цикъла, а и
присъствието на поемата „Двойник“ в идейно-съдържателен и структурен
план трябва да се осмисли с оглед целостта на стихосбирката. Бихме могли
да решим, че до „Двойник” „Планински вечери“ следва някаква подборна
биографична сюжетна нишка, а след това се пренася в метафизичния свят
на лирическия герой, но с това ще опростим твърде много композиционната
постройка на произведението.
След изказаните усъмнявания в намерения отговор за жанровото
понятие в края на стихосбирката се връщаме към зададения вече въпрос:
„За какво разказва тази „странна повест?“ Тук на помощ би могло да ни
дойде определението „странна“. Кое е странното в тази житейска история?
Натрапващият се отговор е: различността й от конвенционалните истории.
Лирическият Аз се самохарактеризира като различен, самотен, неразбран,
1

Десетият модул в нея, поемата „Двойник“, заема особена концептуална позиция спрямо композиционното
цяло.
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необичан, но не търси вината за това в другите, а на друго място. Всъщност
като се изключи цикълът „Степ“ (по-късно озаглавен „Поле“), той не влиза в
пряко общение с Другия, а общува с битийни феномени: Природата, Града,
родното място, обществото и не на последно място – Бог. Следователно
излиза, че „Планински вечери“ разказва повече за въобразения, а не за
конкретния свят на лирическия герой. Природата (планината, степта) не е
конкретизиран топос в пространството – Градът при Разцветников, както при
символистите, е винаги с главна буква2, фатално пространство за духовното
битие на героя. Родното място е само спомен, натоварен и с положителни,
и с отрицателни конотации. Обществото, присъстващо в циклите „София“,
„Балада за нищите“ и поемата „Двойник“, също представлява абстракция
– тълпа, народ, нищи, и по-важното – то е субективна типологизираща
проекция на личния Аз. Като изключим циклите „Степ“ и „Пасторална
песен“, лирическият герой не влиза в диалог с хора, а с феномени: града,
лятото, родината, спомена, съня и разбира се, Двойника и Бог. Доколкото
книгата „разказва“ за тези разговори, тя е странна.
„Планински вечери“ разказва още (и най-вече) за състояния.
Всеки цикъл освен бледомаркирания външен сюжет има и свой вътрешен
сюжет, който като че ли е много по-важен за поета, проследяващ
промяната в състоянията на лирическия Аз, пулсациите на настроенията,
болките и радостите на човешката душа. Всъщност книгата разказва за
психологическите лутания и просветления на душата, приключенията
на aнимата, през чиято призма се осмисля битието. Може би тук трябва
да търсим отговора на иначе нелепия въпрос защо Асен Разцветников
предпочита да говори за своята книга като за повест, а не като за роман,
както Теодор Траянов. В „Освободеният човек“ е залегнал митът за вечното
завръщане; тя е агонална книга, отразяваща сблъсъка на идеи преди
всичко; тя е книга за самоусъвършенстването на Аза, на анимуса, загърбва
субективното Аз, за да изгради типологията на свободната личност; тя е
полифонична и търси завършеност, крайност в идейно отношение. Затова и
жанровата метафора „роман“ напълно адекватно я характеризира.
Понятието „повест“ не само защото е от женски род, а и защото не би
могло да понесе горните характеристики, стои по-резонно като метафорична
жанрова определеност на „Планински вечери“. В книгата душата е тази,
която влиза в общение със световния разум, за да потърси отговори за
своята болка. Тя е превърната в център на вселенното пространство, тя е
някакси екзистенциално монологична, не търси съвършенство, а покой. В
„Планински вечери“ няма да срещнем сблъсък на идеи, а на изживявания.
Лирическият герой не носи началата на героичното, месианистичното, той
не е агонален тип, както подчертава Иван Станков, а съзерцаващ света и
примиряващ се или смиряващ се – според гледната точка – пред неговите
неразрушими противоречия.
2

Дори и номинативното означение София е лишено от конкретност.
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С оглед на тази характерологичност понятието „повест“ е поподходящо за книгата на Разцветников, но без своето определение „странна“
пак би звучало твърде претенциозно или повтарящо Далчевата метафора3.
Епитетът разколебава конвенционалността на понятието и ни освобождава
да мислим за него в различни посоки като например кореспонденцията му
със средновековната „повест“, в чиято структура, освен разказ за събитие, се
включват и фантастични елементи – сънища, видения, пророчества. Имаме
основание да мислим „Планински вечери“ през призмата на средновековния
жанр не само защото съдържа сънища и видения, а и защото носи по-явни
или по-скрити асоциации за библейски разкази и герои, проектирани върху
образа на лирическия герой в книгата.
С други думи, скритата повествователност можем да търсим и в
присъствието на митоса, приобщаващ битието на героя към определени
архетипни зони на колективната съдба на човечеството, спомагащи
вписването на индивидуалната съдба в човешката изобщо. И тъй като те
присъстват не толкова като символи, колкото като психологически проекции,
ще предпочета да говоря по-нататък не за митове, а за архетипи, позовавайки
се на Юнг, който смята, че архетипът изпълнява трансцендентна функция,
обединяваща съзнателно и несъзнателно (Yung 1997: 96). Като личностни
проекции архетипите имат безброй много образни вариации, които се
проявяват най-вече в сънищата и виденията. За разлика от символистите,
на чиято поетика не е чужд, Асен Разцветников не използва в „Планински
вечери“ универсални символи, като изключим може би този на Христос и
кръста, на небесния град и още няколко. В същото време обогатява чисто
емотивните образи на самотата, алиенацията, раздвоението, безсмислието,
неразрешимата противоречивост на света, примирението с архетипна
асоциативност. По този начин психологическото обраства с някаква
идейност, но без да напуска траекториите на душевното изживяване. Така
смислите в книгата добиват дълбочина, но не и дискурсивност. Aнимусът
не успява да вземе връх над aнимата и затова лирическият герой остава в
плен на меланхолията.
Меланхолията, за разлика от скръбта, тъгата, не е просто чувство,
а екзистенциално състояние, през чиято призма личността възприема
света. В основата на меланхолията не лежат една или няколко конкретни
причини, които биха могли да предизвикат тъга, мъка, страдание, болка,
а лежи някаква онтологична причина, чиито корени трябва да търсим в
изначалните условия на битието, в колективното несъзнавано, в парадоксите
на битийното. Ето защо осмислянето на образния свят в произведение като
„Планински вечери“ би добило необходимата дълбочина и пълнота чрез
вглеждане в и изследване на съдържащите се в него архетипи: Ахасфер,
Двойника, Блудния син. Един от архетипите, структуриращ емотивното и
смислово единство в „Планински вечери“, е свързан с мита за Йов. Но не
3

Стихотворението „Повест“.
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митът с неговата теологична символика ще ни интересува по-нататък, а
архетипните му проекции в психологическата структура на съвременния
човек, обуславящи по един или друг начин естетическите проявления на
разглежданата книга.
Защо Йов? Нека си припомним неговата история. Йов е найправедният Божи раб на земята, с когото Господ се гордее. Сатаната
обаче не стои мирен и запалва искрата на недоверие между Йов и Господ,
провокирайки последния с усъмняването в искреността на Йововата
праведност, дължаща се според него на полученото от Господаря, а не на
верността. Бог отнема всичко на Йов, за да изпита верността му. Йов не
се огъва. Следва ново изпитание чрез физически страдания. Йов започва
да се окайва, тъй като е загубил светлината в Божия път. При него идват
трима приятели, които се опитват да го утешат, но и да го предпазят от
неразумно отношение към Бог. Те го убеждават, че човек не е по-праведен
от Бог, че скръбта не произлиза от прахта, че човек се ражда, „за да страда,
както искрите – за да летят нагоре“. Убеждават го в мъдростта на Бога, но и в
неговата сила и в това, че никой, който е въстанал против Бога, не е оставал
на спокойствие; внушават му и това, че може би е извършил грехове, които
не си признава или не си спомня.
Йов обаче е непреклонен в отстояване на своята невинност, смята,
че несправедливо е наказан от Бог. Признава мощта и мъдростта на Бога,
но желанието му е Той да отмахне от него жезъла си и мощта Му да не го
ужасява, за да може да говори с Него, без да се страхува, да му каже, че не
бива да угнетява делото на ръцете си (Книга на Йов, гл. 9,10). Но тъй като
Йов не вярва в тази възможност, се отдава на тъгата и си пожелава смъртта,
но най-много го гнети страхът, че може би няма да бъде обявен за невинен
от Бог. Съкровеното желание на Йов е да говори с Вседържателя без страх,
открито, за да му докаже своята невинност, да Го попита защо го угнетява,
подпомагайки делото на нечестивците.
Накрая Йов се усъмнява в справедливостта на Бога. Тогава на сцената
се явява младият Елиуй, който защитава Бог и обвинява Йов в нечестивост.
В този момент Господ проговаря на Йов. Но говори от позицията не на
правдата, а на мощта. Неговият отговор сякаш цели не да обясни действията
му срещу Йов, а да го сплаши още повече. Най-странното е, че Той обвинява
приятелите на Йов (които на практика не казват нещо по-различно от
това, което сам Господ казва на Йов за себе си), че неправилно са говорили
за Него, и ги наказва да му принесат жертва. След цялата заплашителна
тирада на Господ Йов се отказва от думите си, приема сторената грешка и
се разкайва, но не получава исканото обяснение от Бог. Йов се разкайва, но
едва ли забравя онова, което го е гнетяло в поведението на Господ. Много е
интересен аргументът за разкаянието му:
Слушал бях за тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми те виждат; затова аз
се отричам и разкайвам в прах и пепел (Книга на Йов, гл. 42:5,6).
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Колкото странен е отговорът на Бог към Йов, толкова недоизказан е
отговорът на Йов към Бог. Да, Йов получава очакваната благословия и
възнаграждение за верността си, но затаява нещо в себе си, което вече няма
да изговори, за да доживее щастливо до сто и четиридесет години. Това
негово затаяване ще се репродуцира в следващите поколения на човешкия
род в отношението им към Бог. Усещането за Божията несправедливост
и меланхолията, породена от това, ще тормозят съзнанието на търсещия
човешки дух, ще намират отражение в ред произведения на изкуството,
философията и психологията.
С оглед древността на Книга на Йов (6-3 век пр. н. е.) от съвременна
гледна точка Йов е един от първите бунтари срещу властта на Бог. Неговият
бунт обаче е мек. Той не е отричащ, а търсещ справедливост в общия ред
на битието. Камю нарича подобен бунт метафизичен. При него човек
въстава срещу своята участ и поставя под въпрос целите на сътворението.
Метафизичният бунтар очаква да говори с Бога като равен с равен (Kamyu 1994: 29-31). И когато това не се случва, той изпада в униние. Следва
примирението или смирението пред Необяснимото, пред Онова, което
го превъзхожда. Примирението поражда фундаменталната меланхолия
на човека. Смирението води към светлината и хармонията. Библейската
херменевтика тълкува поведението на Йов в края на книгата за него като
смирение, в което от съвременна гледна точка бихме се усъмнили. Йов не
получава от Бог светлина, т.е. обяснение на своите дела, а само подаръци
за послушанието. Йов се отказва да говори с Бог не защото се е отказал от
толкова пламенно защитаваната до този момент своя невинност, а защото
е разбрал безсмислеността на своите аргументи пред мощта на Бог. Той е
затаил в себе си чувството за несправедливост, което с течение на времето
ще приеме други измерения – психологически и философски, а митът за Йов
ще започне да действа като архетип спрямо човешката екзистенциалност.
Книга на Йов завършва с хепиенд, който по-скоро има богословска
функция. На практика обаче книгата остава незавършена в своята
екзистенциална проективност. Човешкият род ще прояви желание да се
подчини на един по-справедлив и по-открит за своите дела Бог – на един
Бог, който да общува с него не чрез страха, а чрез любовта – и ще допише
книгата за Йов.
Такова проникновено дописване прави Юнг в книгата си „Отговор
на Йов“. Той разглежда библейския мит от психологическа гледна точка. В
основата на неговата теза за Йов е залегнала идеята, разработена в другата
му знаменита книга „Еон“, за вътрешната антиномия на Бога, който е
нарушил сам своя Завет с човека, наказвайки го несправедливо за неговата
вярност. В ситуацията с Йов Бог не се възползва от принадлежащото Му
Всезнание, което би му подсказало, че верността на Йов е непоколебима,
и сключва облога с по-големия си син Сатаната, подлагайки своя раб на
неоправдана жестокост, сякаш Йов му е равен. В края Йов прекланя глава,
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замълчава мъдро пред мощта на Бога, но от съвременна гледна точка той не
дава истинския си отговор за ситуацията, в която го поставя Бог.
Това, което осъзнава Йов, според Юнг е вътрешната антиномия
на Бог и това негово познание придобива оплождаща светлина за самия
него, доколкото човек е създаден като образ и подобие на Божеството.
Замълчаването на Бог в края на книгата за Йов носи една недоизказаност,
която провокира самия Яхве4 да осмисли своето поведение. Фактът, че той
наказва, макар и не жестоко, приятелите на Йов, които всъщност се проявяват
като ревнители на Божията власт, а възнаграждава Йов, който до последно
отстоява своята невинност, говори, че Бог се чувства гузен пред своя раб.
Провалът с Йов задейства саморефлексията на Господ и той се обръща към
абсолютното знание, което притежава, към така нужната Премъдрост, която
е коетернална, т. е. съ-вечна с Бога. Йов е така да се каже критичната точка в
самоосъзнаването на Бог. Той ще изпрати втория си син Христос на земята,
за да поправи несправедливостта, извършена с Йов. Животът на Христос
е едновременно животът и на Бог, и на човек. Той трябва да съпреживее
несправедливите страдания на Йов, за да помири отново човека с Господа.
Това означава и освобождаване на човека от страха пред гнева на Бога, и поява
на вярата в един любящ Отец. Сблъсъкът с творението сякаш преобразява
Създателя.
Христос се проявява като Посредник в две отношения: помага на човека
срещу Бога и успокоява страха пред това същество… На него не Му липсва
нито човешкото, нито Божието, ето защо твърде рано е характеризиран
със символите на целостността, в което намира израз разбирането, че той
обхваща всичко и обединява противоположностите (Yung 1997: 97).

Бог обаче не отстранява Сатаната от сцената на битието. И в
това Юнг вижда незнанието на Бог за собствената си тъмна страна,
покровителстваща ангела на злото. И тъй като Бог чрез Светия дух живее в
човека, както и човекът чрез Христос живее в Бога, той проектира и своята
тъмна страна върху творението. Потвърждение на този извод Юнг вижда
в Откровението на Йоан или, както е популярна тази библейска книга, в
Апокалипсиса. Образът на Христос в Откровение се превръща в образ на
жесток отмъстител, в мрачен образ. Юнг изказва предположение дали в
този образ не се крие нещо от човека Йоан и неговата компенсаторна сянка,
т.е. от неговото несъзнавано, тъй като Христос като светлина от светлината
няма мрак в себе си. Във виденията на Йоан явно се крие онзи гнозис на
Йов, съзиращ заплахата, идваща от Господ. Той предчувства, че след хиляда
години идва ерата на Антихриста и че победата на Христос не е окончателна.
Евангелието на любовта е допълнено от страха.
Парадоксалната природа на Бога разкъсва със своите противоположности разбирането му от човека, който рискува да остане откъм
4

Юнг употребява еврейското название на Бог, подчертавайки древността на Книга на Йов.
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тъмната му страна. Примиряването на противоположностите можем да
открием в символизма на сцената с разпятието, където от двете страни на
Христос са разпънати двама разбойници, единият от които, попаднал в
светлината на Христос, отива в рая, а другият, озовал се в сянката на Христос
– в ада.5 Тези разсъждения на Юнг, провокирани от ситуацията на Йов
и завършени в Откровението на Йоан, предизвикват недоволството на
теолозите с поддържаната теза за реалността на злото и парадоксалната
природа на Бога, но Юнг се интересува от психологическата страна на
богословската символика – как колективното несъзнавано действа в процеса
на индивидуация на личността. Имал като момче видение за някаква тъмна
страна на Бога, той развива този емпиричен опит в концепция за Божествената
цялостност, проектирана в човешката цялост чрез взаимодействието между
съзнавано и несъзнавано. Разбира се, за дълбоко вярващия християнин
подобен проблем не е налице – така, както и за теолозите проблемът на Йов
и скритият диспут между Посланията в Евангелията и Откровението на
Йоан не съществуват.
Като психологически архетип проблемът на Йов не е само морален,
той е гносеологичен и екзистенциален. Той е проблем за човешката ситуация
спрямо нейните битийни основания, проблем на страдащия без сериозна
причина и неразбиращ човек. Доколкото книгата на Асен Разцветников
„Планински вечери“ е книга за духовните скиталчества и душевните
терзания на непрегрешилия човек, тя е и книга, пряко свързана с архетипа
Йов. Директна връзка с него установява третото стихотворение от цикъла
„Балада за самоубиеца“, поместено в предпоследния дял на книгата „Балади
на нищите“, но разговорът на лирическия Аз с Бог е проведен в цялата книга
именно от позицията на питащия, недоумяващ и накрая примирен Йов.
Още първото стихотворение в „Планински вечери“, „Спри натегнал от
умора“, очертава една важна духовна антиномия в книгата – между уморения
от живота, изпълнен с мъка и тъмнина лирически герой, и свежестта,
веселостта, радостта, виталността, които излъчва природата. Появява
се и образът на смъртта, но като мъдро очакване на предопределеното.
Във второто стихотворение от въвеждащите девет, „Лъжа“, срещаме още
един важен концептивен образ за стихосбирката – „ведрата лъжа“. В него
е заключено разбирането за екзистенциалния сблъсък между вечността на
природното и ефимерността на човешкото битие. В епитетната конструкция
„ведра лъжа“ откриваме опорите на един цялостен светоглед за света и за
човешката ситуация изобщо: разбирането за илюзорността на човешкото
живеене и въпреки това възприемането на живота с подобаващата доза ведро
очакване. Да си припомним как с идентична епитетна конструкция – „ведра
безнадеждност“ – Пенчо Славейков характеризира тежкия човешки жребий.
И при двамата епитетът „ведра“, включен на практика в оксиморонни
конструкции, изпълнява особено важна емотивна и светогледна функция.
5

Тази притча е много добре илюстрирана в идилията на П. Ю. Тодоров „В сянката на Назарянина“.
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Той сякаш примирява в себе си непосилния порив към светлината в
човешкото живеене и тъмната осъзнатост на невъзможността този порив да
бъде постигнат.
Ето това примиряване на екзистенциалните противоречия поражда
меланхолията на живеенето – да се стремиш към светлото и незнайното
и в същото време да чувстваш възпиращите механизми на човешката
ограниченост. Връщайки се към „Планински вечери“, ще припомня
епилога на книгата, където отново епитетът „ведър“ участва в оксиморонна
конструкция, синоним на „ведра лъжа“:
И ти стоиш и сетен път разбираш,
че всичко в тоя свят е ведър дим,
и дишаш като свеж планински въздух
едничката нетленна радост тука:
безмълвния, безбрежния покой.

Така последното стихотворение в книгата, „Това е край на тая странна
повест“, се завръща като образи, мотиви и идейност към първоначалните
две стихотворения: умореният, болен лирически герой се приютява в
лоното на природата, съзерцава нейната трептяща жизненост, увлича се за
миг от краткотрайната радост на живеенето (образът на еднодневката, която
не помни неизбежния си край), без да забравя обаче тъмното в живеенето,
изтласкано за кратко от съзнанието.
Важен е и мотивът за нежността, която изниква в този миг на
забрава, и накрая – мотивът за осъзнаването на илюзорността на тукбитието и вечността на Бог, на „безмълвния, безбрежен покой“. Краят
сякаш потвърждава началото: „И ти стоиш и сетен (подч. мое – Н.Д.) път
разбираш“. Всичко, разказано между края и началото, сякаш препотвърждава
една и съща истина. Екзистенциалният поглед не се променя, само сменя
тъмнината със светлина и обратно. Неслучайно последният цикъл в книгата
е наречен „Искри“, т.е. кратки отблясъци в тъмнината на битието. Да си
припомним и думите на един от утешителите на Йов, че човек се ражда,
„за да страда, както искрите – за да летят нагоре“. Сякаш се е затворил един
интелигибелен кръг в живота на човека между мечтата и надеждата и от
друга страна – между истината и безнадеждността. Тези противоречиви
метафизични субстанции са помирени в (не)утешителното прозрение за
ведрата илюзорност на живеенето. Но когато човек не се е слял с илюзията
(вярата), той е непоправимо облъчен от екзистенциалната меланхолия
поради простата причина, че живее в примирението на противоречията, а
не в тяхното смирено оцелостяване. Оксиморонните конструкции „ведър
дим“, „ведра лъжа“ говорят за метафизична симбиоза, но не и за анихилация.
Онова, което е „разказано“ между началото и края на книгата, сякаш
илюстрира как се е стигнало до това състояние на душата на лирическия
човек в „Планински вечери“.
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Поради обема на този текст няма да мога да проследя всички перипетии и противоречия на душевните изживявания, разкрити в книгата. Те на
практика структурират нейния композиционен ритъм: движението между
болката, страданието, невярата, тъмнината и – от друга страна – радостта,
надеждата, светлината. Този ритъм изгражда емотивно-съдържателната
тъкан както на отделните стихотворения, така и на всеки цикъл, така и на
книгата като цяло. Този ритъм замира в някакви прояснения за битието,
вариращи между смирението и примирението, но винаги загърнати в булото
на меланхолията поради своята незавършеност и неоцелостеност, поради
очаквано скрития отговор – отговора, който Бог дължи на Йов.
Диалогът (или по-скоро питанията към Бог) между лирическия
човек на Разцветников и Бог започва още в пролога на книгата. Последното
стихотворение в този пролог, „Мечтател“, завършва с въпроса на Ахасфер:
Господи, какво да сторя аз,
който бродя,
оглушал от стонове,
и не чувам нийде Твоя глас?6 –

въпрос, който е в основата на важна екзистенциална криза за дълбинно
питащия човек. Подобен е и проблемът на Йов. Той не се е отказал от Бог,
не е изгубил вярата си в него, но търси директния контакт, за да получи
обяснение защо е наказан. В края на първия цикъл, дал и заглавието на
книгата „Планински вечери“, може би най-ведрия, „най-синия“ и „найзеления”7, ще се появят две стихотворения, които контрастно преобръщат
съдържание и настроение в цикъла. Хармонията на природата и небесните
селения е заменена от визии на пустинята, бездната, смъртта. Появява се
асоциативно фигурата на Христос в неговото човешко превъплъщение,
изпълнена със страдание и любов, но и с някаква безнадеждност и самота:
Ще падна тук – покрит със ледни тръни,
ще падна с кръв на устни и страни.
Със нокти и зъби възлязох. След мене кръвта ми, о Господи,
кръвта като наниз от въглени грей низ рудини и проходи.
Ония, които обичах, спят мъртво там долу във бездните;
и ето ме: сам посред пропасти, камък, безбрежност и ледници.

В цитираните стихове личи проективното вграждане на лирическия
Аз във фигурата на Христос, прокарано в цялата стихосбирка, важно за
концептивността в нея. Христос е видян в последните му мигове от живота
6
7

Всички цитати са по изданието на „Планински вечери“ от 1934 г.

Много знакова е колоративната антиномност в книгата, в която освен традиционното противопоставяне
между мрачно, тъмно, черно и светло, бронзово, бяло съществуват контрасти между зелено и червено,
между синьо и жълто; между цветовете на живота и небесната хармония и от друга страна – на страданието
и смъртта.
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на земята, в неговите страдания: пътя му към Голгота, Разпятието. Цикълът
„Планински вечери“ завършва отново с ням въпрос към Бога:
Защо си запалил в сърцето ми земните жажди и трепети?
Защо ме доведе Ти тука из тихите пазви на степите?

Тези въпроси биха могли да се изтълкуват като екзистенциално любопитство,
но с оглед контекста на последните три стихотворения, в който се
появяват, те по-скоро изразяват екзистенциална недостатъчност. В своята
концептивност цикълът се връща в началото си. Почувстваните упоение
и светлина, виденията за небесната хармония се изгубват в бездната на
необяснимото страдание от живеенето.
Следващият цикъл „Прости песни“ сякаш започва оттам, откъдето
е приключил предходният – от зимата. Пролетта на детството изпълва
отново с надежда и копнеж душевния свят на лирическия герой. Цикълът
обаче завършва със „Сляпото гъдуларче“, стихотворение, кореспондиращо в
емотивно отношение със скръбта, бездомието и самотата в последните три
стихотворения на предходния цикъл.
Следващият дял на книгата, „Блуден син“, бихме могли да определим,
използвайки цветовата символика, като подвластен на жълтия цвят – цвета на
смъртта и разтлението. Този ретроспективен цикъл е изпълнен в емотивно
отношение със скръб и нежност (типична за светлата меланхолия емотивна
комбинация), породени от невъзможността за приютяване в спомена. С
оглед на темата ни по-важна е символиката, свързана с архетипа блуден син.
Завръщането и разкаянието като психологически състояния, свързани с
този архетип в цикъла, са само кратък душевен отдих. В стихотворението
„Кръг“ лирическият Аз изповядва невъзможността за завръщане, изповядва
своето пленничество от „гибелния град“, примирението си пред тази съдба. В
„Приказка“ ще видим и социалната проекция на страданието, затвърждаваща
апокалиптичната представа за света като място на тъга, страдание и смърт,
която лирическият човек в книгата носи. В цикъла „Планински вечери”
„само скръб е светът. И лъжа, и жестокост. И грубост“. В “Блуден син“ той е
„кървава приказка“.
Следва цикълът „Пасторална песен“, който е изграден във
фолклорно-стилистична образност. В него само мотивите са пасторални,
но липсва хармонията на пасторалния жанр. Става въпрос за „зловещ сън“,
за измяна, за почерняне, за невярна болест, за смърт, преобладава огнената
метафористика, свързана обаче не с топлината, а с изгарянето и болката.
По-интересен с оглед на темата ни е следващият дял „София“. В
стихотворението „Улицата“ за пръв път в книгата се появява директна
асоциация, отвеждаща към мита за Йов. Пленничеството на града с всичките
негови душевни последици като самотата, лъжата, страданието е плод на
наказанието от Бог заради дързостта на лирическия Аз:
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Толкова горд бе и дързък, че Бог разгневен те наказа –
кой друг ти днеска сковава ръката пред тия тълпи?

Много е важна тази характеристика на възгордяването. Тя на практика
не носи в себе си особена греховност, а по-скоро положителни конотации за
човека, който я притежава:
нявга ти, млад победител, пристъпи тревожно навлязъл,
с ясна душа и в гледците с огнища от свежи искри.

Забелязваме, че самочувствието на победител е придружено не от горделивост
и самоувереност, а от тревога, чисти помисли, искрена поривност и любов
към другите, подчертана на два пъти в стихотворението. И въпреки това
следва наказанието с не-свободата, с омразата, сякаш Бог е изтълкувал
погрешно намеренията на лирическия герой като дързост. Това води до
моралното униние на този герой, до неговото примиряване с отреденото му
и чезнене в далечни пустини вън от света, потъване в съня на живота.
Има нещо парадоксално в това стихотворение, което поражда
усещането за меланхолия. Усещане, което се появява на тънката граница
на безсмислието. От една страна е искреният порив на младата душа към
живота, към новото, при това придружен от огромна обич към хората; от
друга страна, градът отговаря с омраза, лъжа, поробване („ето замерят
те ядно със погледи, с речи и камък“). Срещата с тези две начала на
града („бездна от обич и стръвна омраза“), пораждащи опустошението и
примирението на душата, се приемат като Божие наказание от лирическия
Аз, който няма друго обяснение за необяснимото противоречие.
Свидетели сме на една инфлация на справедливостта, която води до
объркване на лирическия субект, и под напора на тази неяснота той е
принуден да признае някаква своя греховност, без обаче да е сигурен в
нея, защото липсва разкаянието. А това вече съдържа алюзии към Йов,
който се примирява с божието наказание, но вътрешно е убеден в своята
правота. Затова говорят и последните стихове в стихотворението на
Разцветников, в които е подчертана невинността на лирическия герой
чрез образа на „белите плочи“, по които капе неговата кръв:
И като в сън ти минаваш, светът се люлее и гине,
капе след тебе незримо по белите плочи (подч. мое – Н. Д.) кръвта.

Алюзията за Христовото страдание тук също е недвусмислена.
Стихотворението „Ученият“ наред с екзистенциалните проблеми,
съдържащи се в корелациите самота – самодостатъчност, душа – разум,
книги – природа, вътрешен – външен живот, съдържа и един образ на
душата, свързан с проблема, който разглеждаме:
и бавно над помръкналите книги
израства с укор моята душа.
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И лик на мойто рамо тя склонява
и смъртно гладна плаче и скимти,
като дете, обидено без право,
и в късна вечер срещу светъл празник
заключено пред пътните врати.

Тук „обидата без право“ не е пряко изразен нравствен проблем. Доколкото
се отнася до душата, до психиката, той е екзистенциален проблем.
Основанията ми да го разглеждам в дискурса на архетипа Йов е точно
обидата без право. Откъде идва тази обида на душата? Само вътрешен
проблем ли е на личността, на раздвоението между разум и душа, или е плод
на някаква трансцендентна несправедливост? Последният алегоричен стих
в стихотворението, сравняващ това състояние на душата с дете, заключено
срещу светъл празник, навява асоциации за метафизична несправедливост
пред невъзможността душата да се съприкоснови с божественото, да получи
онова, което разумът (книгите) не могат да й дадат, оня излаз от себе си,
отвеждащ към свободата. Ето защо у лирическия герой в цикъла „София“
натежава екзистенциалната умора, самотата, липсата на пристан, а оттук и
суицидните желания, изпълнили целия цикъл.
Цикълът „Степ“, който повечето изследователи свързват с
любовните терзания на лирическия герой, всъщност продължава и
задълбочава темата за прибирането на Аза в себе си, в своята кула, която
„враждебно мълчи“ срещу света. Този цикъл олицетворява много добре
подмяната на автентичното живеене на Аза с въобразения свят на сънищата и спомените. Това живеене в спомена мечта е винаги меланхолично,
доколкото е свързано с изгубване на реалността, с хиперболизирането на
чувството за загуба, за безвъвратност на станалото (романтическия мотив
„нивга веч“), с усещането за живот без екзистенциални опори, без цел,
без близост; за живот в някаква перманетна контеплативност, неводеща
доникъде, освен до бавното умиране на душата. За да не се превърне
тъмнината на душата в депресивно угнетение, спомага нежността и
любовта, с които е изпълнен лирическият герой. Нежността придава
онази мекота на меланхолното изживяване, която спасява лирическия
Аз от абсурда, от втвърдяването на меланхолията в апатия и суициден
порив. Както видяхме в предходния цикъл, самоубийственото желание
не е чуждо на лирическия човек у Разцветников, но в повечето случаи
то се трансформира под въздействието на любовта и нежността в порив
към небесните покои, където душата ще намери своето успокоение и
хармония.
Стигаме и до поемата „Двойник“, която Разцветников публикува в
самостоятелно книжно тяло през 1927 година. Появила се в един по-голям
контекст на книгата „Планински вечери“, тя вгражда собствените си значения
в общата концептивност на този контекст, влиза в кореспонденция с редица
образи в циклите, предхождащи и следхождащи поемата. Цялата мрежа
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от релации между „Двойник“ и останалите стихотворения в „Планински
вечери“ заслужава специално изследване. Тук ще се спра само на онези,
пряко засягащи темата на този текст.
Поемата е изградена на базата на вътрешен диалог на Аза с културни
феномени от литературен, теологичен и дълбинно- психологичен характер
(Дон Кихот, Христос, Двойника). При този разговор, монологичен по своята
същност, се извършват две основни движения – на проециране на Аза в тях
и на отблъскване. Става въпрос за агонален процес, за който трудно можем
да твърдим, че завършва с победа на едното или другото начало и че води до
някакво оцелостяване на личността, до някакво смиряване и приемане на
идеята за Бог. Не само защото в последната част на поемата, „Епилог“, която
не присъства в първото издание, Разцветников нарича резултата от тази
екзистенциална борба „примирение“8, а и защото пак там ясно е указано, че
приемането на Двойника е с условие – „да върви наред, но по-далеч“ от него,
т. е. не става въпрос за пребиваване-в, а за пребиваване-с Двойника, който
продължава да се приема като заплаха.
Ако се изкушим от едно фройдистко тълкуване и приемем Двойника
като метафора на свръхаза, ние можем да си обясним този парадоксален
край на поемата. Свръхазът винаги води до нравствено угнетение на аза
и с това той се приема като една постоянна заплаха. Такова тълкуване на
края на поемата изглежда свръхинтерпретативно, но то може би найадекватно обяснява връзката на поемата с цялостната концептивност на
книгата, обяснява защо поемата е последвана от три цикъла, в които борбата
между светлото и тъмното начало в живота отново е възродена и в които
тъмнината натежава като внушение. Онова, което в поемата се разиграва
като алегорическа образност, като сблъсък на идеи, в следващите три цикъла
се повтаря като психологически пулсации на търсещата и ненамираща
душа. Всъщност „Двойник“ се вписва адекватно в ритъма на цялата книга
„Планински вечери“, ритъм, който следва протуберансите и пропаданията
на една копнееща по хармония душа.
Поемата „Двойник“ се люшка между вярата и невярата, между
светлото и тъмното, между доброто и злото, които са състояния,
обективирани и субективирани едновременно. Катализаторите
на тези състояния са и вън, и вътре в душата на лирическия човек,
трансцендентиращ своето Аз ту разширявайки го чрез проекции в
културни и психологически феномени като Дон Кихот, Христос, Двойника,
ту смалявайки го в конвенционалните мащаби на екзистенциалното. Този
тип трансцендентиране на Аза неизменно е свързан с кризи основно от
нравствен характер. В първите три части на поемата идентифицирането
на Аза с Дон Кихот и неговата светла, но нещастна съдба води до такава
8

Практика на българските поети още от времето на Яворов и Дебелянов е да употребяват поетизмите
„смирение“ и „примирение“ по-скоро като синоними, отколкото като понятия с ясно диференцирана
референтност.
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екзистенциална криза, изразена чрез невярата в човека, доброто, душата и
Бог. Следват пет композиционни модула на поемата, които представляват
социална илюстрация на злото в живота и аргументация на невярата. Тази
мрачна част на поемата завършва със сподавен вопъл: „Тук има ли някъде
Бог?“. Риторичен въпрос, подсилващ усещането за невяра, подканващ към
отговор, който може да даде единствено самият Бог. В следващата, девета
част се появява образът на Бог или по-точно образът на неговия син Исус
„с огромната светла душа“. Той е характеризиран подобно на Дон Кихот
като „светъл наивник“, който не дава отговор на поставения в предходната
част въпрос. Разбира се, мълчанието на Христос може да бъде тълкувано в
теологичен план и като опрощение, и като божествен отговор за Истината,
която е самият Той (Stankov 1993: 63-65). Но това мълчание е свързано с
тъмнината: „Ти тъмен мълчиш, Исусе, с дълбоките, тъжни очи, Исусе,
с огромната светла душа.“ Ето я тази объркваща антиномия в образа на
Бога. Как може Този, който е Светлина от Светлината, да бъде изпълнен
с тъмнина? Ако той е опрощаващият Бог, защо мълчи тъмно, сякаш носи
закана или най-малкото някакво недоволство от случващото си в света –
прошката би трябвало да бъде придружена от светлост. Възниква и още
едно недоумение: как може всезнаещият Бог да бъде наречен „наивник”,
макар и светъл.
Подобни въпроси ни отпращат към тълкуването, което дава
Юнг за Бог в книгите си „Еон“ и „Отговор на Йов“. Най-общо казано,
психоаналитикът търси целостността на Бога в неговите две проявления
на светлото и тъмното начало. В „Еон“ той говори за Христос и неговата
сянка, Антихриста. Христос е архетип на целостността именно в тази
двоичност и ранните християни добре са съзнавали това. Но Разцветников
не познава Юнг. Поетът интуитивно прозира двойнствената същност на
Бога, подобно на Йов, който вероятно е прозрял тази същност, но е затаил
знанието за себе си. Връщайки се към деветата част от поемата „Двойник“
и абстрахирайки се от богословската екзегеза, е нормално да се запитаме
какъв психологически процес се извършва в тази част на поемата – дали
Азът се разширява в образа на Исус, или божественият образ е проециран
(смален) в образа на Аза.
Наясно съм, че този въпрос би предизвикал сложни теологични
спорове за Богочовека, в които нямам намерение да влизам. Този текст
се занимава с художественото превъплъщение на един психологически
процес, с борбата, която се води в душата на лирическия герой между
тъмното и светлото начало. Още следващата, десета част на поемата дава
някакъв отговор: „Светът е засада. Светът: безутешния, пустия“, хората
са „малки, жестоки чудовища“, а в последния стих се визира ролята на
Сатаната, който „върти своите съскащи змии трансмисии!“. Ето я сянката
на Христос, неговия по-голям брат Сатаната, който продължава да върши
своето пъклено дело на земята с позволението на техния Отец. Връщайки
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се към предходното стихотворение в поемата, бихме могли да изтълкуваме
и тъжното мълчание, и наивността на Христос-Двойника именно в тази
корелация на божествената цялостност на света.
Още следващата, единадесета част визира двойнствената същност
на Бога: „че нейде високо в небето седи дядо Господ на трона, със гняв и
със милост в сърцето.“ И ето, нашият лирически герой, потънал в тъмното
и страшното на този свят пустиня, е готов да се моли с „тихата вяра, че
нявга Той пак ще се върне отново“, намеквайки за Откровението на Йоан.
Свидетели сме на това движение от безверие към вяра и обратно. Пулсации
на душата, които пораждат меланхолията на живеенето и от които като че
ли няма изход. В 12-та част на поемата Азът е обзет от Двойника-Христос,
изпълнен е със саможертвен порив и любов към хората, но последните два
стиха на тази част говорят за психологическите превъплъщения на Аза –
излизане от образа на Двойника, излизане от неговата наивност и влизане в
реалността, влизане в конвенционалния свят на хората:
Само на обяд ще срещнат във вестника,
че в полунощ не-знам-кой Разцветников,
луд и пиян, от прозореца скочил е
и си е пръснал главата на плочите.

Непоносимото раздвоение на Аза трябва да намери своето
разрешение. В 13-та част символно е убит Двойника. Но това не води до
очакваното успокоение. Сега заговорва Съвестта, този изтънчен потисник
на душата, вменява чувството за вина. Епилогът на поемата, прибавен покъсно, трябва да потърси изход в създалата се екзистенциална ситуация.
Изходът е намерен в компромиса Двойника да бъде приет, но меко отстранен
от Аза, като съпътстващ. Компромисът не е реално решение на ситуацията
и лирическият герой знае много добре това. Резултатът е изпълването
му с две чувства – на примирение и на омраза към своето алтерего – две
чувства, които не водят към изход и светлина. Оказва се, че епилогът като
композиционен елемент не е изпълнил функцията си да даде завършеност
на дадено нещо. Имам чувството, че Разцветников го е включил, за да
подчертае незавършеността на лирическия герой, т.е. епилогът е самата
невъзможност за завършеност на вътрешната борба и следващите три
цикъла потвърждават това.
Още първото стихотворение в цикъла „Пряспа“ говори за безутешната
раздвоеност на Аза:
Нагоре: огромния меч и гората безвездна.
Надолу: смъртта и бездънната, снежната бездна.

Прав е Иван Станков в твърдението, че този цикъл е връхната точка в
духовния устрем към Божията светлина. Устремът-узряване за божествената
същност на света се развива на фона на една затихваща жизненост, на фона
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на бавното, самотно умиране. Оттук се появява меланхолията, която някои
изследователи тълкуват като депримиращо песимистично състояние на
лирическия герой. Всъщност това е светлата меланхолия на самотния човек,
който е прозрял истината за света, но няма възможност да сподели тази
истина с никого. Неслучайно в първото стихотворение се мярка асоциативно
визията за Христовия кръст, на който е разпънат самият лирически герой,
но там някъде, сред ледовете и снеговете, сам пред вечността. Самотното
умиране, придружено от светли видения и смирение пред божията мъдрост,
в „компанията“ само на Бог, е меланхолично по своята същност:
И виждам: ангели над мене –
на капки кръв по тях личи,
и виждам ангели ранени,
и мъка в сините очи.
Но туй – са моите зеници,
но мойта кръв изтича там,
но в тая бяла колесница,
но в тая люлка аз съм сам.

Показателни са тези стихове от третото видение, с които завършва цикълът
„Пряспа“. В един ред са и светлостта на ведрия сън, и мъката в сините очи.
Откъде се появява меланхолията в едно такова красиво видение?
Колкото и да е парадоксално, в тези три видения, изправен пред
прага на вечността, лирическият Аз преосмисля визията си за земното.
Онова, което Христос му шепне в първото видение, всъщност не са думи за
небесното царство, а думи на пробуждане за света – но за света, видян не
през булото на някакви илюзии, на книжни истини, а на простите сетива:
Скъсай ти пъстрите приказки, с трън избоди си очите –
ще ти израснат зениците: нови, широко разкрити.
И ще обикнеш тогава къщурката с крива качулка,
полската вечер, що иде сред гълъбов здрач и светулки.

В епифанично състояние лирическият герой на Разцветников отново е
раздвоен между покоя на вечността и носталгията по всичко земно, найвече неизживяната любов, за която се бленува в третото видение.
В цикъла „Пряспа“ за пореден път се натъкваме на разговор с Бога,
който тук е разговор покаяние. Такъв разговор човек води с Бога пред прага
на смъртта. Лирическият герой изповядва своето заслепение от гордостта и
познанието, които са го извели на погрешен път, погубил е душата си и смирено
иска прошка от Бога. Тази изповед покаяние много напомня на Йововата:
Кой е този, който помрачава Провидението, без да разбира нещо? Тъй аз
говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех (Книга на
Йов, гл. 42:3).
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Бог не проговаря, но му прощава чрез своя Син, който се явява в първото
видение на лирическия герой, за да му отвори очите за Истината. В този
цикъл Бог е показан в своето триединство като всепрощаващ, любящ и мъдър.
Но книгата „Планински вечери“ не свършва дотук. Следва цикълът „Балади
на нищите“, където Бог отново показва другото си, гневно, наказващо лице.
Цикълът е предизвиквал разностранни четения у изследователите
най-вече с жанровата си форма и с обективирането на лирическия герой в
различни социални персонажи. Както отбелязва Иван Станков, в жанрово
отношение „Балади на нищите“ не се различава особено от стихотворенията
в предходните. По-сложен е въпросът с превъплъщенията на лирическия
герой в книгата. И в предишните цикли имаме движение в това отношение
от единичното към множественото, от субективната към обективната
изразност. То се извършва неусетно и е част от композиционните пулсации на
книгата. В цикъла обективирането на лирическото изживяване е подчертано
формално от оглавяването както на целия дял, така и на произведенията,
които го съставят. Освен това трябва да се отбележи, че в заглавията не се
използва множествена форма на персонажите (изключение прави само
„Балада на бездомните“), което идва да покаже, че Прокажения, Сляпата,
Самоубиеца носят както типологичното, така и конкретното, единичното
като характерологичност. Във всички тях говори познатият ни лирически
Аз и неговите „ти“ превъплъщения в някой феномен, към който се обръща,
като Града, Душата, Сляпата, Бог. Единствено в „Балада на бездомните“ се
използва третолична форма на изразност. Преминаването от „ти“ в „аз”изразяване също е показателно за относителността на обективизацията в
цикъла.
Още в неговото начало, в „Балада на прокажения“, дочуваме познатия
лирически глас, чийто приносител е напуснал пещерата със своята „каменна
самота“, символ на душевните лабиринти, и е тръгнал да дири радост по
света. Ако се върнем чрез въображаема контаминация към предходния
цикъл “Пряспа“, излиза, че лирическият герой е напуснал преддверието
на вечността, където се е озовал чрез своите видения, и се е завърнал в
света, за да дири щастие. Но хората вече го познават. Той носи Двойника
със себе си, прокажен е със своята любов и истина. Затова, както и преди,
градът го приема настръхнал, а майките с ужас прегръщат своите чада. Тази
повторителност на действието, подчертана с наречието „пак“ в началото на
втората строфа, красноречиво говори за нещо познато и препраща читателя
към него – още един аргумент, че тук не става въпрос за нов лирически
персонаж, а за познатия ни от предишните цикли лирически герой.
Цикълът „Балада на нищите“ връща читателя към архетипа Йов.
Проказата е едно от тежките физически изпитания за Йов, на което го
подлага Сатаната с позволението на Бог. Изпитание, помрачаващо дните му,
сломяващо волята му, предизвикващо желанието за смърт:
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Станах брат на чакалите и приятел на камилските птици. Кожата ми почерня
на мене, и костите ми изгоряха от жега. И гуслата ми стана тъжовна, и
пищялката ми – глас плачевен (Книга на Йов, гл.30: 29,30,31).

Подобни характеристики на физическото и душевното състояние на
Прокажения ще открием и в стихотворението на Разцветников. От тях се
поражда и желанието за смърт у уморения да се бори за истината лирически
герой:
Дойди, о смърт, и аз узрях за тебе, душата ми е морна от света.

Този зов към смъртта присъства и в останалите стихотворения на
цикъла като единствен изход от непоносимото страдание. Визията за света
се смрачава до най-тъмните и безнадеждни тонове на битийстващото. В
„Балада за самоубиеца“ се появява за пръв път в стихосбирката и абсурдът
на нищото, заменящ светлите видения на вечността от предишните цикли:
потъни и заспи: тука вечното нищо витае.
Тука свършва света. Тук начеват: нощта и безкрая.

Логично в края на цикъла се появява и образът на Йов със своя мек бунт
срещу Бога. Богът, към когото се обръща, вече не е Богът на любовта, а Бог
на омразата, Бог с безмилостна ръка. Подобно на Йов лирическият герой на
Разцветников търси Бог в „тъмите гъсти“ и го моли да му се яви. Като Йов
той признава неговата мощ и сила:
Защото аз съм лист в гората
и слаб съм като лист, а Ти –
с една въздишка в небесата
рушиш пространства и звезди.

За разлика от Йов лирическият герой на поета не само се примирява,
той изпада в пълно безразличие към своята съдба, престава да моли и да пита и
приема волята на Бога. Има обаче още един възлов мотив в стихотворението,
важен за изясняване на нашата теза. Лирическият герой признава, че
носи Бог в себе си, но това е Бог, „що уби“, а не светлият, милостивият Бог.
Изглежда този мотив подкрепя интерпретацията на някои изследователи,
че разглежданият цикъл не се отнася до лирическия Аз в книгата, а до други
персонажи, на които той съчувства. Подобно херменевтично отстраняване
е най-лесният път необяснимото противоречие в даден текст да бъде
обяснено. По-трудно е да вникнем в същността на това противоречие, за да
изясним естетическата цялостност на дадено произведение.
Няма да се спирам на това колко лирическите персонажи в цикъла
напомнят по своята характерологичност лирическия Аз от предишните
цикли – и с ахасферовата си бездомност и безнадеждност, и с негативното си
отношението към Града, и със своята самотност и смълчаност. Тези релации
могат да бъдат предмет на отделно изследване, което съм сигурен, че ще
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покаже единността на лирическия човек в книгата. Друг е въпросът, че зад
тази естетическа единност се крие онтологичната цялостност на този човек.
Именно противоречията изграждат тази цялостност, противоречията, така
добре изразени в различните образни превъплъщения на Аза, включително
и в отношенията му с Бог.
Ето последните стихове в „Балада на самоубиеца“:
мълвя „Да бъде твойта воля“
и тъна в Твойта тъмнина.

Във „Видение първо“ от предходния цикъл също има едно потъване на
лирическия герой, но то е в светлото сияние на Христос. Абстрахирайки
се от мисълта, че в Баладата става въпрос за друг лирически герой, ние се
натъкваме на едно противоречие в отношението към Бога, което намира
своя изход единствено в приемането на тезата, която Юнг разработва в
споменатите си книги, за двойнствената същност на Бог.
Бог на Йов е могъщ и непредсказуем, но не всякога е справедлив.
Затова Йов се подчинява на неговата сила, примирява се пред неговата воля,
но затаява в себе си обидата от несправедливото наказание. В душата му не
просветва. Така както според Юнг не просветва и в душата на Бога, разбиращ,
че е постъпил несправедливо със своя раб, вслушвайки се в Сатаната, и найнеочаквано наказващ приятелите на Йов. Те всъщност му казват това, което
самият Бог казва за себе си. Но Той ги обвинява, че неправилно са говорили
за него. Сякаш в техните думи като в огледало вижда тъмната си страна и това
го кара да се обърне към Мъдростта, за да го просветли за по-сетнешните му
дела. Той изпраща другия си Син на земята, за да изживее мъките на Йов и
по този начин да се сключи нов Завет между човека и Бога. Ако се вгледаме
внимателно, ще видим, че навсякъде в „Планински вечери“ образът на
Христос се явява там, където мракът в душата на лирическия герой особено
се сгъстява. Но както се убедихме, този лирически герой носи в душата си и
Бог, който убива9, носи тъмното и светлото божествено начало в себе си. Той
9

Да се върнем на четвъртата строфа в третата част на „Балада на самоубиеца“: „Припада нежно примирение.
/ Приемам всичко, може би. / Но все пак: Ти си тук във мене - / и Ти си тоя що уби.“ Тази строфа е от
енигматичните в стихосбирката и до голяма степен в нея се крие един от ключовете за разбирането й.
Ключът съдържа три кода: към емотивната цялостност („нежно примирение“), към етичната цялостност
(„Приемам всичко, може би“) и към екзистенциалната цялостност на Лирическия Аз („Ти си тук във мене
– и Ти си тоя що уби“). Да се спрем на последния код, визиращ отношението Бог – човек. Присъствието на
Бог в човешката душа не противоречи на богословската екзегеза. Втората част от репликата на лирическия
герой към Бога – „и Ти си тоя що, уби“ – извиква разнопосочни догадки. За какво убийство на Бог се намеква
в нея? Насочването към евентуалния първообраз на това стихотворение, Книга на Йов, няма да ни даде
отговор. Там Бог не убива, а само наказва. Асоциациите към многото убийства на старозаветния Бог също
не са ни от полза. Глаголната форма „уби“, която използва Разцветников, говори за еднократно извършено
в миналото деяние. Ако потърсим такова деяние в предхождащия стихотворението текст на книгата, ще го
открием на едно единствено място – в поемата “Двойник“, където лирическият Аз убива „неуспешно“ своя
светъл Двойник. Свидетели на този акт няма. Тайната остава скрита между героя убиец и … и тук е въпросът
между кого още. Какви са тези стражи след него, които затръбяват и викат „убиец!“? И ето, в „Балада на
самоубиеца“ убийството е приписано на Бог. Но Този Бог е в душата на героя. Същата тази душа носят и
светлите наивници Дон Кихот и Христос в себе си. Излиза, че тя живее с две божества в себе си – това, което
се саможертва, и това, което убива.
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се оказва с двама двойници, тъмен и светъл, които живеят в неговата душа в
неразрешимо противоречие.
Да проследим изхода от тази борба в последния цикъл „Искри“. Той
продължава разговора с Бог:
Не виждам разум в тоя свят.
Не знам защо си ме изпратил.
И тъй е тъмна Твойта воля,
и тъй с десница Ти отнемаш
това, що дал си ми с левица.
не си ли Ти безумен сън?
Не си ли само: празна вечност,
а Твойто име: горък стон.

В тези стихове недвусмислено се крие онтологията на духовното угнетение
– липсата на разумно обяснение за човешката ситуация, което разколебава
вярата в разумността на самия Бог. Човекът се изпълва със съмнение в
истинността на неговото съществуване. Озовала се в дезилюзорното
пространство на празнотата, на нищото, личността е изправена пред
опасността да се превърне в Homo absurdus. Това, което спасява лирическия
човек на Разцветников от подобно превъплъщение, е неговият светъл
Двойник, който непрекъснато се възражда в кръвта му. Оттук произтича и
несносната му раздвоя в отношението към Бог:
И аз изтръпвам и умирам,
и светя тихо, и не зная:
да Те проклинам ли, или –
през сълзи да благодаря.

По-нататък стихотворенията в цикъла ретроспективно превъртат
мотивите и образите от предходните цикли. Не съм сигурен дали това
превъртане е по спирала, както смята Иван Станков. Доколкото е път към
някакъв изход, е може би така. Но какъв е този изход, не е ли намиран той и
в предишните цикли, накъде води спиралата? Можем да потърсим отговора
в антиномията светлина – мрак, важен концептивен ключ към цялата книга.
В третото стихотворение, „Не те обичам, лъчезарен град“, тя е с обърната
аксиологичност – светлината на града е белязана с отрицателен знак,
мракът на природата – с положителен. Аксиологическите маркери тук са
шумът и суетата на града и от друга страна, тишината и покоят на природата.
В следващото стихотворение, „Напразно, град, убиваш10 пак тревите“, се
прибавя още един аргумент в полза на природата – нейната вечност за сметка
на преходността на човешката цивилизация. В стихотворението „Израснах
никому ненужен“ се явява образът на захвърления без изход в битието човек,
чийто живот е съпътстван от мрак и скръб:
9

Явява се още един „убиец“ в стихосбирката, но да не забравяме, че той вече е приет като органическа част
от Аза, принадлежаща към тъмната му половина.
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и ето ме накрай захвърлен
във безизходните ти бездни –
и ето ме погребан в мрака
под камъка на твойта скръб.

Вървим по-нататък към поредния текст, в който мракът се сгъстява
все повече, нощта става бездънна, а „странният свят” е охарактеризиран
като място на самота:
И ето, бурята се спуща в мрака
и ти угасваш всички светлини
и ставаш ням и чер като скала;
кого ще викаш в тая нощ бездънна,
кого ще чакаш в тоя странен свят.

В последвалото стихотворение мъдростта (разумът) е определена като
безполезна и безпомощна, тя не води до просветление на душата въпреки
знанието, че индивидуалната скръб е „дребна прашинка пред планината от
мъка, която тегне над морния свят“. И по-нататък продължава тая словесна
игра между тъмнината и светлината. Тъмнината продължава да властва в
този заключителен цикъл, все повече придобива други емотивни нюанси.
Метафората на нощта заменя тази на деня. Но тъмнината на нощта не
носи вече заплаха. Тя носи тишина, кротост, скръб, спокойствие. Има една
странна реплика, завършваща стихотворението „Със твойте пръсти никой
не играе“, която функционира като риторически въпрос в изразната система
на произведението:
и лягаш си спокоен като нощ –
но кой е силен колкото съня?

В контекста на целия цикъл референциалната натовареност на съня отвежда
по-скоро не към съня видение от предишните цикли, а към съня преддверие
на екзистенциалния край. В следващото стихотворение има опит за излизане
от това потъване в тъмнината на света:
И ти събуди се в света,
тъй както тежко се пробужда
човек ранен и хвърлен в мрака
сред безизходната гора.

Познатият ни полюсен ритъм от предишните цикли обаче върви към
затихване. Пулсациите на душевните вълнения стават все по-слаби, замират:
„Мълчи. Закрий очи. Заспи“. В императивния завършек на стихотворението
дори липсва знакът за императивност, а са поставени точки, маркиращи
само осцилограмата на умиращата душа. Тази осцилограма е илюстрирана
чудесно в стихотворението „Растат дълбоко в тъмната гора“, в което
алегоричният образ на душата, горските подрастъци виждат само отблясъци
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на слънчевата светлина, живеят с напразни очаквания за слънцето „и плачат
безутешно в тъмнината“. И в следващите две стихотворения недвусмислено
е подчертана визията за умиране: на семантично равнище чрез използването
два пъти на определяемото „сетен“ („сетен път“, „сетна вълна“); на емотивно
равнище – изпадането на душата в равността на безразличието („За сетен
път напуснаха ме всички: / дори скръбта и вечната тревога“); в светлинно
отношение тъмнината взема окончателно превес („да ни обвие и приспи
навеки / лъхът на тая здрачна тишина, / що властно ни влече към дълбините.“)
В предпоследното стихотворение, връщащо ни към темата за големия град,
също преобладава тъмата („пак си пълна, о, София, / със тъма и засади, с
ножове и кръв.“), противопоставена на светлия свят на детството, което, уви,
остава само един сън.
Заглавието на последния цикъл в книгата загатва повече за тъмнината
отколкото за светлината. Искрите със своята кратковременност се превръщат
в символи на ефимерността, краткостта на човешкото живеене. Тяхната
яркост зависи от тъмнината, а не от светлината. Ще видим, че в цикъла
образната им реализация асоциативно е обвързана с изтичането на кръвта,
страданието, Христовото начало:
а Твойто име: горък стон,
изхвръкнал в мрака из душите,
чиято кръв тече в света.
Под твойте удари отхвръкват,
като под кремъчно огнило, искри от моята душа.
и ставаш ням и чер като скала,
а мълниите мятат боздугани –
и кръв искри по твоето чело.
и откъде е тая рана,
която като мак отровен
на пазвата ти алиней.

Тази фигуративност на искрите в цикъла, повече емотивна, отколкото
визуално-колористична, напомня за образа на искрите в Книга на Йов, за
които стана дума в началото: човек се ражда, „за да страда, както искрите –
за да летят нагоре“.
И ето, на фона на сгъстяващата се тъмнина, осветена за кратко
от последните кървави отблясъци на страдащата душа, в последното
стихотворение на цикъла и на книгата просветва светлината („Тежи злато и
зрее есента“, „Въздухът е чист и бистър“, „засмяното небе“). Това семантичноемотивно просветване в стихотворението е съпътствано от не така бистрата
визия на невидимото, метафизичното („и паяци замрежват пустошта“,
„всичко в тоя свят е ведър дим“). Странна е тази епитетна конструкция „ведър
дим“, срещаща семантиката на зрителното и емоционалното, подчертаваща
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цялата илюзорност на човешкото живеене и същевременно смесваща
два плана на битийното – тук и там. Тя е затворила в себе си онази борба
между светлината и тъмнината в душата, за да я синтезира в нещо трето,
непостижимо за разума и усетливо само от душата, постигнала единствено
постижимата светлост като състояние на духа, ведростта пред прага на
вечността. Какво се крие зад това определение е трудно да се формулира.
Все пак, ако приемем последния цикъл на книгата като своеобразен неин
епилог и контаминираме началото и края на този своеобразен епилог,
можем да си обясним донякъде оксиморонната конструкция „ведър дим“. Да
си припомним как започваше цикълът:
Не виждам разум в тоя свят.
Не знам защо си ме изпратил.

и по-надолу:
и Твоето небе синей.
И тъй е тъмна Твойта воля

и малко по-нататък:
не си ли Ти безумен сън?
Не си ли само празна вечност.

Краят на цикъла, изоставяйки божествената символика,
обобщава на едно психологическо ниво (след невярата в разума остават
прозренията на душата) цялата напрегната борба между противоречията
на душата, намерили своя израз в композиционния ритъм на книгата,
пулсиращ между непримиримите антиномии: радост – тъга, светлина –
мрак, Христос – Антихриста, призоваване на Бог – възмущение от Бог,
небесно – земно, живот – смърт, сън – реалност, устременост към хората
– бягство от тях, омраза – любов, надежда – безнадеждност, Дон Кихот
(Христос) – вълк, смирение – примирение. Едно непоносимо раздвояване
на душата, което поражда меланхолията на живеенето. Какъв е изходът от
това раздвоение, от това онтологично меланхолно състояние? Това, което
предлага книгата „Планински вечери“, е „безмълвния, безбрежния покой.“
Оттук насетне ние само можем да се догаждаме за характера на този култ
към небитието. Обяснението може да бъде много просто и конкретно,
може да бъде и много сложно и неясно. Това, което бих могъл да твърдя
с по-голяма сигурност, е, че лирическото изживяване в книгата напомня
религиозното изживяване на битието със стремежа си да постигне
помирение и хармония за изстрадалата си душа. Но опитите да определим
характера на този тип религиозност, да го свързваме с определена
религиозна система, ще се срещнат с редица контрааргументи, които ще
ги обезсмислят. Бихме могли да открием тук и следите на християнската
теология, която обаче, както видяхме, поражда нравственото раздвояване
на лирическия герой, неговите съмнения и просветления. Християнският
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Бог се оказва негов двойник, но не и изход от несносната му раздвоя,
защото самият Той носи раздвоението в себе си.
Ако се върнем към Юнг, ще видим, че изходът от божествената раздвоя
(реципрочно човешката) се търси не в примиряване на противоположностите
(Христос – Антихрист), а в окончателното им разделяне, при което хората,
които са предопределени, могат да се спасят, като се идентифицират със
светлата, пневматична страна на Бога. Изглежда, че неотменно условие
за това е „отказът от създаване на потомство и от полов живот в найобщ смисъл“ (Yung 1997: 118). Целостта на Бога психоаналитикът търси
чрез възвръщане към първоначалното Негово плероматично състояние.
Плеромата е утопично състояние на единство, в което липсва пространство
и време и в което напрежението между противоположностите е премахнато.
Юнг заимства термина плерома от гностиците, които я определят като
царство на светлината. Преведено на психоаналитичен език, това е
мястото, в което се премахва антагонизмът между светлото, съзнателното
и тъмното, несъзнателното начало. Не бленува ли архетипно в края на
краищата душата на Разцветниковия лирически човек за тази „нетленна
радост“ на „безбрежния покой“, за онази предвечна хармония, невъзможна
тук, на земята?
В лирическата религиозност на Разцветниковата книга можем да
потърсим и следите на източната философия, на даоизма. Какво е Дао? Дао
е пътят на човека към невидимото, към непонятното и непроменящото се –
там, където битие и небитие се сливат в една същност. Осъществяването на
единството с Дао е целта на живеенето. Дао се осъществява чрез пребиваване
в тишината. Дао е път към покоя и небесната светлина, в която Азът е в
абсолюта на своята оцелостеност. В „Планински вечери“ бихме могли да
потърсим и следите на пантеизма с неговата еманативност по отношение на
божественото в природата и обратно. Даоизмът обаче не се занимава много с
екзистенциалното, което стои в центъра на Разветниковата книга. Моралното в даоизма носи трансцендентен характер и не се интересува от конвулсиите на душата. Пантеизмът, от своя страна, е прекалено виталистично
философско учение, неотговарящо на меланхолната емотивност в творбата
на Разцветников.
Самият Разцветников е посочил графичен код за влизане в смисловата
система на книгата си. Стилизираната планина триъгълник на корицата
красноречиво отвежда към символиката на божествената хармония,
която не е задължително да четем като християнската Света троица.
Навлизайки в една свръхинтерпретация, ще отбележа, че на корицата е
изобразен не равностранен триъгълник, какъвто е знакът на божествената
хармония, а равнобедрен, напомнящ все пак и силуета на планина. Така че
в интерпретационните си увлечения не бива да изключваме и конкретиката
на природния топос като сакрализирано място за духовно просветление. В
книгата ясно присъства освен опозицията природа – град (цивилизация) и
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опозицията планина – степ – място на самотно общуване с божественото и
място на гнетяща самоизолация в кулата на собствения Аз.
В края на краищата опитите да вкараме естетическата цялостност на
книгата „Планински вечери“ в дискурсивните полета на някакви мисловни
системи ще бъдат безрезултатни, тъй като това е книга, отразяваща не
колективистични настроения и познания, а книга, стремяща да намери
изход за Аза в процеса на неговата индивидуация. Индивидуацията е
свързана със себереализацията на личността като отделеност от другите и
колективната психология, но и същевременно свързана с тази психология
чрез колективните архетипи, тя е път към оцелостяване на личността. Затова
и Юнг смята, че не бива да протича в пълна изолация спрямо колективното,
въпреки стремежа към еманципация, най-вече морална, на личността. Юнг
изрично прави разлика между индивидуализъм и индивидуация именно
в отношението към колективното. За него индивидуацията означава попълното постигане на колективните качества чрез „потапяне“ и интегриране
в личността на колективно архетипното. Аз бих прибавил, че процесът на
оцелостяване включва и процеса на интеграция с трансцедентното, или
казано по-опростено, себереализацията на личността протича като процес
на хармонизиране на Аза с другите и света (корелацията битие – небитие).
Нарушаването на баланса в тази хармоничност води до нереализация на
цялостната личност. В този план индивидуацията изглежда по-скоро като
идеална цел пред човека, отколкото като реализуем път.
Връщайки се към книгата „Планински вечери“ и превеждайки
горния психологически дискурс на един естетически език, ще установим,
че лирическият човек на Разцветников, съзнателно или не, търси пътя
на индивидуацията, на помирението в несносната раздвоя на душата си.
Наблюдавахме, макар и твърде схематично, отношенията на този човек с
колективните архетипи, най-вече с архетипа Йов, и тяхната художествена
реализация чрез сънищата, виденията и дълбинните разговори с Аза. Видяхме
обаче и социалната самоизолация на този герой, неговата екзистенциална
самота, в основата на която стои не някаква самодостатъчност, не някаква
самовлюбеност или нарцисизмът на силната личност, напомняща Ницшев
герой, а причини от морален характер, свързани с архетипа Йов – да носиш
отвореността, любовта и истината в себе си и в същото време да бъдеш
наказан с неразбиране и жестокост. И тъй като светът на хората е Божие
творение, идват и недоразуменията с Бог и несъстоялите се разговори с него.
Неотзоваванията на Бог пораждат съмнението и мекия бунт на лирическия
герой, а това води до тъмнината в душата му. Дори и идентифицирането със
светлата страна на Бог, Неговия син, не води до така желания интегритет на
Аза с божественото, а до нови съмнения, дезилюзации, самота и меланхолия.
Меланхолията е плод именно на изгубените опори в процеса на
индивидуация на Аза. Меланхолията на Разцветниковия лирически герой
е много специфична. Трудно устоявах на изкушението да я нарека „светла”
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поради тази ведрост на екзистенциалната илюзия в „Планински вечери“.
Но сравнявайки я с меланхолията на Славейков в „Сън за щастие“, се отказах
от това свое изкушение. Онова, което липсва в Разветниковата книга, е
виталността и ведрият хумор, самоиронията на Славейковия лирически
човек. Разцветниковият лирически човек твърде драматически и сериозно
изживява нравствените крушения и страдания, не може да се отърси от
Йововия комплекс, че с него е постъпено несправедливо. Това, което го спасява
от нарцистичното саморазрушение, е огромната любов и нежност, която носи
със себе си. Затова и при характеристиката на неговата меланхолия ще се доверя
на авторското самоопределяне на скръбта и ще я нарека „нежна меланхолия“,
която в българската литература кореспондира най-добре с меланхолията в
Дебеляновата поезия. Що се отнася до изхода, който лирическият герой в
„Планински вечери“ намира за себе си в безбрежния и смълчан покой, не мога
нищо друго да кажа, освен че той е единственият при такава екзистенциална
ситуация, която ни описва тази „странна повест“.
Далеч съм от мисълта да налагам механично една научна теза върху
конкретен художествен текст. И ако я приведох тук, то е само за да разширя
кръга от възможни обяснения за края на Разцветниковата книга, който е
доста неясен. Бих могъл, разбира се, да се изкуша да говоря за девствеността
и безплодността на поета, за да обясня проясняването и божествената
постигнатост на неговата душа. Но няма да го направя не само защото не бива
да се привеждат биографични данни като аргументи на интерпретацията,
но защото книгата „Планински вечери“ има своята вътрешна художествена
логика, обуславяща нейната цялостност, и тази вътрешна логика не сочи
лесен път за осветяването на тази цялостност. В настоящия текст само се
опитах да предложа една насока на търсенето на този път чрез архетипа Йов.
Но колкото Йов е получил отговор от Бога, толкова и ние в крайна сметка
ще го получим по пътя на дискурсивното мислене. Единственото, което
може да освети това мислене, е тъмнината в душата на лирическия герой и
отблясъците, която носи тази душа, придружавана от своите двойници, и
дълбоката меланхолия, която тази душа е стаила от изгубената хармоничност
– най-вече под въздействието на едно непоносимо нравствено угнетение.
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the centuries. The research starts from ancient Egypt, it continues with China, ancient
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Страшният тигър настигна в гората една лисица.
– Стой! – извика той.
Хитрата лисица врътна пухкавата си опашка,
изви муцунката си нагоре и рече:
– Да не си посмял да ме изядеш, защото си загубен. Гората ще ти стане тясна.
– Я гледай – стъписа се тигърът, – че коя си ти?
– Аз съм дъщеря на китайския император.
– Не може да бъде!
– Щом като не вярваш, тръгвай подире ми – рече лисицата,
– за да видиш как всичките зверове се страхуват от мен.
– Добре – съгласи се тигърът и тръгна.
Лисицата важно пристъпяше напред, а тигърът след нея.
И какво се случи? Като видяха тигъра, всичките зверове търтиха да бягат,
изпокриха се в горските гъсталаци, навряха се в тъмните планински пещери,
а птиците литнаха високо към облаците.
– Видя ли – обърна се лисицата към тигъра – как всичко живо се бои от мене.
– Видях – поклати глава глупавият тигър,
– ти наистина си могъща и страшна!
1
(Китайска народна приказка)

Рекламата съпътства хората от незапомнени времена и няма по-добра
илюстрация за това от народните приказки. Без значение дали става въпрос
за промотиране на стока, услуга или персонален имидж, тя е явление, което
присъства в ежедневието на хората и до голяма степен определя неговия
ход. Приказката за тигъра и лисицата показва как още преди хиляди години
китайците са осъзнавали, че дори невзрачен продукт може да постигне
“пазарен успех”, ако зад гърба му има солидна “рекламна кампания”.
1

Karaliychev 1998: 82
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Корените на рекламата се крият толкова дълбоко назад във времето,
че е невъзможно да бъде проследен техният първоизточник. Най-безопасно
е заключението, че рекламата е възникнала заедно с появата на търговията
още в ерата на пещерните хора. Първите рекламни практики предшестват
с хилядолетия дори появата на парите. Преди около сто хиляди години
хората търгуват помежду си, използвайки два основни метода:
Първият е т.нар. „подаръчна търговия”, при която благата се
дават без изрично споразумение за пряко или отложено във времето
овъзмездяване. На този принцип са съществували малките общности,
чиито членове живеят подобно на семейство. Те са обменяли блага според
нуждите и възможностите си. При този вид икономика рекламата не играе
никаква роля и не съществува като явление, тъй като е напълно излишна.
Вторият метод, използван в древността при контакти с чужди хора
и общности, е бартерната търговия. При нея се разменят равностойни
стоки и услуги, а след приключването на сделката двете страни не са
задължени една на друга. В този случай рекламата вече играе важна роля,
тъй като търговците имат интерес да представят стоките и услугите си в
максимално добра светлина, защото това ще подобри конвертируемостта и
ще им позволи да сключат по-изгодна сделка.
Древен Египет
Една от люлките на рекламата в древността е Египет. По времето на
фараоните икономиката е била планова, но не в смисъла на понятието, използванo през XX век (Dollinger 2000). Съществувала е относителна свобода
на търговията, а това е основна предпоставка за нуждата от прилагане
на рекламни практики.
Например бюрократите,
отговарящи за контрола
над производителите на
земеделска
продукция,
вероятно не са давали
нареждания какви точно
култури да се отглеждат,
а са оставяли селяните
да се осланят на опита на
своите предшественици.
Контролът е бил основно
върху преразпределянето
на земята след всеки
цикъл на наводнения, за
да е сигурно, че ще бъде
произведена достатъчно
Древноегипетската икономика
храна. Голяма част от про(схема на Андре Долингер)
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дукцията е била изземвана за държавни цели, за да се осигури изхранването
на работниците и на робите, отговарящи за инфраструктурните проекти на
Египет и за поддръжката на религиозните организации. Останалата част
се е търгувала свободно в условията на ограничена конкуренция и именно
там е имало нужда от реклама.
Древните египетски търговци са използвали съобщения, изписани
върху папирус, и гравюри върху метал, за да популяризират стоките си
пред своите потенциални клиенти. Предполага се, че тези практики в
Египет датират поне от 2000 г. пр.н.е. За съжаление до наши дни не са
оцелели почти никакви артефакти, свързани с рекламата от този период,
и доказателствата за съществуването й са само косвени. Наличната
информация за икономическия модел на Египет по времето на фараоните
води до заключението, че държавата със сигурност е познавала рекламата
под една или друга форма.

Египетски йероглифи за бирата

Около 90% от населението е било съставено от крепостни селяни,
които са обработвали земя, принадлежаща на боговете и в частност –
на фараона, техен върховен представител. Интересна подробност е, че
бирата е била особено популярна напитка сред древните египтяни (Hill
2010). Значителна част от зърнената продукция на страната е отивала
за производството на различни видове от слабоалкохолната напитка.
Йероглифите, оцелели до наши дни, показват значението на бирата за
древните египтяни.
Египтяните не са харесвали бира с високо алкохолно съдържание, а
са предпочитали тя да е гъста и сладка. По-силна бира и други алкохолни
напитки са се използвали само по време на някои религиозни тържества,
когато част от ритуала е изисквала хората да са леко пияни. Египет дори е
имал собствена богиня на бирата, наречена Тененет. Тя е покровителствала
и раждането на деца.
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До наши дни са оцелели и някои глинени фигурки, които показват
отделни етапи от производството на бира. Между производителите на
напитката със сигурност е имало конкуренция и те са се надпреварвали
кой ще направи най-добрата бира. Въпреки че няма доказателство за това,
почти сигурно е, че рекламата не е била чужда на древните египетски
пивовари, както и на други области на местната индустрия.
Китай
Един от най-старите открити артефакти в областта на печатната
реклама (Liu 2008: 14-16) е китайска бронзова плоча, използвана за
изработка на рекламни листовки. Тя е обслужвала малкия семеен бизнес на
Дзинан Лиу, свързан с изработката на игли. На нея е изобразено логото на
фирмата – заек, държащ игла, и послания, които имат за цел да мотивират
потенциалните клиенти.
„Ние купуваме висококачествени
стоманени
пръти
и
изработваме първокласни игли,
които са готови за домашна
употреба по всяко време” –
пише на квадратните листовки,
разпечатвани с помощта на
бронзовата заготовка.

Огледалната заготовка за рекламни
брошури на Дзинан Лиу

Магазинът на Дзинан Лиу в град
Джинан, провинция Шандонг,
e функционирал по времето на
династията Сонг, което означава,
че плочката е от периода 960
– 1279 г. В момента рекламната
реликва се съхранява в един от
музеите на Шанхай (Jones 2000:
255-256).

Китайците винаги са били предприемчиви и рекламата не прави
изключение от това правило. Още от дълбока древност търговците в
Китай използват особено изобретателни методи за популяризиране
на продукцията си. Един от най-популярните трикове е наемането на
професионални викачи, които с “вербални похвати” да привличат клиенти.
Този рекламен подход се използва активно и до днес. В курортните райони
пред ресторантите работят викачи, които трябва да канят минаващите по
улицата туристи да влязат в заведението. Друг похват на древните китайци,
запазен и до днес, включва спонсорирането на някакво развлекателно събитие, което да грабне вниманието на потенциалните клиенти.
От древността китайските търговци използват на фасадата на
обектите си дървени знаци с цветни флагчета като форма на реклама (Fung
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1931). Характерното за тях е, че не съдържат надписи, а само
иконични знаци, които подсказват характера на услугите,
предлагани от търговеца. По този начин дори неграмотните
няма как да се объркат и ще намерят това, което търсят. На
изображението вдясно е показан пример за знак, маркиращ
наличието на ателие за изработка на очила.
Значителни промени в използването на рекламните
методи Китай преживява през XX век, известен още като
републиканския период на азиатската държава. Тогава
настъпва заселване на милиони хора в големите градове,
както и масово навлизане на западни компании на китайския
пазар. Рекламните агенции в най-влиятелните центрове
като Пекин и Шанхай прибягват все повече до западните
похвати и започват да изпращат свои служители на обучение
в Европа. Вече се взимат предвид характерните особености
на западното изкуство и култура и това рефлектира върху
китайската продукция, предназначена за износ (Xinggong
1994: 19). Напредничавото отношение към рекламата и
търговията помага на Китай да постигне големи успехи на
международния пазар в края на XX и началото на XXI век.
Древен Рим – Помпей и Херкулан
Свидетелства за напредничави рекламни практики има и в Европа.
Най-много от тях можем да намерим в Италия. Преди близо 2000 години
вулканът Везувий изригва и затрупва някои от градовете, които се намират
в подножието му. Вулканичната покривка консервира всичко под себе си
и населените места остават непокътнати до 1748 г., когато са преоткрити
за съвременната наука. Археолозите намират над 8000 запазени стенописа
върху руините на бивши домове, обществени
сгради и цехове. Още 3000 по-малки експоната
– като изписани с восък каменни плочи,
керамични съдове и метални предмети –
също съдържат интересни надписи. Повечето
от текстовете са на латински, но има и на
гръцки, както и на други популярни през
античността езици.
Особен интерес за изследователите
на рекламата представляват надписите, разкриващи подробности за политическите
кампании в Римската империя. Те са разгледани подробно в книгата „An Introduction
to Wall Inscriptions from Pompeii and
Herculaneum” на Rex Wallace (Wallace 2005: 10).

Предизборно съобщение от двама
помпейски кандидати. Единият от тях
печели два пъти избори за дуумвир
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По стените на сградите в Помпей и Херкулан археолозите откриват два
вида надписи. Първият вид са добре познатите на съвременното общество
графити. По-интересен е вторият вид инскрипции. Те се наричат дипинти2
и са били изработвани с рекламна цел. Основна разлика между графитите
и дипинтите е, че първите са израз на спонтанно изкуство, проектирано без
разрешение по сградите. В графитите, открити по стените на затрупаните
с вулканична пепел градове, преобладават основно имена на хора, но не
липсват поетични фрагменти, популярни за времето си мъдрости, хумористични и исторически референции, както и сквернословия. Графитите от
Помпей и Херкулан са безценен източник на информация за живота в Древен Рим, за езика и културата на хората по това време. Дипинтите хвърлят
светлина върху обществения живот, тъй като основното им предназначение
е да популяризират политическата класа и да информират за новостите
при гладиаторските борби.
Любопитен въпрос, на който вероятно биха могли да отговорят
опитните лингвисти, е доколко римските графити могат да бъдат използвани
за конструиране на образа на своите създатели. Налице е теоретична основа
за подобен анализ, представена от И. Савова (Savova 2008).
Най-голяма част от намерените в
затрупаните от Везувий римски градове
дипинти са посветени на политическата
реклама. Съдържанието на древните
билбордове е имало за цел да представи
в благоприятна светлина кандидатите
за
различни
политически
постове.
Археолозите са преброили около 2600
стенописа, призоваващи за доверие от
името на стотици политици, домогващи
се до примамливи места в политическия
живот, кипящ в подножието на димящия
римски вулкан.

Електорална инскрипция от руините
на Помпей с текст и изображения
2

Обичайни места за дипинтите са
били стените около най-оживените улици,
както и колоните и арките, отбелязващи
главните входове на градовете. За високото
ниво на древните предизборни кампании
най-красноречиво говори изборът на
цветове. Художниците на дипинти са
разчитали основно на бяло, червено и
черно. Червеният цвят е използван, когато

Дипинто – изображение върху камък, което не е гравирано. В археологията понятието най-често се
употребява при изследването на Древен Рим (Italy Heritage. http://www.italyheritage.com/genealogy/surnames/etymology/l/).
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се полагат надписи без основен фон, а когато текстовете са изписвани с
черна боя, основата задължително е била бяла.
Едва през XX век психолозите категорично доказват това, с което
очевидно древните римляни са били добре запознати две хиляди години порано, а именно – комбинацията от черно, червено и бяло е най-подходяща
за привличане на вниманието. Не е случайно, че тези три цвята са основни в
заглавната страница на „Телеграф” – най-тиражния български ежедневник.
Използват ги още банка Societe Generale и Marlboro.
Аналогии със съвременните информационни технологии все почесто се използват при анализирането на древните римски дипинти и
графити. Пример за това е материал в британския вестник „Дейли мейл”,
публикуван на 14.01.2013 г. (Smith 2013). В него е изобразен стенопис от
Помпей с червени букви, който авторът на статията Луис Смит е определил
като „първата Фейсбук стена”, а цялостната практика да се пише по стените
е наречена „ранна социална мрежа”.

Голяма част от оцелелите рекламни дипинти в затрупаните от
Везувий градове са посветени на съобщения, свързани с избирателни
кампании, фокусирани върху популяризирането на различни политици.
Не е изненадващо, че археолозите са датирали повечето дипинти в периода
62-79 г. пр.н.е. Това са последните няколко години, преди районът да бъде
погребан от вулкана. Особен интерес будят т.нар. електорални съобщения
(programmata recentiores), които разкриват какви са били политическите
програми на кандидатите за различни изборни постове. Информация за
историята на градовете през последните сто години може да бъде намерена
върху оцелелите хроники (programmata antiquissima), съдържащи подредени
в хронологичен вид събития за периода 80-30 г. пр.н.е. За съжаление почти
няма запазени политически дипинти от периода 30 г. пр.н.е. – 50 г. от н.е.
Електоралните съобщения са били изработвани от професионални
художници, които са владеели изкусно калиграфския стил scripta actuaria3.
Подредбата на информацията е била изключително прецизна, а имената на
кандидатите, както и постовете, за които се борят, са били представяни с
3

Scripta actuaria е калиграфски стил, характерен за Древен Рим.
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грижа към естетиката и в приятен за окото вид. Най-много информация
за политическите кампании е оцеляла под руините на Помпей. Имена
на кандидати и информация за техните дейности от Херкулан и другите
градове в подножието на Везувий почти няма.
Кандидатите в Помпей са се състезавали за четири управленски
поста. Два от тях са били по-висши и са се наричали дуумвират. Двамата дуумвири са носели титлата duumvirï iüre dïcundö и са отговаряли
за административното право, градските финанси и общинския съвет.
Изборите за дуумвири в Помпей са се провеждали на всеки пет години.
Другите две избирателни длъжности са били едили (aedïlës). В техните отговорности са влизали поддръжката на пътищата и свещените храмове,
регулацията на търговията и грижата за общинските земи. Мандатът на
едилите е бил само една година, но изкарването му е било задължително
изискване, ако политикът е имал желание да се кандидатира за дуумвир.
Агитационните дипинти на Помпей са съдържали името на
кандидата, длъжността, за която се бори, програмните му цели и призив
към избирателите да дадат гласа си за него. Така изглежда стандартната
част от един примерен помпейски дипинт: „Призовавам ви да изберете Гай
Юлий Полибий за дуумвир!” (Wallace 2005: 12).
В езика на дипинтите се забелязва обичаен набор от използвани
епитети, чрез които са описвани кандидатите. Там влизат: „човек с високо
обществено положение”, „достоен за държавна длъжност”, „заслужил”,
„човек на честта”. В някои случаи, за да се наблегне върху дадено качество,
са използвани повторения, които могат да бъдат счетени за неуместни. Например: „Призовавам ви да изберете достойния за държавна длъжност Публий Пакий Прокулий за дуумвир. Той е достоен.”
Разкопките на Помпей разкриват още, че политическите рекламни
материали в Древен Рим често са съдържали и имената на важни хора и
организации, подкрепящи съответния кандидат, които са призовавали
избирателите да дадат гласа си за техния фаворит. „Всички търговци на плодове, заедно с Хелвий Весталис, ви призоваваме да изберете Марк Холцоний
Присий за дуумвир по административно право”, гласи един от предизборните призиви, открити при разкопките. В редки случаи на едно място има
призиви за избирането на двойка кандидати. Не са изключение и други
отклонения от нормата. Някои от кандидатите за постове са проявявали
въображение и са поръчвали агитационните си материали в стихотворна
форма. Такъв е случаят с помпейския кандидат Лукреций Фронто.
Характерна особеност при изготвянето на политически дипинти е
употребата на много съкращения. В това има логика, тъй като наемането
на място и изобразяването на текста са били бавни и скъпи процедури.
Надписите върху камък са кратки по две причини. Първо, камъкът се
обработва трудно. Второ, върху каменната “страница” няма достатъчно
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място. За да се пестят пари и време, понякога дори някои от имената на
кандидата са били изобразявани с инициали особено когато той е бил
добре известен на обществеността. Сред обичайно съкращаваните думи
влизат още епитетите, изборната длъжност. Предизборните експерти от
античността обаче рядко са съкращавали имената на важните поддръжници
на кандидата, за да не ги разгневят.
Друга важна функция на дипинтите в Помпей е рекламата на
гладиаторските представления. Не е изненадващо, че повечето оцелели
стенописи по темата са концентрирани в близост до местния амфитеатър,
некрополиса, помещаващ се извън стените на града, и в квартала с театрите.
Edicta Munerum, както са наричани гладиаторските съобщения, са изработвани, като се следват стриктни стандарти по отношение на организацията
на информацията, подобно на политическите дипинти. Съдържанието на
съобщението задължително е включвало името на основния спонсор на
гладиаторската битка, точния брой на двубоите и на участниците в тях,
както и допълнителните удобства, които зрителите са можели да получат
срещу заплащане. Сред екстрите са влизали сенници, които предпазват от
жарките лъчи на слънцето, и други екстри, подобряващи комфорта. Накрая
е посочвана датата на гладиаторското шоу и точното местоположение.
Както при политическата реклама и тук, за да пестят ресурси, художниците
са използвали съкращения навсякъде, където това е било възможно.
Средновековна Европа
Разпадът на Римската империя през IV век бележи края на
античността и началото на нов период за рекламата. Няма резки промени,
все пак маркирането на историческите периоди е условно, но не е трудно да
се забележи, че Европа тръгва в нова посока. Християнството се утвърждава
като основна религия на континента, а властта се поделя между духовните
и светските водачи, които управляват в условия на дуализъм. Някои от
големите европейски градове се утвърждават като крупни центрове на
търговия, а феодалната аграрна революция допринася за преобразяването
на континента.
Една от пречките пред рекламата в началото на средните векове e
масовата неграмотност. Хората на тази епоха са смятали умението да се
чете за ненужно (и до голяма степен са били прави, тъй като все още има
хиляда години до раждането на Гутенберг и до създаването на първата
печатарска машина), а основната писателска дейност се е развивала само в
духовните учреждения, където монаси са преписвали свещени книги. Нещо
повече, считало се е за признак на слабост и женственост, ако даден мъж е
грамотен и може да чете и да си води записки. В такива условия не е било
възможно използването на каквито и да е комплексни рекламни практики.
Един от най-важните научни трудове, разглеждащи историята на
рекламата, е издаден през 1874 г. в Лондон, а негов автор е Хенри Сампсън. В
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„История на рекламата” той представя хронологично рекламните процеси
от античността до края на XIX век (Sampson 1874). В главата, посветена на
Средновековието, английският журналист разказва за основната “медия” на
този период, а именно – за пътуващите търговци. Подобно на съвременната
преса, и средновековните амбулантни търговци разпространяват основно
клюки, вплетени в легитимни новини. Хората в малките населени места с
нетърпение чакат посещението на поредния търговец не толкова заради
стоките му, колкото заради информацията, която той носи. Това не е
изненадващо във времена, когато пътуване на разстояние от сто километра
се е смятало за голямо пътешествие.
Липсата
на
адекватни
комуникационни
канали
през
Средновековието оставя хората неинформирани за събитията извън
непосредственото им обкръжение, а неграмотността също не допринася
за намаляване на невежеството. Пътуващите търговци са една от малкото
връзки с широкия свят.
В такива условия не може да става и дума за реклама във вид на писан
текст и търговците, както всяка уважаваща себе си съвременна медия, са
принудени да разчитат на вербалните си умения при презентирането
на стоките, които искат да пласират. Те са притежавали почти всички
характеристики на една модерна медия (източник на свежа и търсена
информация, наличие на пряка обратна връзка, присъствие на рекламни
елементи, комерсиален интерес), но в умален мащаб.

Средновековен глашатай
(Henry Sampson History of advertising from
the earliest times (1874)

В по-големите градове хората са имали достъп до друг вид
масмедия – т.нар. глашатаи. Те, за
разлика от амбулантните търговци, са
се занимавали само с информиране
на населението. С помощта на
сигнална тръба или барабан са
привличали вниманието и на висок
глас са предавали своите съобщения,
които по характер са били твърде
разнообразни. Освен търговска
информация с рекламен характер,
глашатаите са предоставяли и
информация за важните държавни
решения като обявяването на война
или приемането на нови правила и
закони.

Рекламната роля на глашатаите е варирала в различните географски
райони, а на някои места те са използвали модерни рекламни техники, които
са популярни и до днес. Във Франция например глашатаи са обикаляли на
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групи по улиците, носейки каси с вино и предлагайки на минувачите да го
опитат безплатно, за да се уверят в качеството на продукцията. В наши дни
рекламната дейност с подобен характер се извършва от промоутъри. Както
в епохата на средновековието, така и днес съществуват специализирани
агенции, които предлагат “глашатайски” (промоутърски) услуги.
Интересна история разказва Хенри Сампсън в своята книгa. Той
представя сведения от древна средновековна хроника за стара британка на
име Аделаида, която изпитала нужда да възхвали Господ на висок глас, но
тъй като била слаба и немощна, решила да наеме глашатай за тази цел. Тя
му платила, за да обикаля из града и да крещи фрази като „Бог е милостив!
Бог е добър и прекрасен! Бог е праведен!”. В резултат на това жената била
арестувана, обвинена в суетност и изгорена жива (Sampson 1874: 41).
Новото време (от Гутенберг до края на XX век)
Падането на Константинопол под османска власт и изобретяването
на печатарската машина от Гутенберг са събитията, които съвпадат с
началото на съвременната реклама. XV век е повратен период за масовите
комуникации, защото тогава започва революция в областта на технологиите
за разпространяване на информация. Възможността бързо и евтино да се
печата текст на хартия променя хората и увеличава нуждата им от достъп
до информация. Почти веднага след създаването си печатната машина е
впрегната в колесницата на рекламата. Започва печатането на рекламни
брошури, които се слагат на видни места по подобие на практиките от
Древен Рим.
Новите печатни машини позволяват пускането на големи тиражи
от книги, които доскоро са били смятани за луксозна стока, достъпна само
за богатите. За да достигнат до потребителите, търговците са използвали
ниската цена на книгите като основен аргумент при рекламирането им.
Не след дълго издателите осъзнават, че самите книги също са удобно поле
за реклама, и започват да включват в тях информация за местата, където
читателите биха могли да си купят още от продукцията им, като не забравят
да наблегнат и на това, че цените са ниски.
Ето пример за рекламен текст в сборника „Corpus Juris Canonici”
(Gregorii XIII 1582):
Ne fugite ob pretium: dives pauperque venite
Hoc opus excellens venditur sere brevi.
(‘Не бягайте само заради цената: Добре дошли са богати и бедни;
тази отлична творба се продава за съвсем дребна сума.’)

Сто години по-късно се появяват и първите вестници. Един от тях
е „Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien”, който излиза
за пръв път през 1605 година в германския град Страсбург. Негов издател
е Йохан Каролус (1575-1634), чиято цел е била да публикува във вестника
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последните важни новини. До наши дни е оцеляла титулна страница на
вестника от негов брой, издаден през 1609 г. Четиристотин години покъсно съдбата на класическия хартиен вестник изглежда предрешена, тъй
като повечето читатели вече използват интернет като основен канал за
получаване на новини и други журналистически услуги.
Малко по-късно идва ред и на списанията. Германия отново е една от
първите европейски държави, където се потребява новата медия. През 1663
г. излиза първият брой на „Erbauliche Monaths Unterredungen”. Списанието
е посветено на литературата и философията и оцелява пет години, преди
издаването му да бъде преустановено. Автор на повечето материали е
поетът теолог Йохан Рист.

Йохан Рист

„Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen
Historien” (1605)

До края на XVIII век печатните медии бавно разширяват обхвата и
аудиторията си, но същинският бум в популярността им настъпва през XIX
век, когато количеството на грамотните хора с нужда за свежи новини в
Европа достига критична маса.
През XX век идва времето на технологиите, които обогатяват
информационните услуги първо със звук, а после и с образ. Настъпва
същински златен век за журналистиката, тъй като рекламните приходи са
по-високи отвсякога и това позволява на медиите да работят в комфорт,
без да се притесняват особено за финансовото си оцеляване.
28 август 1922 г. се смята за датата, когато е излъчена първата истинска
радиореклама в историята4. Това става в Ню Йорк, САЩ, а станцията, предала съобщението, е WEAF. Точно в 17:00 часа говорител на радиото представя
пред аудиторията г-н Блекуел, който в разстояние на десет минути описва
предимствата на местен жилищен комплекс и призовава слушателите да си
4

Quarter Century Report. In Broadcasting Telecasting. Volume 51. New York: Cahners Pub. Co. http://americanradiohistory.com/Archive-BC/BC-1956/1956-10-15-Quarter-Century-BC.pdf
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купят къща в него. Програмата е по идея на телекомуникационната компания AT&T, която решава да печели от радиото, като продава част от ефирното време на рекламодатели.
Отново в САЩ, 19 години по-късно, на 1 юли 1941 г. от 14:49 часа
по WNBT (NBC) е излъчена първата телевизионна реклама в историята. Тя
продължава десет секунди и представлява статично изображение, озвучено
с глас зад кадър. Рекламата е на марката часовници „Булова”, а рекламният
текст гласи: „Америка върви по времето на „Булова”. Изображението
показва циферблат на часовник „Булова” на фона на американската карта.
Историческият спот е излъчен преди бейзболния мач между отборите на
„Бруклин Доджърс” и „Филаделфия Филис”. По информация на списание
„American Heritage” за рекламата са платени 9 долара – 4 за ефирно време и
5 за разходи на телевизията. Записът на краткото видео е запазен и до днес.
Той е достъпен за всички чрез портала за споделяне на клипове YouTube5.

Кадър от първата телевизионна реклама в историята

Десет години по-късно започва поетапното преминаване към
излъчване на цветна телевизия и рекламата се превръща в бизнес за
милиарди, който процъфтява до края на XX век. С навлизането на интернет
правилата на играта се променят рязко и първите, които усещат удар
по приходите, са най-ниско технологичните масмедии – вестниците и
списанията.
Иконичните знаци, познати от древната рекламна практика и
„топлият” облик на рекламата (по Маклуън) в нейното „интерактивно”
превъплъщение са всъщност форми, неособено различни от класическите
печатни, електронни и др. Форми. Защото сходни семиотически и
реторически способи ползват и класическата „старомодна”, и виртуалната
реклама. Високотехнологичните медии предлагат по-голяма бързина и подобри инструменти за анализ на ефектите, но в същността си философията
на рекламата остава сравнително непроменена. Само мащабът е различен.
5

Bulova: world’s first television advertisement, The Bdscraps, YouTube, 2012. (https://www.youtube.com/
watch?v=8JenAyMmZ68) [22.11.2015]
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
Дана Бартош, Мария Харламова
THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN FORMING THE SPEECH
CULTURE OF THE SOCIETY
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Economy and Public Administration, Russia
Abstract: The article deals with the features of communication in social networks
and the impact of this communication on the speech culture of the participants in
the communication. The authors investigate communication in social networks as
a social phenomenon in the context of contemporary trends in the development of
Russian language and draw conclusions about the patterns and consequences of online
communication. The article also analyzes the degree of influence of individual culture on
speech behavior in social networks.
Key words: culture of speech activity, social network, online communication, Russian
language, language of social networks, individual culture, speech behavior

Анализ современных тенденций в социокультурном развитии
общества, таких как глобализация и интенсивная информатизация,
свидетельствует о появлении нового социального пространства, так
называемой виртуальной реальности. Значимость социальных сетей
подтверждается данными о количестве их пользователей. Так, сеть
Facebook имеет более 471 миллиона пользователей по всему миру, My
Space – 120 миллионов, Twitter – 74 миллиона, Baidu Space – 54 миллиона,
Orkut – 52 миллиона, QQ – 47 миллиона, RenRen – 34 миллиона,
Vkontakte – 25 миллионов, SkyRock – 20 миллионов (Molomo). Указанные
социальные сети относятся к наиболее популярным, наряду с ними
существует ряд других, менее используемых. При этом большинство
пользователей зарегистрированы одновременно в нескольких сетях. В
них знакомятся и встречаются, играют и ведут бизнес, обмениваются
фото и видео, находят полезную и интересную информацию в процессе
общения с другими участниками. Считается, что в онлайн-сетях проще
найти близкого по духу и родственного по интересам человека, нежели
в реальной жизни.
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Общение при помощи технических средств, а именно в социальных
сетях, все больше заменяет живое непосредственное общение, особенно
для молодых людей. Наиболее активными пользователями являются
молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Молодежь как социальную
страту отличает то, что ее представители не имеют еще обязанностей
взрослых людей, таких как семья, дети, работа с полной занятостью и т.д.
и располагают большим количеством свободного времени. Общение в
социальных сетях позволяет занять это время, создает эффект постоянного
присутствия в кругу своих друзей даже на дальних расстояниях, эффект
востребованности. Также опосредованное общение способствует снятию
различных психологических комплексов, которые имеют место быть
при личном общении, боязни ошибиться или показаться косноязычным.
Для многих молодых пользователей социальные сети являются при
этом возможностью самореализоваться и самоутвердиться, в частности
продемонстрировать свои музыкальные таланты.
В связи с широким распространением в повседневной жизни
молодежи мобильных средств связи, многие учителя и преподаватели
отмечают снижение уровня культуры речи у обучающихся. В
Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка речевая
культура трактуется
как часть культуры народа, связанная с использованием языка. В нее
включается сам язык, его этническая специфика, функциональные и
социальные разновидности, воплощенные в устной или письменной
форме. Кроме того, в нее входят и этнические особенности языковой
картины мира, сформировавшиеся обычаи и правила поведения (в том
числе использование невербальных средств), совокупность текстов на
данном языке (Kozhina 2003).

Похожее определение приводится и в Новом словаре методических терминов и понятий (Azimov, Shtukin 2009). В современной
психологии, педагогике и лингвистике данный термин рассматривается
преимущественно на основе теории речевой деятельности. И в педагогической теории речевой деятельности речевая культура – это один из
важнейших показателей духовной культуры человека и культуры его
мышления, это одно из средств развития личности (Prihodyko 2014: 424428). Соответственно, снижение речевой культуры молодых людей
воспринимается как один из показателей снижения духовной культуры
всего общества.
Согласно разработанной профессором О. Б. Сиротининой в рамках
саратовской научной школы типологии, выделяются элитарный тип
речевой культуры, среднелитературный тип, литературно-разговорный
и фамильярно-разговорный, а также жаргонный и просторечный типы
речевой культуры (Sternin 2004: 70). Элитарный тип речевой культуры
личности предполагает, что носитель данного типа речевой культуры
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выполняет все этические и коммуникационные нормы, соблюдает нормы
литературной речи, владеет всеми функциональными стилями родного
языка, связанными с использованием как устной, так и письменной
речи. Носители среднелитературной речевой культуры владеют обычно
двумя-тремя функциональными стилями, обычно стилем обиходнобытового общения (разговорной речью) и одним из функциональных
стилей, необходимых профессионально (Sternin 2004: 71). Носители
„разговорных” типов владеют только разговорной системой общения,
которая используется ими в любых ситуациях, включая официальные.
Различаются „разговорные” типы только степенью сниженности речи.
В литературно-разговорном типе преобладает общение на „ты”, в
фамильярно-разговорном типе подобное общение является единственно
возможным. В обоих типах наблюдается активное использование в речи
жаргонизмов, но в фамильярно-разговорном увеличивается доля грубых
слов и просторечных элементов. Жаргонный и просторечный типы речевой
культуры характеризуются ненормативностью, ориентацией на свою группу
общения, вульгаризмами, использованием мата (Sternin 2004: 73–74).
Анализ текстовых сообщений в социальных сетях и наблюдения
за речью тех же пользователей при непосредственном общении в
различных ситуациях показал общий пониженный уровень речевой
культуры даже у носителей достаточно высокого уровня общей
культуры, которая в обыденном словоупотреблении означает степень
образованности и воспитанности личности (Studopedia).
Язык социальных сетей имеет свои особенности, которые будут
подробно проанализированы далее и которые обусловлены спецификой
подобного общения. Возможно, они и дают право говорить о негативном
влиянии онлайн-коммуникации на речевую культуру общества, однако
данное влияние неоднозначно и необязательно. Люди вступают в
социальные сети с уже сформированной индивидуальной культурой.
Усвоение базового (бытийного) уровня общественного сознания, которое
определяет формирование индивидуальной культуры члена общества,
происходит в детстве. Этот уровень осуществляется бессознательно,
соблюдается бессознательно и определяет до 92–98 % поведения.
Соответственно, воспитание культурного, интеллигентного человека –
результат „культуры раннего детства” (В. В. Виноградов) (Sternin 2002).
Другой уровень общественного сознания – рефлексивный – формируется
в течение жизни посредством обучения, размышлений, наблюдений, но
доминировать остается бытийное сознание (Sternin 2004: 60). Низкий
уровень речевой культуры многих граждан обусловлен в большей
мере социальными факторами, такими как: отсутствие политической
и языковой цензуры, мода на раскованное поведение, открытость
общества, экономическая и социальная нестабильность. Данные
факторы имеют следствием рост агрессивности диалога, активизацию
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инвективной лексики – вульгарного и нецензурного словоупотребления,
формирование мнения о ненужности речевого этикета в общении, рост
фамильярности в обращении незнакомых людей друг к другу и т.д.
Перечисленные негативные тенденции прослеживаются в различных
дискурсах: бытовом, политическом, публицистическом, медийном и
др. Формирование базового бытийного уровня многих молодых людей
проходило в контексте обозначенных выше негативных тенденций
развития русского языка, и соответственно, это уже изначально
определило пониженный уровень их речевой культуры.
Таким образом, можно говорить о том, что социальные сети
представляют собой лишь определенные социальные пространства,
в которых пользователи – носители разных типов речевой культуры,
общаются друг с другом в соответствии с данными типами. Следует также
отметить, что уровень речевой культуры является важным фактором
создания групп общения в социальных сетях. Анализ сообщений показал,
что, хотя и бессознательно, но коммуникативные партнеры подбираются
с соответствующим уровнем культуры.
Негативное влияние социальных сетей на речевую культуру имеет
место быть преимущественно в онлайн-коммуникации молодых людей,
в повседневной жизни которых данное общение доминирует. Негативное
влияние в данном случае обусловлено особенностями общения в
социальных сетях и степенью его интенсивности.
Необходимость быстрых спонтанных ответов многим партнерам по
переписке, отсутствие цензуры, невозможность передачи эмоциональной
выразительности речи без использования невербальных средств и т.д.
– обусловливают частое нарушение лексических, орфографических,
морфологических, синтаксических, стилистических и др. норм
литературного языка даже у тех, кто владеет высоким или средним
уровнем речевой культуры (Bartosh, Harlamova 2017: 11). В данной статье мы
не принимаем во внимание целенаправленное нарушение литературных
норм, а анализируем естественное опосредованное общение.
Общение в социальных сетях отвечает основным характеристикам
разговорной речи: ситуативности, спонтанности, эмоциональности. Это
определяет стремление пользователя к “оптимизации языкового кода”, с
одной стороны, и к “экономии усилий”, с другой (Pronina 1973: 126).
Отсюда главной особенностью языка онлайн-общения является
компрессия в разных ее проявлениях, при которой значительно
сокращается план выражения при полном сохранении плана содержания
и, таким образом оптимизируется коммуникационный процесс (Suhova
2003). Приведем примеры компрессии (все примеры взяты со страниц
частных пользователей – молодых людей в возрасте 19 – 23 лет, с их разрешения, но без приведения ссылок на эти страницы):
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- усечения: прив = привет, оч = очень, лю = люблю, тя = тебя, норм
= нормально, мобил = мобильный телефон, инфа = информация;
- инициальные слова: мб = может быть, пжлст = пожалуйста, ппц
= пипец, тлк = только, имхо = мое мнение х… кто оспорит;
- структурная неполнота высказывания, предполагающая общение не целыми предложениями, а отдельными словами, несущими основный смысл высказывания:

Другой особенностью, обусловленной также оптимизацией общения,
является фактическое отсутствие пунктуации. Чтобы поставить в
сообщении какой-либо пунктуационный знак, необходимо переключить
клавиатуру телефона (общение в социальных сетях осуществляется
преимущество посредством мобильного устройства), а это требует
лишнего времени и усилий.
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В то же время пунктуационные знаки активно используются для
выражения эмоционального состояния:
- скобки и их количество демонстрируют степень хорошего настроения или несерьезности сообщения;
- восклицательные знаки свидетельствуют о важности сообщения;
- многоточие в конце высказывания говорит о недосказанности и
придает загадочность пользователю.
Для выражения эмоциональности могут также использоваться:
- повторение знаков,

- использование Caps Lock – написания всей фразы или отдельных
слов заглавными буквами (данное средство не является на сегодняшний
день популярным, используется только для выражения высокой степени
возмущения, удивления, злости и т.д., злоупотребление Caps Lock
свидетельствует о чрезмерной эмоциональности человека),

- использование смайликов и эмодзи – стикеров (сюжетных картинок). В процессе опроса пользователей социальных сетей было установлено, что молодые люди, не желая тратить время и усилия на расстановку
пунктуационных знаков в предложении, написание целых слов, в то же
время готовы долгое время искать подходящий смайлик или стикер для
выражения своих эмоций и чувств:
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Другой особенностью онлайн-общения является большое
количество опечаток, которые, как показал опрос молодых пользоватей
сетей, не воспринимаются ими как грамматические или орфографические
ошибки, так как оправданы спонтанностью и быстротой общения. В то
же время большинство опрошенных утверждали, что стараются писать
грамотно.
В ходе анализа сообщений было также установлено, что наличие
в общении нецензурных слов обусловлено во многом уровнем речевой
культуры конкретных пользователей сети, и могут присутствовать в речи
даже у носителей высоких типов речевой культуры как дополнительное
средство для выражения эмоций в неофициальных ситуациях.
Использование молодежных сленговых слов в онлайн-общении
представляется нам закономерным процессом.
Этот особый, молодежный язык, молодежный сленг, нацелен в первую
очередь на то, чтобы «свои» стали ближе, а «чужие» – дальше. При этом
молодежный сленг, используемый как представителями молодежных
субкультур, так и иными, несубкультурными молодыми по возрасту
людьми, полностью отражает и вербализует бытие его носителей
(Levikova 2004).

Выходя из возраста молодежи, люди, как правило, перестают
пользоваться данным сленгом.
На наш взгляд, именно обозначенные выше особенности онлайнобщения, обусловленные техническими и психологическими факторам,
влияют негативно на речевую культуру молодых людей:
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Ограниченный запас слов и его компенсация за счет картинок,
неумение строить сложные предложения, частое использование в речи
сокращений, междометий, ошибок разного уровня являются следствиями
активного общения в социальных сетях и одновременно показателями
фамильярно-разговорного и просторечного типов речевой культуры.
Из-за того, что данное общение доминирует в повседневной жизни
многих молодых людей, указанные нарушения выходят часто за пределы
виртуального пространства и становятся неотъемлемой частью речевого
поведения в любых ситуациях. И если даже в детстве была сформирована
высокая индивидуальная культура, могут возникнуть технические
сложности при оформлении высказываний в устном общении, что
негативно сказывается на уровне именно речевой культуры.
Данная проблема типична для всех стран, в которых происходит
активная информатизация общества, и оценивается специалистами поразному. Мы придерживаемся мнения, что:
русский язык имеет тысячелетнюю историю и на данный момент
пережи-вает очередной этап своего интенсивного развития, и задача
специалистов – исследовать происходящие в нем процессы, выявить
тенденции развития и дать рекомендации по “уходу” за языком в
современный период (Sternin 2004: 11).

Вслед за В. В. Виноградовым (Sternin 2002), мы убеждены, что
культура формируется в раннем детстве, поэтому задача общества:
родителей, учителей, государства, медийного пространства и т.д.,
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поддерживать высокий уровень культуры в целом, речевой культуры
в частности, с тем, чтобы особенности языка в социальных сетях
воспринимались лишь как один из инструментов онлайн-общения, один
из функциональных стилей, имеющих место быть только в конкретных
онлайн-ситуациях и не выходящих за их пределы.
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ЛЕКСИКО-СИНТАКТИЧНО ТЕРМИНООБРАЗУВАНЕ В ЙОАНЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА „DE FIDE ORTHODOXA”
Татяна Илиева
LEXICOSYNTACTIC COINAGE OF TERMS IN JOHN THE EXARCH’S
TRANSLATION OF JOHN OF DAMASCUS’ DE FIDE ORTHODOXA
Tatyana Ilieva, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Abstract: The subject of this paper is the lexicosyntactic method of term coinage in
John the Exarch’s Translation of De Fide Orthodoxa – special terminology is coined by
combining words. Terminological phrases are divided into: simple and complex (according
to the number of their constituent words) and attributive and objective (according to the
syntactic links between the constituent components). The terminological phrases with a
personal name in their structure are put in a separate group. Special attention is paid to the
phenomenon of semantic condensation in the lexicosyntactic term creation.
Key words: Old Bulgarian lexicology, terminological lexis in the Old Bulgarian language,
John the Exarch, “Nebesa”

Един от най-актуалните въпроси на историческата лексикология
днес е въпросът за развоя на терминологичния пласт лексика в българския
книжовен език от неговото създаване до наши дни. Разработването на
тази проблематика има първостепенно значение, защото историята на
терминологията като езиково явление е въпрос, засягащ не само еволюцията
на отделните национални езици, но и изобщо развитието на цивилизацията,
науката и културните интерференции между различни групи общества.
Проучванията в тази насока стават още по-навременни сега, когато България
като член на ЕС трябва да разкрие своето изконно културно присъствие
на Стария континент, наследството, което носи в качеството си на древна
европейска цивилизация и един от водещите в миналото фактори за духовния
растеж на немалко от народите, населяващи тази част на света. Научните
дирения в тази област биха хвърлили светлина върху пътищата, които водят
от някогашния духовен дуализъм на Европа към нейния плурализъм, явил
се в резултат от засилване националното самосъзнание на нейните народи.
Йоан-Екзарховият превод на Йоан-Дамаскинoвото “Точно изложение
на православната вяра”, известен в науката под името “Небеса” или
“Богословие” (нататък ЙоЕБ)1, е особено подходящ за проучвания в областта
1

Лексикалният материал се извлича от образцовото критическо издание на паметника, изготвено от
Линда Садник (вж. Садник 1967-1983).
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на терминопроизводството през Средновековието, като се има предвид
неговата представителност за развитието на книжовния ни език във времето
X-XI в. С него се поставя началото на философската и теологическата мисъл
у българите. Измежду най-големите постижения на Йоан Екзарх в този
труд е тъкмо създаването на първата славянска философска категориалнопонятийна система и терминология.
Способите за терминопроизводство в старобългарски език и в частност у ЙоЕБ са три: лексико-морфологичен (посредством афиксация), лексико-семантичен (посредством терминологизация на общоупотребима дума)
и лексико-синтактичен (посредством съчетаване на пълнозначни елементидуми). В резултат на това се продуцират два структурни типа термини:
1. Термини думи, които от своя страна биват:
а) термини прости думи: алъчьба култ.-рит. ‘пост’, безвещьствьнъ
‘нематериален’2, вещьство космол. ‘елемент’3, господьства ангел. pl t
‘господства’4, добро етич. ‘добро’5, зьдани¬ космол. ‘Божият творчески акт’,
умъ антроп. ‘ум’6 и т.н.
б) термини сложни думи: боговýдýние гносеол. ‘богопознание’,
богодуховьнъ библ. ‘боговдъхновен’7, вьсемог¥ теол. ‘Всемогъщ’8, животворьнъ
тринит. ‘който вдъхва живот’9, пакыпорождьство мист. ‘новораждане’10,
православьнъ култ. ‘православен’11 и пр.
2

3

безвещьствьнъ
а) теол. В абсолютен смисъл свойство на Божествената природа: Едино по истинý безвещьствьно божьство
105а, срв. 172а;
б) ангел. В относителен смисъл свойство на духовните твари – ангелите: аньгелъ ... бесплътьнъ же ... и
безвещьствьнъ, еликоже къ намъ прележящее 105а, срв. 104а (вж. Илиева 2013: 265).

Всяка от първичните съставки на материята, от комбинацията на които се образува цялото многообразие
на предметите на материалния свят (вж. Илиева 2013: 274).
4

Название на първата ангелска степен във втория чин на безплътните сили според небесната йерархия
на св. Дионисий Ареопагит (вж. Илиева 2013: 282).
5

Основна морално-етическа категория, чрез която се изразява нравствената оценка на поведението на
човека (вж. Илиева 2013: 283).
6

Понятието ‘ум’ не е познато в Свещеното Писание на Стария Завет, а в Новия Завет се среща само три
пъти (Мк. 5:15, 12:33; Лк. 8:35). В ап. Павловите послания и оттам в патристичната литература терминът
прониква вероятно от Аристотел или стоическата антропология. Душата според Сократ и Платон съдържа
в себе си ума като отделна своя способност, като орган на съзнателния живот (Срв. 199а), на мисленето
(Срв. ЙоЕБ 41а,б, 57б) и на познанието (Срв. ЙоЕБ 17а, 60б). В „Точното изложение на православната вяра”
умът е най-вече орган на мисленето като теоретична (познавателна) човешка дейност (ЙоЕБ 257а) (вж.
Илиева 2013: 355).
7

Определение, с което се означава особеното свръхестествено въздействие на Св. Дух върху писателите
на Божественото Откровение. Също така свойство на Писанието, по силата на което то се възприема като
истинно и непогрешимо слово Божие, а не като лично творение на свещените писатели.
8

Свойство на Божията воля, състоящо се в силата й да извърши всичко, което не противоречи на Неговата
природа
9

Определение на Третото Лице на Пресв. Троица.

10

С този термин се означава таинственото благодатно възраждане за нов, праведен и свят живот в
единение с Бога, което се извършва в тайнството кръщение
11

Който правилно слави Бога, отразявайки точно и в пълнота Божественото откровение, без да приема
нищо вън от това откровение и без да прибавя към него нищо.
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2. Термини словосъчетания: чудо лъжее, прьв¥и образъ, дрýво жизни.
В тази статия ще изложа само един от начините за терминообразуване
в старобългарски език, а именно чрез лексико-синтактично съчетаване на
пълнозначни елементи-думи.
Чрез лексико-синтактично терминообразуване се създават
терминологични синтагми – разчленими (описателни, свободни)
съединения на два, три и повече терминоелемента12 пълнозначни думи,
които представляват смислово, граматично и назоваващо единство, т.е.
всяко словосъчетание означава определено понятие или обект и като такова
се явява отделна номинативна единица13.
Посредством прибавяне на уточняващи определения към
дадено съществително – носител на основното значение, се получава
атрибутивно словосъчетание с терминологична функция: ветхии завýтъ,
новĄи завýтъ библ. ‘двата основни дяла на Св. Писание’, .плътьно¬ пришьстви¬
христол. ‘пришествие в плът’., изборъ добрĄи етич. ‘добродетел’, сĄнъ бЃжии
тринит. ‘Второто Лице на пресв. Троица’, иконьно¬ чьтени¬ култ.-рит.
‘иконопочитание’ великъ дьнь мист. пасха. Перифрастичните глаголни
конструкции, образувани посредством [съ]творити, приªти и др. също
образуват терминологични словосъчетания14:
служб©
съборъ

с©дъ
творити

грýхъ

приªти
м©к©

пост©пьно
бес тьлª сътворити, грц. Böèáñôßæù.
Съобразно числото на терминоелементите, от които са изградени
терминологичните словосъчетания, се различават прости терминологични
словосъчетания и сложни терминологични словосъчетания15.
I. Прости терминологични словосъчетания
Те се състоят от два терминоелемента, които са пълнозначни думи. В
ЙоЕБ се срещат следните типове терминологични словосъчетания:
1) Атрибутивни словосъчетания:
12

Терминоелементът е най-малката структурна единица, от която е изграден един термин. Различават
се терминоелементи изходни основи, афикси, а в словосъчетанията с терминологична функция –
пълнозначни думи (вж. Манолова 1984: 8).
13

Манолова (1984: 41).

14

Срв. наблюденията на Й. Вашица върху Методиевия превод на Номоканона (вж. Вашица 1955: 21).

15

Манолова, Л. Българска терминология. …, с. 41.
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a) прилагателно (качествено или относително) + съществително:,
свто¬ писани¬ библ., сĄнъ чловýчь христол.’Син Човечески’, водьно¬ крьщени¬
мист. ‘водно кръщение’, хлýбъ обьщеванĄи мист. ‘хляб на общението,
евхаристиен хляб’, звýздно¬ чисм16 космол. ‘астрология’, страшьно¬ с©дище
есхат., самовластьная воля антроп. ‘самоопределение’, велико¬ пощени¬,
иконьная чьсть (термини от ритуала и богослужението);
b) числително + съществително: ¬дино с©щьство тринит.
‘единосъщие’, прьвая вина космол. ‘първопричина’, прьвĄè образъ онтол.
‘първообраз’, въторĄи законъ библ. ‘Второзаконие’, прьвĄи м©ченикъ агиол.
‘първомъченик’, пѦтая плъть космол. ‘пето тяло’;
c) наречие + причастие: ¬динако имĄи/¬динакĄи сĄè] ›óáэфщò
V÷ùí онтол. ‘тъждествен’ и особь сĄи онтол. ‘самостойно съществуващ’,
присно сĄи теол. ‘Вечно съществуващият’, долу периво естеств. ‘стремящо
се надолу’, горý несомо естеств. ‘стремящо се нагоре’, въскорý с расĄпая
естеств. ‘тленен;
d) съществително + съществително в апозиционна връзка: богъ
отьць тринит. ‘Първото Лице на пресв. Троица’, богъ сĄнъ тринит.
‘Второто Лице на пресв. Троица’, законъ-положени¬ библ. ‘законоположение’;
e) местоимение + съществително вься тварь, вьсе творени¬ космол.,
грц. τ@ Eðáíôá ‘всемир’; сь/сьде сĄи миръ космол. ‘този свят тук на земята’;
f) причастие + съществително (не)уготованная/готова вещь космол.,
грц. ðńď/űποκειμένη ‹лз17;
2) Обектни словосъчетания: врýдъ не приемляи теол. ‘неподлежащ
на външно въздействие’18, вьсему видьць теол. ‘всевиждащ’, къ богу служьба
‘богослужение’, трэб© положити ‘принасям жертва’, служьб© приносити ‘служа,
принасям служба’, служьб© приªти ‘служат ми’, молитв© приносити, молитвĄ
творити ‘молитствувам’ (термини от ритуала и богослужението);
3) Словосъчетания от прилагателно + съществително в тв. п. с
ограничителна функция: мэстомь разьнъ, лэтъмь различьнъ ‘детерминиран
по място и време’ (термини от онтологията);
4) Терминологични словосъчетания от собствени имена:
В отделна група се обособяват терминологичните словосъчетания
със собствени имена в състава си. Те биват два вида – отприлагателни и
отсъществителни:
16
17

За превода на Bóôñïëïãßá посредством звѣздно¬ чисмвж. критиката у Leskien (1903: 48-66).

Първична материя, недиференцирана праматерия в противовес на нейните многообразни конкретни
форми (вж. Илиева 2013: 274).
18

В обективно-идеалистическите философски системи духът се възприема като творческо активно
начало (ðïéçôéê{ò, Tнеñгüò) в противовес на инертната и пасивна материя (ðáèçôéêüí) ‘подлежащ на
външно въздействие’. В качеството си на действен субект Бог е по необходимост BðáèÞò ‘неподлежащ на
външно въздействие’ (вж. Илиева 2013: 277).
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а) Отприлагателни терминологични словосъчетания:
Характерно за отприлагателните терминологични словосъчетания е
това, че собствените имена служат за произвеждащи основи на прилагателни
терминоелементи, например:
савели¬въ съвъкупъ – тринитарна ерес, според която Отец, Син и
Св. Дух не са отделни, самостоятелни лица, а само външни форми на
проявленията на едното божество в света.
ари¬въ раздэлъ – тринитарна ерес, която отрича троичността на Бога.
Съществува само един едноличен Бог. Син и Дух Свети са само висши и
първородни твари, необходими посредници при сътворяването на света.
оригеньскъ построи – термин, обозначаващ учението на Ориген за
домостроя на творението. Всичко се подчинява на една цел – да се съедини
с Бога, откъдето произтича, че реалността на материята не е самостойна
и всички твари притежават безсмъртна душа (животни, небесни тела и
т.н.)
мосύовъ законъ – Законоположителното петокнижие на Мойсей
хрьстовъ законъ – Така се нарича в противовес на Мойсеевия закон
Евангелието, което е Христовата проповед за правилата на християнската
нравственост19.
Към този вид синтагми със специално значение се отнасят и
наименованията на библейските книги с относително прилагателно в
състава им, означаващо името на автора (паримия соломоня; прэм©дрость
соломоня; матфэино, маръково, лучино, иоаново евангели¬) или името на основния
персонаж (къниг¥ есфирьск¥ª, руфьск¥ª, иовов¥).
б) отсъществителни терминологични словосъчетания:
Характерно за отсъществителните терминологични словосъчетания
е, че съществителното собствено име е терминоелемент в терминасловосъчетание, например:
древльнии адамъ св. истор. ‘първият човек, когото Бог създал от пръст’.
нов ¥ и адамъ христол. ‘едно от наименованията на Господ Иисус
Христос в качеството му на възстановител на първозданото достойнство
на човека’.
19

Двата термина мосύовъ законъ и хрьстовъ законъ са в отношение на допълнителна дистрибуция.
Ако старозаветният закон има преди всичко юридически смисъл, новозаветният се явява понятие
от областта на етиката. Този закон принадлежи априорно на човешката духовно-нравствена
същност. Той е неизменен и всеобщ, валиден за всички хора през всички времена, а не само за
един народ в определена историческа епоха. Това е вътрешният Божи закон – свидетелството на
съвестта, а Божиите заповеди, дадени на Мойсей са външният. Външният закон е даден поради
неизпълнението на вътрешния (вж. Илиева 2013: 289).
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II. Сложни терминологични словосъчетания
Те притежават три или повече терминоелемента, които са пълнозначни
думи, например: присно ¬динакĄи сĄи теол. ‘Приснотъждествен’20 и никое«же
мэро« зна¬мъ теол. ‘безмерен’21, отъ небĄтья /нес©щьства въ бĄтие/ с©щьство
прити /прýвести /извести космол. ‘бивам създаден, респ. създавам от небитието’22
и сьде сĄи миръ космол. ‘този тук свят’, вься съжизаемая трэба рит.-богосл.
‘всесъжение’.
При проучването си върху терминообразуването в ЙоЕБ се натъкнах
на още едно интересно явление от областта на лексико-синтактичното
терминообразуване – т. нар. семантична компресия (кондензация).
Според А. Ф. Журавльов механизмът на семантичната компресия се
състои във включването в семантиката на някоя дума значението на друга
дума, свързана синтагматически с първата по такъв начин, че едната от
думите, влизащи в някое словосъчетание, съдържа в себе си значението на
словосъчетанието като цяло23.
В ЙоЕБ се срещат следните видове семантична компресия:
1. Семантична компресия, при която субстантивираното прилагателно става носител на терминологичното значение на цялото
терминологично словосъчетание: бесловесьная, душьная, бездушная (sc.
с©щьства), богослов[ес]ьная (sc. писанья, грц. ãñáöÞ)24, плава«штая (sc. звýзда).
Тези прилагателни се явяват изключително в пълната си форма, която
им придава генерализиращо значение: нерожьствьно¬ и рожьствьно¬
разлучьнý разумýваимъ 90б.
Като семантична кондензация, възникнала по пътя на съкращаването на изходна начална фраза ‘книгите на пророците и евангелистите’,
‘посланията на апостолите’, ‘пастирските и учителските наставления’, може
да се схване и употребата на несъгласуваното определение за означаване на
определяемото в:
20

В Божието битие няма възрастване или намаляване, еволюция или промяна. Това е битие без минало
и бъдеще, а само винаги еднакво, винаги едно и също, тъждествено на себе си настояще. Илиева, Т.
Tерминологичната лексика..., с. 364. Срв. също Дюлгеров, Цоневски (1947: 49).
21

Неизмерим, безграничен, диференциален признак на Божествената природа (вж. Илиева, Т.
Tерминологичната лексика..., с. 265.) Срв. също Дюлгеров, Цоневски (1947: 46).
22

Християнското понятие за небĄти¬ се отличава коренно от античното, според което небĄти¬ се
отъждествява с неживата материя. Това понятие изключва предположението, че материята в първичен и
неустроен вид е съсъществувала извечно независимо от Бога и Той само като художник й е придал форма
(дуалистичен възглед), вж. ЙоЕБ 45а; ...§ небĄтья въ бĄть¬ прύвести – актуализация, творчески акт на
Бога, при който всичко съществуващо е създадено от нищо, възникване, привеждане от небитие в битие,
обективиране на извечно съществуващите в Божието съзнание идеи. В този терминологичен израз
е разкрита една от страните на изменението на тварното битие – преминаването му от състояние на
възможност в състояние на действителност под въздейсвието на активния Субект. Постоянният преход
от небитие в битие и пак в небитие се явява всеобщ принцип на сътворената природа (Илиева 2013: 273).
23
24

Журавлев (1982: 62-65).

Л. Садник обяснява тази употреба на прилагателното в ЙоЕБ с текстологична причина – изпускане на
определяемото. Тя се опира в това си становище на Бодянски, който отбелязва в S. 114 елипса от седем
букви от писанья.
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И законъ же и прЃрци, евнглсЃти и аЃпли и пастуси глЃаша и учители 306б.
2. Семантична компресия, при която терминоелементът – съществително име става носител на терминологичното значение на цялото
терминологично словосъчетание, напр. писание (вм. сЃтое писание), отьць (вм.
богъ отьць), и др.
Сложното терминологично словосъчетание § небĄтия въ бĄти¬
прýвести, грц. Tê ôï‡ м[ Ђντος εrò τ{ εxνáé ðáñÜãåéí някъде се явява в
компресирани форма въ бĄти¬ извести, 52б въ бĄти¬ прýвести, 58а, 103б, 104а,
119а, 155б из небĄтья извести.
Доколкото „Богословие” е преводен текст, при анализа на
словосъчетанията със специална терминологична функция неизбежно
възниква и въпросът за тяхното отношение към гръцката подложка. Тук е
интересно да отбележа, че в ЙоЕБ при превода на редица терминологични
словосъчетания се наблюдава закономерността ‘попълване на словосъчетанието’, характерна за смисловия превод25, например: разумъ дати :
ãí™íбй Bðïêáëýðôů (17а), (не) уготованная (готова) вещь : (ðńď)űποκειμένη ‹лз
(119а, 200б, 57б) дЃхъ сЃтĄč : pneuma Kuriou πνε‡μб, законъ творити : фзсЭщ νьμпн
(329б); цркЃви творити Tãåßñù νáьн (296а), грэхъ творити : ðïëéôåýïìáé Cìáñôßáн
(247б), молитв© приносити : ðñïóåõ÷[н ðñóÜãåéн (337а).
В случаите на смислов превод, когато е предпочетен нееднороден
спрямо гръцката изходна форма начин на превеждане, преводаческото
решение е в полза на модел, който вече е утвърден в езика приемник. Тук
се разкрива една от особеностите на старобългарската лексикална норма
– нейната възпроизводимост в текстове с различна жанрова природа
поради високия й книжовен престиж и ясните структурни признаци на
разпознаваемост на моделите.
Немалко са случаите на превод с нарушаване на количествената
симетрия между двата текста, при които срещу гръцко словосъчетание стои
една дума в старобългарски език или обратно26: BðáèŢò приимьникъ врýда (56а
с отрицание); ìýóôçò таинý видьць (175а); ìåñéêüò въ чсти сво (100б); ô@ ðÜнôá
все с¬ (49б);
›óáэфщò V÷ùí ¬динакĄи (56а); á€озфйк[ äýíáìéò растени¬ (181а);
В ЙоЕБ има значителен брой случаи, в които даден гръцки термин
на различни места се превежда от една дума или от съчетание от две думи.
Например Bðïêáëýðôù се предава с являти (15б, 112а, 246б), но и с разумъ
25

Този принцип е дефиниран от Е. М. Верешчагин. Той засяга смисловия превод и се състои в
това, че ключовите и зависимите думи в словосъчетанията се превеждат различно: влиянието на
изходния текст е решаващо при превода на ключовите думи, а зависимите думи се превеждат по
общи семи само в областта на несъвпадение на културите. При съвпадение между християнската
и славянската култура зависимите думи се превеждат по принципа на допълнителността на
славянските съчетания на езиковите единици (вж. Верещагин 1971: 72}.
26

Тук не разглеждам случаите на количествени нарушения при сложните думи.
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дати (15б, 16а, 17а); срещу гръцкото Uêïõóßùò на едно място стои по своеи воли
(314б), а на друго самохотью (116б, 198а bis); ðáèçôüò отговаря ту на страстьнъ
(220а), ту на врýдъ ïð·емлѦи (31а); на ðïñíåßá съответстват скврьно дýло (210а)
и бл©дъ (336б) и т. н. Паралелното съществуване в текста на отделна дума и
съчетание като съответствия на един и същ гръцки термин е свидетелство
за тяхната взаимозаменяемост в определени позиции, цели обогатяването
на речниковия запас на превода или е контекстово обусловено. В други
случаи то говори за превеждане ad hoc, създаване на нови терминологични
единици в процеса на самия превод.
Изнесените факти за пореден път показват, че чрез своя превод
Йоан Екзарх допринася за развитието не само на старобългарската
и старославянската книжнина, но и на старобългарския и общо на
славянските езици. Той създава голям брой съвършено нови думи и
обрати на речта, явявайки се истински ковач на ново словно богатство
като изразно средство на новата българска книжовност. Разгледаният
способ на създаване терминологични номинативни единици засяга само
една част от проблематиката на терминообразуването в старобългарски
език. В светлината на изнесения материал става ясна необходимостта
от пълно проучване на терминологичния пласт лексика в класическите
старобългарски паметници, както и в тези от Преславското книжовно
средище.
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Съкращения
ангел. – термин от учението за ангелите (ангелология)
антроп. – термин от учението за човека (антропология)
библ. – термин от библеистиката
естеств. – термин от естествознанието
есхат. – термин от учението за свършека на света (есхатология)
етич. – термин от нравственото богословие (християнска етика)
космол. – термин от учението за сътворението на света (космология)
култ. – термин от християнския култ
мист. – термин от учението за църковните таинства (мистериология)
онтол. – термин от онтологията
рит. – термин от християнския ритуал
св. истор. – термин от свещената история
теол. – термин от теологията (учение за Бога Сам по Себе си)
тринит. – термин от тринитарното богословие (учение за Пресветата Троица)
христол. – термин от христологията (учение за Богочовека Иисус Христос)
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEECH ACT PATTERNS
Deyana Peneva, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The paper aims at investigating specific methodological practices for analysing
and examining speech act structures in a comparative study (English and Bulgarian). It
further focuses on the methodological nomenclature and the related research questions;
the exact type of speech act and the respective performative verb characterizing the
illocutionary utterance. In that respect the verb ‘accept’ and its relevant grammatical
structures in English and Bulgarian were chosen to illustrate the different aspects in
the proposed methodological model. The database is taken from BNC (British National
Corpus) of spoken language and ten TV broadcasts of a popular Sunday programme (’The
Day Starts with Georgi Lyubenov).
Keywords: acknowledgements, methodology, pragmatic meaning, speech acts, valency
patterns

Introduction
Comparative analysis as a matter of thorough research and in-depth
investigation asks for a specific purpose and adequate approach. The aim of the
present paper is to demonstrate particular analytical techniques by using the
given analysis which could become a solid basis for students in obtaining and
mastering specific linguistic competences, speech acts expertise in particular.
The analysis is based on the profound set of linguistic exponents and their
interrelations and though the research is of typological-characteristic nature
the present survey proceeds from the assumption that the researcher is trying
to find answers to questions that come from practice, for example, inaccuracies
in learners’ verbal production or inadequate pragmatic uses of a particular
illocutionary speech act.
One of the ways to find answers to such questions is that the researcher
should create a huge database of material divided into two main corpora,
in English and Bulgarian respectively. In this article, the examining bodies
are BA and MA students in English studies from the University of Shumen,
Bulgaria, whose sufficient set of vocabulary knowledge, grammar competence,
and pragmatic skills could guarantee the feasibility of the extracted material
under the guidance of the researcher him/herself. It is considered that such
an exploratory research of collecting and processing linguistic data will prove
useful for advanced students in English in obtaining deeper knowledge in the
sphere of corpus linguistics so that valid assumptions can be made. In that
respect, the object of the research are the different valency/syntactic patterns
of the performative verb ‘accept’ in English and Bulgarian and their respective
semantic and pragmatic uses.
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Previous research in the field
In recent years there has been a profuse set of research works regarding the issue
of cross-cultural speech act realization and illocutionary force interpretations
examined in different language surroundings (Murphy, Neu 1996: 191-216;
Economidou-Kogatsidis 2013: 21-38; Spyridoula 2014: 35-62). However, the
number of articles exploring the similarities and differences of a particular
speech act and its respective performative verb/s in English and Bulgarian with
regard to its grammatical patterns, semantic nuances, and situational contexts,
is quite limited. There are single cases of comparative studies on compliments
(Yakimova 2012: 63-77) and apologies (Slavyanova 2012) as well as more general
surveys (Vlahova 2000; Dimitrova 2009: 61-68), however, the speech act of
acceptance presented by the performative verb ‘accept’ has not been explored
so far with regard to the criteria of analysis required in this paper.
There are several basic classifications of speech acts in pragmatics (Austin 1962;
Strawson 1964: 439–460; Searle 1969; Hymes 1972: 269-293; Bach, Harnish 1979:
203-231) which extensively overlap and over time have evolved and developed
and shed extra light on certain aspects such as distinguishing ‘speech act’ and
‘successful speech act’, the meaning of a performative utterance in favour of the
truth conditional semantics and its meaning with regard to felicity conditions
in pragmatics. Generally, the communicative speech acts have been separated
in five basic groups (Searle 1969):
Assertives. Statements which commit the speaker to something that has
already happened or is taking place at the time; statements which provide
information mainly about past or present events describing a state of affairs in
the world: It is raining outside.
Directives. They are regarded as attempts on the part of the speaker to get
the hearer to do something or change the addressee’s obligations in order to
perform an action such as warnings, commands: Don’t touch this.
Commissives. These communicative acts are viewed as verbal commitments
made by one person (the speaker) to another (the hearer) to do a specific
activity in the future such as promising, offering, accepting: I promise I’ll come
on time.
Expressives. They express how the speaker feels in a given context or situation
focusing on the psychological state/emotional aspect of the utterance, in
compliments, apologies, thanks: I really appreciate your kindness.
Declaratives. They aim to change the state of affairs (as in confirming a treaty,
declaring war/that something is true, etc.): I confirm one’s suspicion.
According to the above given classification, the verb ‘accept’ should be
examined as a commissive speech act, though with a view to Bach and
Harnish’s scale (1979) in which the speech acts are grouped in 4 basic sets

252

ЕЗИКОВИ ПРОСТРАНСТВА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

(constatives, directives, commissives and acknowledgements), the verb ‘accept’
can be also regarded as a speech act of acknowledgement. These aspects are
further investigated in the paper.
Research Questions
The data were extracted from BNC of spoken language in which all syntactic
combinations of the verb ‘accept’ in its first person singular form, present simple
tense could be identified and collected and data taken from ten consecutive
emissions/broadcasts of a popular Bulgarian infotainment TV format in which
the interlocutors consist of people who have great expertise in whatever topic is
being dwelt on in the show and perform various types of illocutionary utterances.
In that respect the paper aims to answer the following questions:
1) What syntactic patterns of the verb ‘accept’ were found in the BNC by
Bulgarian learners of English;
2) What syntactic patterns of the Bulgarian equivalent of the verb ‘accept’
were extracted from the TV programme emissions;
3) To what extent the grammatical patterns in both corpora conform to
similar grammatical forms;
4) How the grammatical form of the utterance interacts with the success or
non-success of communicative act performance with regard to contextual
factors.
Methods
A database of all ‘accept’ speech acts was compiled based on manual reading
of the monologue and dialogue interactions and transcripts taken from bnc of
spoken language. The bulgarian corpus of data was collected by downloading
the discussion/debate sessions from http://video.Bnt.Bg.
Turning to the linguistic material analysis the basic entry of the verb ‘accept’
and its respective syntactic patterns are discussed on the basis of the Valency
patternbank model (Herbst 2004: 7) which centralizes on the valency/
complement endings of the English verbs. The quantitative analysis of data
refers only to the basic performative structures. According to the Valency
theory the verb is a central lexical unit which has the property of valency
carrier in that it can open one or more valency slots which can be realized by
a complement. The complements can be of different grammatical form and
function: a complement noun phrase ([NP]), a complement gerundial phrase
([V-ing]), a complement clausal phrase ([Cl]), a complement infinitive phrase
([to-INF]), etc. An extended valency pattern examination of all grammatically
valid ‘accept’ valency patterns in English and Bulgarian and respective
quantitative statistical modelling are presented in the research. Each separate
valency pattern is indicated with the letter P (P1, P2 …).
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Students were provided with the basic valency pattern framework (Herbst 2004:
7) which they had to apply to the examined performative verb and its equivalent
in Bulgarian language. They were also asked to excerpt structures in which the
performative verb ‘accept’ is manifested with a modal verb of present and future
time reference (will, must, have to, should). After the utterances were grouped
into types of valency patterns, the occurrences of the communicative acts were
calculated and presented in percentages. This quantitative representation was
made in order to examine the fourth research question, that is, the implication
of contextual factors in the use of an exact speech act in different cultural
environments.
Data Analysis
The analysis follows three steps of investigation which refer to the English verb
and its Bulgarian equivalent respectively (priemam, priznavam). First, the verbs
are discussed with a view to their grammatical form; second – propositional
content; third – contextual meaning and pragmatic use.
•

The verb ACCEPT (in English language)

The verb ‘accept’ in English language functions is a full verb and can be a central
constituent of the Verb phrase, respectively of the clause and as such it can be
considered as transitive and intransitive.
In the Oxford Advanced Learner’s Dictionary 9th Edition (2015) six basic syntactic
patterns of the verb ‘accept’ were registered:
P1		
ex.
P2		
ex.
P3		
ex.
P4		
ex.
P5		
ex.
P6		
ex.

accept + [no object] (intransitive)
Urgent measures should be considered and I accept.
accept + [NPsomething] (transitive)
I accept your offer.
accept + [NPsomething] + from + [NPsomeone]

(transitive)

I accept the present from your boss.
accept + [NPsomething] + for + [NPsomething]

(transitive)

I will only accept this for no less than €1000.
accept + [NPsomething] +as + [NPsomething]

(transitive)

I accept his presentation as an official report.
accept + that + [CL] (transitive)
I accept that she had to make more of an effort.

In BNC of spoken language 6 utterances were identified following P2 and P6
formats in which a modal verb is added to the central lexical unit (the verb
‘accept’):
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modal verbwill/have to/should + accept + that + [NPsomething]
(transitive)
ex.

P6a

HVH S_pub_debate: I will accept the offer, sir, out of great interest.

modal verbmust + accept + that + [CL]					
(transitive)
ex.

J9B S_meeting: I must accept that the overall increase will propose
a new trend …

The first pattern (P1) is not coupled by a complement or a valency indicator which
directly makes it intransitive whereas all other syntactic patterns (P2-P6) are
succeeded by one or two complements making the verb transitive.
With respect to its propositional content the entry reveals several semantic
meanings:
1. The act of taking or receiving (something offered) with approval or favour:
accept a present/proposal.
2. The act of agreeing or consenting to: accept an apology
3. Responding affirmatively to: accept an invitation.
4. Admitting responsibility or blame for something, duties: accept
responsibility for what has happened.
5. Accommodating/reconciling oneself to: accept the situation
6. Regarding something as true or sound, give credit to, put confidence in, be
convinced of, have faith in, recognize, acknowledge: accept a legal appeal/
explanation.
7. Making somebody feel welcome: accept someone in the community
All the above cited meanings refer to different propositional (sentence) content
and they can be summarized into two main groups regarding their illocutionary
force:
A: acts expressing commissive pragmatic meaning, and
B: acts expressing acknowledgements.
A clear distinction between the above-mentioned types of pragmatic meaning
is hard to make since the type of illocutionary act and the type of attitude that is
expected to be observed on the part of the speaker in some cases can be contextually
constrained. There are four main constituents that feature any illocutionary
utterance, namely: a speaker, a hearer, the speaker’s attitude /the intended
meaning/ and the given context (Bach, Harnish 1979). All these characteristics
also called situational roles, are always present in any communicative act. The
question here is since any performative utterance aims to provoke a kind of
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reaction on the part of the hearer, in what way the intended meaning manifested
by the speaker should be interpreted correctly so that the speech act can be
considered effective (genuine) or successful. And here comes the crux of the
matter: whether the hearer will be able to interpret correctly the inferred meaning
under the given situational factors. The speaker might be willing to express his/
her wishes explicitly and may have considered that what s/he intended was clear
enough to be properly understood but in fact, the risk of attributing to the hearer
the same beliefs and knowledge as one’s own is rather high. In that respect, native
speakers of English must not be taught how to use language in text and how to
use language in context, though inter-cultural misunderstandings can occur
due to an erroneous interpretation of the speaker’s communicative intentions
as well as their abilities and preferences by the hearer (Bach 1994: 463–87). All
these alternative factors should be viewed when distinguishing commissives from
acknowledgements so that foreign language learners be familiar with the specific
nuances.
The commissive aspect of the verb ‘accept’ refers mainly to the propositional
meaning of the verb that, in a relevant sense, is to answer favourably to an
invitation/request revealing the attitude that one (the speaker) is willing to
commit oneself to a preferred course of action as in the example: Would you agree
to answer positively to join the CEO annual Christmas party? – I will accept the
invitation. In the given example the interlocutor uttering the communicative
act (the underlined sentence) commits him/herself to consenting to the action
they have accepted. Obviously a set of conditions characteristic to pragmatics
(the so called felicity conditions) gain prominence, namely the propositional act,
preparatory condition, sincerity condition and essential condition. The interlocutor
performing the communicative act accepts the proposition (the propositional act)
and commits him/herself to do it while at the same time presupposing (this is the
preparatory condition) that under some background circumstances the hearer or
another person has requested the proposition in a conversation beforehand. The
sincerity and essential conditions regard the psychological state of the speaker
and the inferred intentions of the speaker to agree/disagree with the other
party. The communicative act can be considered effective/successful when all
these four conditions are present. It should be made clear that the propositional
content is easy to identify on sentence level and can be described as true or false
which directly associates it with the truth-value semantics while the other three
conditions can be observed beyond the confines of the sentence but in a broader
context (a combination of two or more utterances) which is related to pragmatics
and makes the examined speech act viewed as felicitous or infelicitous. Examples
of commissive illocutionary force:
ex. JJT S_courtroom: … I accept the sums which he spoke of as her potential
earnings. (1st semantic meaning)
ex. KGM S_meeting … I accept that they’ve been consistently in favour of a
total merger. (5th semantic meaning)
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As the verb ‘accept’ reveals seven semantic meanings only one semantic meaning
does not refer to a commissive illocutionary force criterion, that is the sixth
semantic content which aims at recognizing the rights, validity of something/
someone by admitting them real or true.
According to Bach and Harnish (1979) the verb ‘accept’ also refers to the speech
act of acknowledgement, expressing different propositional content. This type of
communicative acts matches extensively to Searle’s ‘expressive’ communicative
acts in that they may express a specific attitude regarding the hearer who has been
affected by some event that is being acknowledged according to social expectations.
Acknowledgements have more in common with psychological conditions which
may arise to given states of affairs and provoke certain feelings. In all cases of
the speech act of acknowledgement, the communicative act itself along with the
intended attitude being expressed presupposes a specific contextual setting or
conversational contour (the speech situation; the speech event /a combination
of utterances surrounding the central communicative act/; the interlocutors’
social status and social distance). The following examples from BNC illustrate the
acknowledging aspect of the performative verb ‘accept’:
ex. J41 S_meeting: … I accept the fact that they have the overview for
emergency planning.
ex. FD6 S_courtroom: … but I accept your Honour’s ruling and the thinking
that lies behind it.
It is not an easy task to split the two pragmatic meanings as at times they may
intertwine and simultaneously imply expressive and commissive attitude. Since
illocutionary force infers the intentions of the speaker to provoke a certain
reaction on behalf of the hearer both types of attitude may bear the nuances of a
specific emotion which respectively implies expressiveness.
The British corpus comprises 381 ‘accept’ utterances, 59 of which are used
in spoken discourse in which the verb ‘accept’ and ‘accept’ structures occur as
commissive communicative acts and acknowledgement in first person singular,
present simple tense. The data were counted and classified with respect to the
frequency of occurrences of ‘accept’.
The overall number of ‘accept’ utterances and their percent value is illustrated in
the table:
British corpus

Number of utterances

Percent

P1 accept + [no object]

1

1.69%

P2 accept + [NPsomething]

21

35.59%

P2a modal verb + accept +
that + [NPsomething]

6

10.17%
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P3 accept + [NPsomething] +
from + [NPsomeone]

0

0.00%

P4 accept + [NPsomething] + for
+ [NPsomething]

0

0.00%

P5 accept + [NPsomething] +as +
[NPsomething]

1

1.69%

P6 accept + that + [CL]

27

45.76%

P6a modal verb + accept +
that + [CL]

3

5.08%

Total

59

~100%

In the British corpus two syntactic patters rank first in the scale of frequency:
P2 and P6. P2 accept + [NPsomething] valency model becomes explicit in 21
utterances which is approximately 35.59% of the total number of occurrences
offering one nominal complement. The nominal complement itself indicated in
the corpus is not a nominal clause which in linguistics is regarded as a subordinate
clause that can function as a noun phrase. It is illustrated either by a one-word NP
denoting an entity or a combination of a noun and a modifier/determiner. This
can be illustrated in the following examples:
ex. J46 S_meeting: … I accept the difficulties but … cannot excuse the rude
manners…
ex. J42 S_meeting:

Speaker 1 … I would appeal for political asylum.
Speaker 2 … I accept that completely.

In J42 example the NP is presented by the demonstrative pronoun that in a
combination with an intensifier (extremely). In the given case that stands as
a substitute either to an act, thing, situation or experience which has been
previously mentioned whereas the role of the intensifier is not to change the
propositional content which linguistically is not possible, but to enhance the
emotional contour adding an expressive meaning to the utterance. There could
be a case for saying that with regard to illocutionary force it is fairly problematic
to distinguish which pragmatic meaning prevails, the commissive aspect or the
act of acknowledgement. If speaker 2’s inferred intention is to express approval to
the respective actions S1 considers to take, then the utterance may be regarded as
a commissive act, though it is also quite possible that speaker 2 may simply want
to recognize S1’s words as logically valid and credible. Common to both aspects is
the role of the intensifier which undoubtedly would strengthen either the act of
approval or the act of credibility implying a more sincere and personal approach to
the utterance; it can be further considered as a maximiser or an amplifier denoting
the upper extreme in a scale (Longman Group 1985). In the first P2 example (J46)
the commissive aspect becomes more distinct as the propositional content reveals
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the fifth semantic meaning in that the speaker accommodates him/herself to the
circumstances.
Regarding P6 valency pattern, in 27 out of 59 utterances (45.76%) the performative
verb is followed by a that-clause (accept + that + [CL]) or a clausal complement
which in contrast to P2 provides a clear explanation what the speaker agrees with
or approves of. The intended illocutionary force can only be recognized if the act
of acceptance is part of a combination of utterances. For example:
ex. A6F S _debate: … I may assert you how harsh the anxieties of one could
be … I accept that such feelings are a sign of weakness …
The example comprises two communicative acts: an act of assertion and an act of
acceptance. The first utterance refers directly to the group of assertives, while the
second, to the group of acknowledgements (recognizing the statement as true).
The next valency pattern which ranks third in the scale of preference is P2a
modal verb + accept + that + [NPsomething], which becomes explicit with three
modal verbs, namely, will, have to and should in six ‘accept’ utterances. They are
interesting cases as on the one hand we have the certainty of the performative
‘accept’, but on the other hand its genuineness is lessened by the use of the modal.
The speaker will or will not accept, s/he intends to do it, but in fact is not doing
it. By using the modal verb will the speaker will infer that the communicative act
of accepting something is less probable to happen. Its epistemic nature reflects
the degree of likelihood or certainty which as a result may affect the propositional
content as being true or not true. Considering the have to pattern, the have toexpression is not a modal verb but bears certain aspects of modality. It does not
belong to the same syntactic class of words like shall, will, should, but can express
epistemic or deontic nuances in that it could add to the propositional content the
aspect of impersonal or outside obligation, which can be interpreted as not being
a speaker’s opinion in that it lessens the commissive force. Turning to the should
pattern, it is more of a deontic nature regarding the possibility to act in terms of
duty and personal freedom. In contrast to the have to-expression the speaker may
feel him/herself personally engaged in accepting the other speaker’s proposition
indicating a kind of personally involved obligation and correctness. On the other
hand, in P6a pattern modal verbmust + accept + that + [CL] the modal verb
must connotes the state of internal present obligation which is imposed on the
speaker by himself; must is also a deontic modal, related to duty or obligation due
to ethical reasons, i.e. it is non-epistemic (logical) and is discourse-oriented.
Taking P1 (accept + [no object]) and P5 accept + [NPsomething] +as + [NPsomething]
patterns next, they are revealed only in two examples in BNC which make them
syntactically and pragmatically uncommon in spoken English.
There are no representative cases of P3 accept + [NPsomething] + from + [NPsomeone]
and P4 accept + [NPsomething] + for + [NPsomething] valency structures in British
corpus of spoken English.
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Another point of interest in the British corpus analysis are 6 utterances which
follow P2 and P6 syntactic patterns in which the verbal head complex consists
of emphatic do and the performative verb. The emphatic do illustrating the
emphatic mood brings additional implication to the pragmatic meaning. As it
is typically stressed it may reveal a stronger level of determination on the part
of the speaker to truly accept the act, though, on the other hand it can imply an
outside intervention which might have forced the speaker to accept the situation.
Having this into account, it is difficult to say if the speech act will be felicitous or
infelicitous in that the sincerity condition may not be regarded.
•

The verb ACCEPT and its translated version in Bulgarian language

In Bulgarian language there are two translated versions of the English verb ‘accept’:
(1) priemam and (2) priznavam implying a commissive meaning. The first
verb covers extensively the semantic meaning of accepting an offer/a proposal,
approving an act which to a certain degree may correspond to commissive
pragmatic interpretation whereas the second verb refers mostly to acknowledging
or recognizing a specified factual or legal situation as valid and probable which,
conversely, may categorize it as bearing the aspects of acknowledgements. What
is more, the verb priznavam bears also the semantic content of confessing to
having done something, admitting/acknowledging one’s guilt. The propositional
meaning of priemam is similar to the meaning of priznavam but the implicatures
derived from their pragmatic meanings are different. When one says (Az)
priemam (I accept) the propositional meaning of the phrase is to connote the
state of recognizing a process without attempting to change it or protest against
it whereas in the case of (Az) priznavam the phrase connotes the state of personal
feeling of guilt and should ask for a redress in order to balance the social harmony.
It is also the case that priemam sounds more distant and formal while priznavam
is considered more neutral in that it is more empathetic and emotional and may
infer higher level of sincerity. The English verb ‘accept’ combines both pragmatic
attitudes and the hearer is left to his/her own judgement in recognizing the
genuineness of the communicative act.
With regard to their grammatical forms both verbs are transitive and imperfective.
In contrast to the Bulgarian equivalents, the English verb ‘accept’ cannot reveal
perfective or imperfective forms as the aspect of perfectiveness is ambiguous and
unstable in English language. Therefore, ‘accept’ as a stative verb does not use
the progressive or imperfective forms. On the other hand, priemam/priznavam in
Bulgarian as imperfective verbs do not present the verbal action as a complex and
completed act (Molhova, Stamenov, Stoevsky 1991) within certain boundaries of
beginning and end but describe the action in its internal structure which could
reveal continuous, habitual and iterative aspects.
Going further into the discussion, 48 utterances were identified by the students
with regard to both entries. The two verbs in Bulgarian follow almost the same
valency patterns as the English verb accept:
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P1

[VPpriemam/priznavam] + [no object]			

P2

[VPpriemam/priznavam] + [NPsomething] 				

P3

[VPpriemam/priznavam] + [NPsomething] + from + [NPsomeone] 		

P4

[VPpriemam/priznavam] + [NPsomething] + for + [NPsomething]		

P5

[VPpriemam/priznavam] + [NPsomething] + as + [NPsomething] 		

P6

[VPpriemam/priznavam] + that + [CL] 			

The table below shows the frequency distribution of the respective patterns:
Bulgarian corpus

Number of occurrences/
percent

Number of
occurences/percent

PRIEMAM

PRIZNAVAM

P1 VP + [no object]

0

0.00%

0

0.00%

P2 VP + [NPsomething]

16

33.33%

0

0.00%

P3 VP+ [NPsomething] + from +
[NPsomeone]

1

2.08%

0

0.00%

P4 VP + [NPsomething] + for +
[NPsomething]

12

25.00%

0

0.00%

P5 VP + [NPsomething] +as +
[NPsomething]

5

10.41%

0

0.00%

P6 VP + that + [CL]

3

6.25%

11

22.92%

Total (48)

37

77.08%

11

22.92%

With reference to the verb priemam the leading position takes P2 syntactic
pattern. In 16 out of 48 cases priemam appears in P2 valency pattern which adds
a nominal complement clause denoting either an action or an entity though not
a person. The performative verb is followed by a noun phrase which answers
the wh-question what (what actually the speaker accepts). Interestingly, in the
Bulgarian corpus in all 16 utterances the speaker either accepts an offer or a
proposal/invitation/fact whereas in the British database in 9 out of 21 cases the
speaker accepts responsibility. For example:
ex. Mozhe da pristapim napravo kam obsazhdane. Priemam predlozhenieto
na prof. Kamenov…. (in Eng.: We can proceed directly to discussion. I accept
prof. Kamenov’s suggestion).
ex. H9C S_courtroom: … it was a case of misunderstanding though I accept
any punishments that you give me.
ex. C8F S_classroom: … The incident was my fault and I accept full
responsibility …
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The very act of acknowledging responsibility can induce empathy on the part
of the other speaker and make the communicative act pragmatically successful
with regard to the level of sincerity. In contrast, in Bulgarian utterances of P2
syntactic pattern it seems that the speaker utters a clichéd phrase which is used
as a routinized structure when accepting an offer. Additionally, the risk of the
communicative act of not being considered sincere is very low as the factor ‘guilt’
is not present in the acts when one accepts simply an offer or a proposal. In both
corpora the P2 utterances will be considered successful as the pragmatic contour
differs.
The next pattern which counts second in order of frequency is P4 at one quarter of
all utterances. It was observed that in 5 out of 12 P4 cases the speaker acknowledges
responsibility for something which needs to be specified:
ex. Priemam otgovornostta za problemite s vodniya rezhim. (in Eng.: I
accept the responsibility for water restriction use).
Indeed, English native speakers prefer to use P2 when accepting responsibility
while Bulgarians tend to use P4 giving an explanation or an account for the
responsibility. From one side the English natives simply say I accept responsibility,
while in the case of Bulgarian natives it is I accept the responsibility for …. In
both cases the aim is to provoke respective attitude so that the sentence can be
considered sincere. If the sentence is believed in we can jump to the conclusion
that the sentence is matched to the proposition it expresses, i.e. to the information
content in fact. The difference between both utterances (English and Bulgarian)
may seem to be that Bulgarians prefer to reassure their statement in order to
receive a one-hundred-percent positive feedback from the other party. Though
responsibility is present in the English and Bulgarian utterances in the English
version it sounds as if the speaker seeks to diminish or minimize it trying to
protect his/her own self-image (Kasper 2001: 33-60).
With regard to P5, P6 and P3 with respective numbers of 5, 3 and 1 utterances the
propositional content along with the pragmatic aspect do not differ substantially
compared to the other patterns, though no cases of accepting responsibility have
been indicated. P1 does not become explicit in the representative spoken corpus
which can imply the idea that the pattern is not popular in Bulgarian language as
well as in English spoken discourse.
Turning to the verb priznavam, 11 cases of P6 were excerpted from the corpus
which significantly cover the propositional attitude of taking responsibility
though another aspect is being added which lacks in priemam utterances, namely,
the speaker admits that they either have performed an act of transgression or
wrongdoing and feel guilty about it or have said or stated something they feel bad
about. In three of the acts the modal verb tryabva is present, which in English
becomes explicit in three different modal verbs (must, have to, should). In fact,
the semantics of the modal verb tryabva comprises aspects of inside and outside
obligation, necessity, advice which are separately distributed between the three
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modal representatives in English and differ according to the level of obligation
(high, neutral and low).
Results/Key Findings
Based on findings and observations, the overall analysis indicates that:
1. All illocutionary utterances in both corpora expressed in the structure of
accept (priemam, priznavam) speech acts refer to the sincerity condition
in the communicative act and serve a social function in that by accepting
to commit a certain action the interlocutor is doing what is socially
acceptable and expected.
2. The majority of accept (priemam) commissive utterances in both corpora
take the form of plain performatives which could be considered beneficial
to the hearer as the speaker assumes of an obligation to accept and commit
further actions to the proposition made by the other party beforehand.
3. In the Bulgarian corpus the semantic content of recognizing/
acknowledging one’s legal right/situation or one’s guilt is presented by the
verb priznavam.
4. In both corpora the speakers indicate a level of responsibility being taken
into account though the severity of personal engagement varies in both
cultures.
5. With reference to modal verbs, deontic modality becomes preferable in
the English and Bulgarian corpora, though certain disparities can only be
manifested in English language.
Conclusion and implications
Contributions of the present paper can be seen in the fact that:
- students in English studies can be provided with a solid base in investigating
linguistic entries when working with different corpora.
- Valency theory patternbank models (Herbst et al. 2004) can be used as an
authoritative tool when dealing with corpus linguistics issues for research
into the nature of complementation.
- in pedagogy teachers can help learners acquire not only linguistic
knowledge of the way the speech act is realized but also dwell on the
pragmatic variables that influence the successful performance of the act.
- teachers can enable learners to perform successful communicative acts in
order to avoid cross-cultural misunderstandings.
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ЗА ДРАМАТА „РАТАЙ” НА РАЧО СТОЯНОВ И ИСТИНАТА
ОКОЛО НЕЯ
Николай Димков
ON THE PLAY FARMHAND (‘RATAY’) BY RACHO STOYANOV
AND THE TRUTH ABOUT IT
Nikolay Dimkov, Shumen, Bulgaria
Когато за кратко време беше драматург на Габровския театър, Емил
Розин ми изпрати писмо, с което ме молеше да му предоставя напечатана
драмата „Ратай” на Рачо Стоянов, за да я поставят в театъра. Аз се отзовах
на молбата му и заедно с оригинала изпратих и кратко резюме на пиесата.
Мина време, но не получих никакъв отговор от Розин. Той беше сменен от
тая длъжност и работата приключи. Затова сега искам да се спра на „Ратай”
отново.
Може би освен „Майстори” внимание заслужава и пиесата „Ратай”.
През 1929 г. Рачо Стоянов я дава на режисьора Николай Осипович
Масалатинов за мнение, разчитайки на нейните качества. Авторът
започва работа над драмата, когато се завръща от Париж през 1928 г. след
половингодишното си пребиваване там. Някои подробности около текста
на „Ратай” дава и самият Масалитинов:
Не мога да си простя небрежността, с която се отнесох към втората пиеса
на Рачо Стоянов „Ратай”. <...>. След дълга беседа с автора предложих му
сам да направи <...> съкращения. Той си взе пиесата. След някое време го
срещнах на улицата и попитах: „Какво стана с пиесата?” И той отговори:
„Изгорих я...” (Masalitinov 1956: 217).

Според думите на Масалитинов „Ратай” е унищожена и това
негово мнение се запазва до излизането на „Избрани произведения” на
Рачо Стоянов през 1961 г. В бележките, без да взема отношение по самата
драма, Надежда Тихова съобщава, че наред с други ръкописи в архивите на
писателя се намира и драмата „Ратай”. „Навярно – пише тя – Рачо Стоянов
сам е разбрал, че по художествените си достойнства тя стои по-ниско от
драмата „Майстори”, и затова е отговорил на Н. О. Масалитинов така.”
Новооткритият ръкопис на „Ратай”, намерен в архива на Рачо
Стоянов, представлява тетрадка с обикновен формат (20 x 16.5 см) с избелели
мътносини корици на разчупени линии. Вътрешните листове са бели, с
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изписани от двете страни общо 119 страници. На първия лист е поставено
заглавието „Ратай”. В горния ляв ъгъл Рачо Стоянов саморъчно е написал
1. XII. [1] 928 – датата, когато започва работата над „Ратай”, а на стр. 119,
в долния ляв ъгъл – 23. XII. [1] 928 – датата, когато е завършена драмата.
Тези бележки ни дават пълно основание да приемем, че тъкмо този е
първият вариант на драмата „Ратай”, а екземплярът, за който споменава
Надежда Тихова, е вторият, обработеният вариант. Именно той е даден
на Масалитинов за прочит. Всъщност има още едно доказателство: във
варианта от 1928 г. има поправки върху имената на героите. Така променени
ние ги срещаме в познатия втори ръкопис. Например чорбаджи Вълко от
първия ръкопис е зачеркнат и във втория фигурира вече като Радан; Донка
от първия ръкопис е заменена във втория с Минка и т. н.
Към това ни навеждат и бележките, направени с молив по някои
от страниците, които явно не са на Рачо Стоянов. Дори да допуснем, че
Масалитинов чете друг вариант, той в никакъв случай не се различава
съществено от първия! Изобщо Рачо Стоянов при преработка както на
драмите си, така и на белетристичните си творби прави незначителни
промени. Освен това, ако Рачо Стоянов е изгорил машинописния
екземпляр, за което нямаме никакви сведения, защо не е сторил същото и
с ръкописния?
...........
Дъщерята на чорбаджи Радан, Деница, е влюбена в Дойчин, който
оглавява хайдушка дружина. Видяла го веднъж, тя постоянно мисли за него,
живее от романтиката на неговата смелост и себеотрицание. Влюбеният в
нея ратай Вълко, след несполучливи опити да спечели сърцето й, избягва
от техния дом. Разбрал погрешно Деница, той иска също да се прочуе,
но не като народен закрилник, а като страшен кърджалийски главатар,
който оставя след себе си пожарища, разруха, сълзи и окървавени трупове.
Минали са две години, откакто е забягнал Вълко, откакто не се е обаждал
Дойчин. Пристига вест, че към селото се движат кърджалии, водени от
бившия ратай.
При чорбаджи-Радановата кошара, пред шатрата си, стои Вълко,
облечен в турски дрехи. Когато докарват Деница и той пристъпва към
нея, влиза и Дойчин. Дошъл е момент за разплата, за разрешаване на
отколешната вражда. Драмата има трагичен край – Деница удря с копие
Вълко в плещите и той, преди да издъхне, стреля в нея. В последните му
думи сякаш е изразена по най-категоричен начин една низка и първична
душа, създала толкова много мъки и страдания на хората. „Сега вече... мога
да умра... Платих ти...”. Така завършва една пламенна любов, превърнала се
в жестока, изпепеляваща омраза.
Както и при „Майстори” отново в центъра на действието е жена. Но
ако Живко иска да заслужи Милкана с изява в изкуството, чрез фреските,
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които ще моделира върху липата и ореха, то Вълко търси път към сърцето
на Деница чрез една грозно разбрана слава и героизма на кървавия
кърджалийски водач.
Пиесата „Ратай” е интересна както от сценична гледна точка, така
и в тематично отношение. Личният конфликт не само засяга същността на
една историческа епоха с нейните национални и социални противоречия, но
очертава също и няколко сполучливи образа, наситени с драматизъм. Найхарактерен е образът на ратая, който не е лишен от вътрешна сила. Разкъсван
от любовта си към Деница, героят извървява сложен психологически път,
за да се превърне от простодушен ратай в страшилище за народа.
В обаятелния образ на Радановата дъщеря – Деница, е не само
светлината на драмата, но и трагическият възел, който се разплита след
смъртта й. Триъгълникът Вълко – Деница – Дойчин очертава три човешки
съдби, всяка от които носи печата на времето. Любовта към Деница ще
промени живота на Вълко, ще измести сънищата му за спокоен дом и
семейство с пламъците на опожарените села и кръвта на убитите, а любовта
на Деница към Дойчин, родена още в смътните копнежи по юначния
момък, ще пречупи гордостта й, ще разкрие нейната душа. Всеки посвоему
стига до фаталния край. Това се отнася и за Дойчин въпреки косвеното
му присъствие и схематизъм, лишил го до известна степен от движение и
пластичност.
И тази драма е изградена под влияние на народното творчество. Тук
могат също да се посочат редица варианти от нашето песенно фолклорно
богатство, които по идеи и мотиви се преплитат с разработената от
Рачо Стоянов тема. За конкретно влияние съдим и от мотото на пиесата,
поставено в първия ръкопис, както и от имената на героите и на мястото,
където се развива действието – Стара планина.
В края ще заключим, че драмата „Ратай” не е изгорена, а се намира
в два екземпляра в архива на Рачо Стоянов, и с това се разбулва истината
за пиесата. И още нещо – не е ли възможно да бъде поставена „Ратай” от
Габровския театър, който носи името на писателя, като това ще бъде едно
признание към драматурга?1
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РАЗКЛОНЯВАЩИТЕ СЕ ДИАЛОЗИ НА ЛИТЕРАТУРНАТА
ТЕМАТОЛОГИЯ
Бисерка Стоименова
SPREADING DIALOGUES IN LITERARY THEMATOLOGY
Biserka Stoimenova, Shumen University, Bulgaria
Сред множеството съвременни
интерпретативни подстъпи и изследователски практики спрямо литературния текст, и в частност насочени
към изграждането на литературната
история, тематологичната критика
като че ли остава в сянката на ярките
съперничества на мощни методологически системи. Макар и иманентно
присъща на изследователския метод
на сравнителното литературознание,
в последните десетилетия литературната тематология отстъпва от зоните
на активния академически интерес. С
желанието да реактуализира нейния
интерпретативен потенциал проф.
Клео Протохристова, теоретик, литературен историк и компаритивист,
проследява смисловите реализации
на устойчиви литературни образи и
Протохристова, К. (2016). Теми с вариасюжетни ядра, генеративни мотиви
ции. Литературнотематични етюди.
и паралитературни сюжети в широк
Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”.
съпоставителен спектър от текстове
и културни явления. За това – как съполагането на диахронни маршрути и
синхронни срезове може да прави светове, е и книгата на проф. Клео Протохристова „Теми с вариации. Литературнотематични етюди”.
Изследването е структурирано в четири основни части, всяка
от които обиграва основни смислопораждащи матрици – културни
универсалии и устойчиви сюжети, метафори и символи, социални фигури
и исторически личности. Различните тематични и проблемни фокуси
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са обединени от единна методологическа презумпция – в оптиката на
съпоставителното четене да се проследят както линиите на интертекстуални
сходства и стратегиите на смислово заемане и пренаписване на познати
и широкоупотребими сюжетни схеми, така и процесите на оразличаване
спрямо пораждащите текстове.
Във встъпителната част на книгата проф. Протохристова основателно
поставя въпроса за съвременното състояние на литературната тематология
в режима на методологическите пренамествания – от нейното настойчиво
подценяване до усилената й реактуализация, отчетливо видима от средата
на 90-те г. на ХХ в. В подкрепа на възобновения интерес са маркирани и
теоретичните постановки, ситуирани около идеята за “завръщането” или
“преразглежданетo” на тематичната критика. Опирайки се на ключовите
дебати1 в академичните изследвания, проф. Протохристова систематизира
методологическите аргументи в подкрепа на прагматиката на литературните
тематизации.
Освен възможността да се демонстрира диахроничната системност
на иначе мащабния корпус от текстове на западноевропейската литература
проф. Протохристова обозначава и надредната функционалност на
тематологичната критика, чийто основен обект тя определя като „вероятно
най-надеждната връзка между литературните текстове и социалните,
историческите и културните контексти, спрямо които – с неопровержимо
основание – постструктуралистичната теория настоява да интерпретира
литературните произведения и произведенията на другите изкуства” (Protohristova 2016: 7).
Първата част на книгата обединява изследвания върху културни
универсалии със силен смислопораждащ потенциал на образа – часовника
и календара, плажа, очилата или живописния портрет – и на модуса на
представяне като пасторализма и екфрастичната репрезентативност. В
по-общ план наблюденията систематизират разноредните способи за
концептуализацията на времето, чиято ефикасност надраства частните
проекции на литературната тематология и се сдобива с епистемологична
функционалност. Заглавието на статията „Как с часовници се правят
светове”, дискретно напомнящо Остиновото „Как с думи се правят неща”, не
само акцентира върху смислоформиращия ефект на часовника, но и върху
възможностите на този образ да прекосява различни дискурсивни системи
като подпомага „конструирането на нови светогледни структури” (Protohristova 2016: 13).
Като илюстрация на културните изменения проф. Протохристова
проследява съотносимостта между транформациите в научно1

Сред теоретичните постановки в защита на тематологичната критика в условията на
реактуализация са отделени – с оглед на тяхната категоричност и авторитетност – тезите на Теодор
Циолковски и Джордж Стайнър ( Protohristova 2016: 6-9).
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технологичното, философското и телеологичното знание от втората
половина на ХVII век и ранния ХVIII век и симбиозата между механика и
метафорика, осъществена с проникването на метафората нa „часовниковия
механизъм” във философските системи на Рене Декарт, Томас Хобс, Джон
Лок, Готфрид Лайбниц. Положени върху широк културноисторически фон,
наблюденията върху рационализацията на времето са изведени и в полето
на литературните тематизации през ХVIII и ранния ХIХ век с акцент върху
ключови текстове на Лорънс Стърн („Животът и мненията на Тристрам
Шанди, джентълмен”), Дени Дидро („Жак Фаталистът и неговият господар”),
Жан-Жак Русо („Изповеди”), Адалберт Шамисо („Удивителната история на
Петер Шлемил”), като възможност чрез темпоритъма нa “часовниковите
употреби” да се установят аксиологическите доминанти в определен
културен период. Нещо повече – с инструментариума на хомологическата
съотносимост между разнородни културни редове е потърсена връзката
между технологии, културна среда и литературна реферециалност.
Различен изследователски ракурс към идеята за времето предлага
проф. Протохристова в обследването на тематологичната линия литература
– календар, задействайки диахронните съполагания и синхронните срезове
в репрезентацията на типове календарна условност или на отделни
календарни сегменти (сезони, месеци или дни от седмицата). Посоките на
изследване, зададени от предварителните работни хипотези, позволяват
формирането на мащабно експериментално поле, в което са “засрещнати”
смислопораждащият потенциал на календара в предмодерните и модерните
общества, динамиката на литературните тематизации на календара като
историческа величина и функционирането на календарните сегменти като
сюжетоизграждащ механизъм (Protohristova 2016: 29-30).
Заявената теоретичната перспектива към словесните тематизации
на календара се снема в разноредни модели на интерпретация. Те се
простират от контекстуализиращия прочит на трагедията на Шекспир
„Юлий Цезар” като проекция на „състоянието на криза и несигурност” в
резултат на календарната реформа на Цезар през 46 г. пр. Хр. и като алюзия
за „властовите аспекти на календарните конвенции” (Protohristova 2016: 38)
до проследяването на смисловите преповторения или преобразувания при
тематизирането на “литературния април” – от „Кентърберийски разкази” на
Джефри Чосър до „Пустата земя” на Томас Стърн Елиът.
Статията „Плажове и пасторализъм в литературата на ХХ век”
проследява тематизациите на плажа в текстовете на Томас Ман („Смърт във
Венеция”), Франсис Скот Фицджералд („Нежна е нощта”), Франсоаз Саган
(„Добър ден, тъга”), Анри-Пиер Роше („Жюл и Жим”) с отделни референции
към творби на Селинджър и Стайнбек, Годуин и Камю. Наблюденията
върху широко текстово пространство показват как активните литературни
тематизации на образа функционират паралелно с процесите на културни
изменения, водещи до преобразуване на топоса на плажа в „една от
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общовалидните емблеми на културата на ХХ век” (Protohtistova 2016: 102).
С безспорна изследователска иновативност се отличава осмислянето на
съвременната култура на плажа чрез диалога с установени литературни
конвенции. Опирайки се на съвременните теоретични тези на Волфганг
Изер, Пол Алперс, Тери Гифърд и др. за пасторала и за пасторализма като
репрезентативна стратегия, осъществявана извън конкретния жанров
формат, проф. Протохристова ситуира тематизирането на плажа в културата
на ХХ век като поредна реактуализация на пасторалния модус, чиито
културноисторически граници могат да бъдат положени от романтическата
идеализация на природата през ранния ХIХ век до идеите на съвременния
екоцентризъм.
Наблюденията върху времевите конфигурации и функционирането
на извънлитературните сюжети стават опорен център и на втората част,
озаглавена „Устойчиви сюжети”, в статиите „Проспаното време. Един
странстващ приказничен сюжет и философските му импликации” и „Един
паралитературен сюжет и производните му тематизации”. Интересът
към проекциите на времето като основа за литературни тематизации е в
аналитичния фокус и на по-ранните изследвания на Клео Протохристова
върху времето огледало/ отразеното време в творби на Рилке, Силвия
Плат, Маларме; в „Одисей” на Джеймс Джойс и „Вълшебната планина”
на Томас Ман (Protohtistova 2004: 109-141), както и върху „отново намереното време”, аналитически „възвръщано” посредством философския
инструментариум на Пол Рикьор, Михаил Бахтин и Гари Сол Морсън
(Protohristova 2000: 259-268).
Към тези конфигурации наблюденията добавят проспаното време,
извлечено като устойчив сюжет на основата на фабулната близост на
японската вълшебна приказка за Урашима Таро и приказничния сюжет за Рип
ван Уинкъл, популяризиран в олитературена версия от Уошингтън Ървинг
през първата половина на ХIХ век. И ако акцентът при проследяването на
“странстващия” приказничен сюжет в по-голяма степен е положен върху
времево-дискурсивната ос, то обследването на паралитературния сюжет
за “къщите” на Алфонс дьо Ламартин и Пиер Лоти в Пловдив и Истанбул
задвижва интереса към сходствата и различията в „символното присвояване”
на реални топоси, чиято обвързаност с имената на френските писатели и с
несъществени епизоди от техните биографии става основа за изграждането
на „квазиисторически наратив” (Protohristova 2016: 143).
В статията си „Музеят като топос и повествователен модус в
творчеството на Орхан Памук и Елиф Шафак” проф. Протохристова
продължава въпроса за литературните тематизации на пространството
(дома, музея, града) в „Музей на невинността”, „Истанбул: спомените и
градът” (О. Памук) и „Черно мляко” (Е. Шафак), към които в контекста на
съпоставителното четене постепенно привлича „Музеят на безусловната
капитулация” на Дубравка Угрешич и „Тайнственият пламък на кралица
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Лоана” на Умберто Еко. „Употребите” на музея и музейността в текстовете
на Памук и Шафак онагледяват както сложните взаимовръзки между фикция
и реалност, така и „споделената склонност на авторите да успоредяват
тематизациите на музея с инструментализирането им като повествователен
модус […] при компенсаторното им преобразуване в жанроструктуриращ
принцип.” (Protohristova 2016: 161).
С превъплъщенията на „литературната носология” се откриват
наблюденията в следващата част, „Метафори и символи”. Под формата
на “носологичен диптих” проф. Протохристова представя на читателя
интертекстуалните напластявания при реализацията на „недотам
обичаната и дори екстравагантна тема”. Усещането за периферност на
тематичната линия – като интензитет на репрезентацията и особено като
културна функционалност – намира своето опровержение благодарение на
избраната изследователска стратегия наред със сходствата и смисловите
“преноси” при тематичното възпроизвеждане да се очертават пластовете
на дълбинна реактуализация. Подходът на проф. Протохристова
скрепва – чрез формулата на “диптиха” – от една страна, тематичните
придвижвания в текстове на западноевропейската литературна традиция
(Рабле, Стърн, Волтер, Дидро, Едмон Ростан), средищно място сред които
заема вмъкнатата новела „Историята на Слокенбергий” в романа на Лорънс
Стърн „Животът и мненията на Тристрам Шанди, джентълмен”, и от
друга страна – точките на съприкосновение с тази традиция в режима на
усложнена приемственост в повестта „Нос” на Николай Гогол. Безспорно
надграждащи установената изследователска схема за влиянието на Стърн
върху творчеството на Гогол са наблюденията върху усложнените форми
на приемственост, при които „не просто се възпроизвежда конкретната
тема, но и се реактуализира цялостна мотивна мрежа, налична в романа
на Стърн.” (Protohristova 2016: 184-185).
Изследването на динамиката на тематични линии и устойчиви
сюжети разширява полето на репрезентация в следващата част „Социални
фигури и исторически личности”. В нея аналитичният фокус е насочен
към възможността чрез строго литературната интертекстуалност да
се артикулират въпросите на интеркултурния трансфер Изток-Запад
(„Сибирският бръснар” на Никита Михалков и парадоксът на бръснаря”)
или за напреженията между литературноромантизиращите употреби на
понятията в контекста на техния митотворчески потенциал и принудите
на политическата коректност („За етнонима “цигани”, литературните
тематизации и капаните на политическата коректност”).
Към анализа на филмовия сюжет на Никита Михалков проф.
Протохристова пристъпва чрез естествено подразбиращия се от
заглавието, но неизползван в интерпретацията на кинотекста ракурс
на темата за бръснаря. Съизмерването на нейната филмова реализация
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със системата от репрезентации на “литературния бръснар” и особено
с устойчиво продуцираните в текстове на Сервантес, Фийлдинг и найвече Бомарше функционализации на бръснаря като персонаж с висока
посредническа ефективност предоставя на читателя аргументите за
усилващите се оразличавания спрямо литературната матрица. Серията
неосъществени, подменени или просто комично провалени опити да
бъде реализирана тази матрица с прилежащите й “медиативни” значения,
към която е добавен и “парадоксът на бръснаря”, проф. Протохристова
осмисля като илюстрация на драматичната некомуникативност, пред
която е изправена “руската душа”, на „проблема за възможността или
невъзможността тази руска душа да участва в някакъв вид културно
взаимодействие или обмен.” (Protohristova 2016: 224).
Заключителната част, наречена CODA, фокусира вниманието върху
тематизацията на благовещенския сюжет във флорентинската култура на
quattrocento. Активността на този сюжет в изобразителната традиция на XVI
век е положена в полето на задълбочена контекстуализация – една мащабна
процедура на обвързване с рецептивната модалност на флорентинското
общество: със социалните и менталните нагласи, социоикономическите
и демографските фактори, с релацията вкус-поръчково изкуство, с новите
концепции за жената, майчинството и брака (Protohristova 2016: 261-267).
Изборът на обект и стратегия на проучване в последната част
позволява не само да бъде аргументирана връзката между сюжетен
интензитет и социален опит в определен културен момент. Този избор
усилва ефекта на сумиране на наблюденията в цялата книга, имплицитно
отвеждайки
и
към
теоретико-методологическите
напрежения
около литературната тематология, представени в нейното начало.
Наред с това той илюстрира и перспективите пред тематологичния
подход с възможността той да бъде съ-реден инструментариум в
интердисциплинарните изследвания.
С книгата си „Теми с вариации. Литературнотематични етюди”
проф. Клео Протохристова поднася несъмнени изненади на своя
читател. Тя предлага широкомащабни наблюдения над културни
явления, автори, текстове, тематологична динамика, обединени от
сериозни методологически стратегии, които разгръща с увлекателната
илюстративност на разказа и премерената лекота на репрезентация.
Същевременно книгата впечатлява с ерудитския си размах, опора за
множествените аналогии и алюзии, със системността на теоретичните
постановки и академичната си класа.
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изследване
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репрезентацията на мюсюлманите
в медийните публикации на две
различни страни – България и
Обединеното кралство.
В контекста на тероризма
през последните години образът
на мюсюлманите в медиите е прогресиращо едностранчив. Той е
подвластен на представата за Другия, непознатия, опасния. Според
Пикъринг (2001)1 концепциите за
Другостта и произхождащите от тях
Cheshmedzhieva-Stoycheva D. (2018).
прилики и разлики не съществуват
Framing Muslims in the Bulgarian and
в „естествен вид“, а са локализирани
the British Media Discourse. Shumen:
Konstantin Preslavsky University Press.
в езика. Одругостяването е процес,
при който идентифицираме и
описваме обекта като различен от нас, така подсилваме схващането си
за нормалност и се дистанцираме от отклоненията (Pickering 2001: 72). В
своя подход към проблемите на Другостта Чешмеджиева-Стойчева запазва
позицията на неутрален и обективен анализатор. За разлика от Пикъринг,
който в борбата си с одругостяването изпада в другата крайност – желание
за асимилация в същото, тя не прокарва идеята, че мюсюлманите са
същите като нас, а по-скоро, че те са едновременно различни и еднакви
1

Pickering, M. (2001). Stereotyping: The politics of representation. Houndmills, Basingstoke, Hampshire:
Palgrave.
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и това ги прави уникални като всяка друга група хора (CheshmedzhievaStoycheva 2018: 12)2. Осъзнаването, че Другостта е откриваема не само в
Другия, но и в самите нас и точно това ни прави сложни и противоречиви
същества, помага да се справим със стереотипизирането.
Още в предговора авторката обяснява, че терминът framing,
използван в заглавието, не е употребен с неформалното си, негативно
значение за „изтъкване на отрицателните характеристики на обекта“, а
в основния си смисъл на „изграждане“ или „обрисуване“ на нечий образ.
Представянето на образа на религиозния Друг е предизвикателство,
както д-р Чешмеджиева-Стойчева сама посочва: „Това наистина е
трудна задача, тъй като не можем да говорим за един общ, единен образ
на група, която е толкова различна и многообразна“ (пак там). За да
разкрие пред читателя този многолик образ, авторката използва метода
на критическия дискурсен анализ, защото той позволява не само да се
анализира текстът, но се прилага и към социалните процеси, които го
обуславят. Определението критически не трябва да подвежда, целта не е
да се отправят обвинения, а да се представят на читателите използваните
езикови средства при представянето на образите в медийните текстове.
Структурата на книгата отразява етапите в процеса на
изграждането на образите, както и принципите, които ги ръководят. В
първа глава се въвежда основният терминологичен апарат, необходим
за този вид изследвания. В детайли е описан използваният корпус,
както с количествени, така и с качествени характеристики. Авторката
е анализирала 2030 статии, които е събрала с помощта на ключовите
думи мюсюлмани(н)/ Muslim(s) и ислям/ Islam. Изградени са два корпуса
– единият обхваща периода юли 2014 г. – юли 2015 г. и наброява 1852
статии, а другият е събран в рамките на една седмица (27 март – 3 април
2017 г.) и включва 178 статии. С помощта на двата корпуса се проследява
приемствеността в начините за представяне на дискутираните теми.
Внимателно са подбрани онлайн изданията, за да бъдат корпусите
балансирани, т.е. приблизително еднаквият брой статии от български и
британски медии е извлечен от пет български вестника: 24 часа, „Дневник”,
„Стандарт”, „Новинар”, „Труд” и три британски: „The Independent”, „The
Guardian” и „The Daily Mail”.
Втора глава представя мюсюлманските общности в България
и Великобритания в исторически, социален и икономически план, за
да се създаде основа за изграждане на хипотези относно приликите и
разликите между двете групи. Някои от разликите представят България
в по-добра позиция от Великобритания по отношение на толерантността
2
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към малцинствените групи, напр. българските мюсюлмани са по-добре
интегрирани в обществото, те са образовани и не се възприемат като
заплаха за страната. Това е обяснимо в исторически план с дългото им
съжителство с българското население.
Трета глава предлага преглед на литературата по въпроса и
по-специално на основните подтеми, свързани с терминологията и
процесите, асоциирани с изграждането на образа на религиозните групи.
Тук обективът е положен върху мюсюлманите, както и върху концепти
като другост, ориентализъм, исламофобия. Теоретичният преглед
осигурява необходимата информация за някои хипотези, идеи и начини
на представяне, наблюдавани в анализираните медийни публикации.
В четвърта глава се анализира корпусът от български и
британски статии във вестници от гледна точка на разпространението
им, обсъжданите теми, източниците и др. Положителна тенденция,
която авторката наблюдава и в българските, и в британските медии, е
по-големият брой интервюта, проведени с мюсюлманки, в които те са
представени като успели в професиите си и способни открито да заявят
позицията си. Този факт разрушава съществуващия негативен стереотип
за покорната мюсюлманка. Друга положителна тенденция, отново в двете
страни, е предоставената възможност на журналистите мюсюлмани да
изкажат свободно мнението си, което позволява на читателите да чуят
членовете на общността, а не някого, който говори вместо тях.
Глава пета, озаглавена „What’s in а Name“, разглежда позитивните
и негативните препратки към мюсюлманите и настроенията, които те
създават. Допълнително в нея се прави съпоставителен анализ на двата
корпуса от медийни статии, български и английски, с резултатите,
получени от онлайн корпусите. Интересна тенденция, която се забелязва
в българския корпус, събран за целите на изследването, е, че българските
медии предпочитат да използват думата джихадист вместо екстремист,
докато в британския медиен корпус това не е така. Във в. „Стандарт“ този
термин се използва дори по-често от радикален/радикал, което показва,
че в този вестник има здраво изградена връзка между мюсюлмани,
тероризъм и джихадизъм.
В глава шеста, „The Trojan Horse in our Backyard“, се сравняват
метафорите, използвани при представянето на мюсюлманите, и как
те влияят при изграждането на образа им. Анализът показва повече
прилики отколкото различия в използваните домейни и мисловни
модели. Освен вече установените метафори, популярни при описанието
на междуетничните и междурелигиозните връзки като представянето на
войната, болестите и бедствията с метафората за водата, се забелязват и
някои нови метафори, свързани с транспорта, медицината, биологията.
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„Pictures in our Heads“ е заглавието на глава седма и в нея се
анализират стереотипите, често прилагани от българските и британските
медии при изобразяването на мюсюлманите. Посочените примери
показват значимостта на медиите при представянето на определен образ.
Изборът на определени лингвистични средства прави изразеното мнение
по-емоционално и създава стереотипи, които в случая с мюсюлманите са
предимно негативни и предизвикват чувства на подозрение и недоверие.
Глава осма е заключителна и предоставя обобщенията, достигнати
в резултат на приложените методи за изследване, а именно критически
дискурсен анализ, когнитивен анализ и контент анализ.
Темата на монографията е актуална, широко дискутирана, в много
случаи изопачавана и неразбирана. Изследването на д-р Чешмеджиева
позволява написаното от български автори по въпроса да достигне до
широката англоговоряща аудитория. Предложеният подробен обзор на
литературата по темата, както и съпоставителният подход, използван при
анализа, изграждат паралели между българския и британския медиен
дискурс, които не са правени до този момент. Много културноспецифични
феномени са описани и обяснени в хода на изследването, напр. Movement
for rights and freedoms (глава 2), the Great excursion (глава 2), the Process
of Revival (глава 4) и др., което позволява на широката аудитория да се
докосне до българската история, политика и култура.
Освен това изследването спомага за подобряването на
интеркултурната комуникация, което от своя страна води до промяна на
съществуващите стереотипи. В тази насока авторката представя примери
от статии в българската преса, описващи събития, в които българските
мюсюлмани и християни участват заедно. Тези статии подчертават
интеркултурното разбирателство и способността на двете групи да
съжителстват мирно и сговорно.
Като цяло монографията, представенa от Десислава ЧешмеджиеваСтойчева, е принос в областта на лингвистичните изследвания в медийния
дискурс, което я прави полезно четиво за изследователи в областта на
медиите и културологичните изследвания, за студенти, изучаващи
критическия дискурсен анализ, както и за всички, интересуващи се
от езика, използван в медиите за представяне на мюсюлманите като
религиозна група.
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Книгата на Младен Енчев,
макар да е структурирана от писани в различно време текстове, притежава своя цялостна концепция.
Тази концепция е допълнително
разкрита на читателя по артистичен начин в игровото съдържание,
изградено по модела на подзаглавията в авантюрния роман (или
на съдържанието на някои детски
книжки): заглавията на отделните
части обясняват какво „събитие“
се случва в литературоведския
сюжет за развитието на детската
литература в България от Втората
световна война до наши дни, а самата детска литература се превръща в героиня на този сюжет – метафора, намираща място в самия
текст на автора (напр. „Глава дваЕнчев, М. (2018). Лего. Българска литенадесета, в която нашата героиня
ратура за деца след Втората световна
среща една млада авторка, говорят
война. Шумен: УИ “Епископ Константин
си за сънища, диети – респективно
Преславски”.
за момчета – и жаби, като заедно
с това й доверява и някои неща за
съвременните си жанрови, тематични и ценностни предпочитания“).
Младен Енчев, както подобава на изследовател на детската литература,
не само пише за играта като неин конститутивен белег, но превръща в
игра и литературоведското изследване, като изпитва наслада от нея.
Играта присъства и в самото заглавие – в метафоризирането на
научното изследване като лего. Тя не „напуска“ текста до самия му край,
при това не се натрапва като специално търсен похват, а е органично
присъща на изследователя. В играта е въвлечен като активен участник
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и читателят, на когото се предлага решаването на конкретна задача:
да познае авторството на стихотворения на една тема, подчинени на
соцреалистичния канон. Елемент на играта присъства и в коментарите на
собствения подход, криещи фина самоирония (явление, рядко срещано в
научните среди, в които преобладават учени с нарцисистичен характер).
Самоироничните коментари не са самоцелни, те подсказват сложността
на поставените проблеми и опасностите от научни спекулации (такъв е
коментарът на „близначната идея“ в трета глава, посветена на Асен Босев).
В дванайсетте глави на труда се представя „биографията“ на
неговата „героиня“ – детската литература: вкарването й в „прокрустовото
ложе“ на соцреалистичния канон през 50-те години на ХХ век (остроумни
са каламбурите в представянето на канона като средство за наказание –
„на зла круша – зъл канон“ - и на „излъгването“ на канона – „и вълкът сит, и
традицията съхранена“); раздвоението на твореца между подчиняването
на идеологическия дискурс и следването на естетическия вкус; опитите
на творците да върнат на детската литература нейната изконна природа
– играта, насладата, и да избегнат дидактичния патос; връщането на
християнската проблематика в произведенията за деца; майсторството
в пресъздаването на света на детето и неговата реч, представянето на
детството като „коректив на обществената конюнктура“; навлизането на
актуалните социални проблеми в детската литература от края на ХХ век
до днес и новият тип игра на авторите със словото.
Ще подчертая, че в подхода на Младен Енчев естетическият
критерий неизменно се съчетава с етичния (в което също се крие
човешката същност на учения). Когато анализира таланта на творците
в играта със словото, той винаги обръща внимание на това, че тази игра
не е самоцелна, че тези творци поставят проблема за отношението към
детето, за фалша на възрастните, за сблъсъка между социалните норми,
конюнктурата и детската свобода и естественост (един романтичен
проблем, към който авторът често отпраща). По тази причина смятам,
че книгата би била полезна и интересна не само на литературоведите,
но и на една по-широка читателска публика (особено на родителите).
Друго качество на книгата е „щастливото“ съчетание на
литературоведския научен дискурс, на филологическия анализ, от
който напоследък литературоведите често бягат (като анализират
поезия само на идейно ниво!), с лекотата и достъпността на изложението,
с изразяването на лични социални идеи чрез изказвания в есеистичен
и публицистичен стил (нещо, от което ние, литературоведите, се
страхуваме и, ако цитираме Маяковски, „стъпваме на гърлото на
собствената си песен“).
Младен Енчев е един от изследователите, които имат важна
роля за „реабилитирането“ на детската литература, за превръщането
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й в обект на сериозен научен анализ. За тази цел авторът привлича
инструментариума на различни научни школи и подходи: философията,
психоанализата, социологията на литературата, рецептивната естетика,
жанрологията, анализа на идеологическия дискурс, на стихосложението,
на играта със словото (нонсенса, каламбура, буквализацията на идиоми,
детската етимология, калиграмите, полисемията, метафората). В
диалог с изследователите на социалистическата култура се разкриват
патернализмът в тази култура (фигурата на Вожда-баща на народа),
метафората “Партията-майка“, мястото на темата за професиите в
детската литература и идеологемата за детето като бъдещ труженик,
десексуализацията и унификацията и др. Блестящо е интерпретирано
раздвоението на Асен Босев между подчинението на канона и вечните
ценности, между дидактиката и хумора, нонсенса – в ракурса на митовете
за близнаците, при което творецът се осмисля като културен герой. Ценно е
вписването на българската детска литература в контекста на европейската,
с което се преодолява комплексът на провинциализма (казано с израза
на Н. Георгиев, показва се „женитбата на нашата литература със света“).
На високо научно ниво е анализът на жанровете (приказка, гатанка):
проблематизирането на тяхното съществуване при подчиняването им на
идеологията, компромисите на творците (например дидактичен финал
на приказката или на поезията на нонсенса). Особено силно впечатление
прави епизод 3 от глава 5, озаглавен „Драмата на Синицки“, който съдържа
остроумна асоциация с героя на Илф и Петров, принуден да създава
ребуси с идеология. Този фрагмент демонстрира и плодотворния диалог
между изследователи: Младен Енчев с благодарност споменава идея на
покойния Яни Милчаков (нима именно това не е свидетелство, че той е
с нас!). Ще спомена и интерпретацията на конкретни мотиви в детската
литература, които според мен пораждат специален интерес: мотива за
техниката („влизането“ на влака, комбайна в гатанките, идеологическото
налагане на темите за дизелите, радиото, телефона, парахода в противовес
на фантастиката) [жалко, че на проведената научна конференция
„Литература и техника“ през март 2018 г. не прозвуча такова изследване
на детската литература!], метафорите „мравуняк“ и „кошер“ в гатанката на
социалистическата култура (идват ми наум античните, Платоновите идеи
и метафората на Достоевски „социалистическото общество – мравуняк“ в
спора на писателя с Платон, Русо и Чернишевски).
Обобщаващата глава, в която се поставят проблемите на детската
литература в различните епохи, представя автора и като талантлив
литературен критик, чийто интерес към литературата не е само
чисто научен, който не е безразличен към моралните и социалните
проблеми (или, ако използваме една анализирана от него езикова игра
– „съсразличен“ е с тях). Това обяснява и присъствието на елементи на
публицистичен стил.
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Значим елемент на цялостната концепция и на литературоведската
игра е „Епилогът“ – по-точно отсъствието на такъв (или на традиционното
заключение). Тази особеност е мотивирана с представата за финала на
книгата не като обобщение на направеното от изследователя, а като
край в историята на самия сюжет за детската литература (която е жива,
следователно не може да се говори за нейния епилог).
Накрая ще отбележа прецизността на стила на автора, високата
му отговорност към езика (нещо, което се среща все по-рядко).
В заключение ще изразя убедеността си, че към книгата на
Младен Енчев ще проявят интерес не само литературоведите, но и
хуманитаристите от различни области (учители, психолози, педагози,
философи, социолози и др.) и въобще „четящите хора“!
References
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УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ И ДОБРА
Елена Стоянова
LESSONS OF MORAL AND GOODNESS
Elena Stoyanova, Shumen University, Bulgaria
Сказки серии “Сказочные
приключения”, автором которых
является Копейкина Найля Гумяровна, претерпели уже несколько
изданий. В адресованных детям
произведениях поднимаются совсем
не детские, а актуальные и извечные
проблемы, решаются вопросы экологии души и языка. Каждая из
сказок – это урок нравственности и
добра, они, несомненно, помогают
маленькому читателю в вопросах
его становления как личности.
Главный герой этих сказок –
мальчик Федя, в отличие от героев
популярных и распространенных
в настоящее время детских произведений, лишен каких бы то ни
было признаков исключительности,
и уж тем более ореола загадочКопейкина, Н. Г. (2015). Сказочные
ности и таинственности. Сила
приключения. Москва: Спорт и кульличности Феди автором нигде
тура.
не
подчеркивается,
но
по
поступкам мальчика читатели видят целостную личность, человека,
преисполненного любви к миру и к людям. Главный герой – это человек,
пребывающий в гармонии с миром и с самим собой, а потому общий
настрой этих произведений позитивен. В мировоззрении Феди нет
ничего агрессивного, он жизнерадостен, общителен, ответственен,
участлив. Федя творит вокруг себя атмосферу добра, а это и есть
творчество, несущее в мир свет и радость.
Дмитрий Сергеевич Лихачев подчеркивал, что „человек должен
быть в сфере добра. Эта сфера добра в значительной степени создается
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им самим. Она создается из его добрых дел, добрых чувств, добрых
воздействий на окружающую среду, памяти на добро” (Likhachev 1994). В
сказках маленькому читателю предоставляется возможность окунуться
в атмосферу добра, формирующуюся поступками, поведением Феди и
других, окружающих его персонажей.
В игровую сетку приключений искусно вплетены психологические
аспекты. Все ситуации таковы, что герои произведений часто оказываются
перед выбором, как им поступить. Описываемая психологическая
атмосфера естественна и соответствует возрасту читателей, что
позволяет им стать мысленными соучастниками событий. Читая эти
сказки, дети не просто увлекаются приключениями, но и сострадают
героям, сочувствуют им, с кем-то мысленно спорят, кого-то осуждают,
поступкам кого-то радуются. В сказках этой серии затрагивается много
психологических аспектов: обязательность, обращение с вещами,
отношение к животным, взаимоуважение и эгоизм, храбрость и
трусость, доброта и вредность, наглость, зависть и другие. В каждой
из сказок разрешаются какие-то психологические задачи и вопросы,
которые, непременно, когда-либо приходилось или придется решать
маленькому читателю. Причем автор не выступает в роли указчика
- что хорошо, что плохо, не затемняет плохое, не осветляет хорошее, а
просто впускает читателей в психологическое пространство, давая
им возможность самим определиться во мнении о хорошем и плохом.
Замечательность детских сказок Копейкиной Н. Г. состоит еще и в том,
что все линии сюжета, перипетии героев, поведенческие конструкции,
детские монологи – все очень жизненно, близко читателям.
Еще один важный нравственный аспект – семья. Вопрос семейных
устоев четко прорисовывается в рассматриваемой серии сказок. Василий
Васильевич Розанов писал: „Большая половина счастья человека – в
семье” (Likhachev 1991). Из счастливых семей формируется счастливая
страна. В рассматриваемых сказках Копейкиной Н. Г. читатель
наблюдает подобное счастье. Автор показывает, что братья живут в
доброй молодой семье, что они любимы родителями. Будучи мастером
подтекста Копейкина Н. Г. нигде не пишет ни о родительской любви,
ни о семейных устоях, лишь легкими штрихами создает смысловую
объемность: мы видим семейный социум, видим поведение членов его,
видим, что отношения в семье строятся на взаимном уважении. Ценно
то, что автор не пишет напрямую о родительской или сыновней любви,
а дает читателям это понять, осмыслить. Братья заботятся о больной
маме („Пищуха-нервотрепка или волшебная книга Егора Кузьмича”),
Федя беспокоится о том, что его ищут родители („Обещайкин”), о том,
что его ищут дедушка и бабушка („Чертов хвост” и „Как Федя спас лес
от злого колдуна”), из леса сыновья с отцом возвращаются с букетиком
цветов для мамы („Встреча Феди с Котом в сапогах”).

Елена Стоянова - Уроки нравственности и добра
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Помимо психологических аспектов, которые, затрагивая умы
читателей, играют немалую роль в нравственном формировании
детей, сама динамика произведений заслуживает особого внимания:
все происходит в естественном ритме, позволяющем маленькому
читателю осознать, осмыслить, понять прочитанное. Во многих
же современных детских произведениях ритм житейских событий
искусственно убыстряется, что пагубно сказывается на психике детей.
Особенно это относится к экранизированным произведениям, где часто
действие развивается в гоночном ритме, и дети не успевают осмыслить
происходящее на экране. Неохваченный сознанием, недопонятый
материал ранит детскую психику. Только при условии, что ребенок
успел ухватить сознанием прочитанное, материал становится ему
понятным и интересным, а осознание ребенком того, что прочитанный
материал ему понятен, способствует формированию у него чувства
самодостаточности, самостоятельности и уверенности.
Интересен и жанр, к которому прибегает автор, повествуя и
беседуя с читателем. Сказка – это жанр, известный с давних времен.
Современные детские сказки про Федю имеют и некий фольклорный
зачин, и волшебные превращения. Но все эти традиционно-народносказочные ходы подчинены авторскому замыслу перенести сказку в
жизнь современных детей, сохранив бытовые современные условия и
современные детские психологические и поведенческие конструкции.
Дети, оказавшись в сказочной ситуации, встречаются со сказочными
героями как со старыми знакомыми, известными им по прочитанным
книгам. При этом писатель дает фольклорным персонажам вторую
жизнь, раскрывает их неиспользованный художественный потенциал.
Не менее важная, чем содержание, составляющая произведения
– это язык. У каждого автора свой стиль и язык, которые определяется
чувством меры автора, его грамотностью, его вкусом и рядом
других причин. Считая главным критерием языка художественного
произведения эстетическую целостность текста, Копейкина Н. Г.,
использует единицы нескольких ярусов структуры литературного
языка – книжные, диалектные, просторечные. Сказочным фольклорным
героям автор оставляет присущий им сказочный старинный говор,
подчеркивая тем, что эти персонажи из старины. Сказочные персонажи,
еще не встречавшиеся в литературе, выдуманные автором, говорят
современным языком, как и Федя, и другие дети. При всей сказочности
эти произведения достаточно правдивы в части детских поведенческих
оборотов: дети в сказках мыслят, говорят, общаются так же, как это
делают их сверстники-читатели. Дети в этих произведениях остаются
детьми, автор не отяжеляет их образы взрослыми штампами. В текстах
сказок много диалогов, причем, чаще детских, которые погружают
малолетнего читателя в понятную, близкую ему по духу атмосферу.
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Язык тестов прост, так как подчинен главной идее – быть
понятным маленькому читателю. Характер сцепления слов в детских
произведениях Копейкиной Н. Г. таков, при котором решается
триединая задача: обращенность к определенному (детскому)
типу восприятия, красочная передача художественного замысла
и соблюдение культурологической функции, обеспечивающей
общение автора и читателя между собой. Общепринято считать,
что главными традиционными художественными стилями языка
являются: нейтральный, разговорный и книжный. Автором сказок в
равной степени применяются все три стиля. Комбинация этих манер в
сказках определяет особую динамику этих произведений. В них автор
не доминирует, более того, его как будто бы и нет, хотя именно автор
начинает и ведет рассказ, но читатель не чувствует постоянного его
присутствия, автор не высказывает приоритет свих позиций, своей точки
зрения, предоставляя читателям возможность самим определяться
во мнении в той или иной ситуации. Несмотря на психологическую
глубину, эти произведения просты, доступны детскому восприятию и
мышлению и лишены прямой назидательности.
Психологами замечено, что детские души особо подвержены
впитыванию нравственных, психологических, моральных принципов,
свойственных полюбившимся им героям, а зачастую просто даже
сливаются духовно с героями. Потому очень важно читать детям
правильные книги. То, что мы преподносим детям в их раннем возрасте,
это, по мнению автора сказок, самый значимый пласт культуры. В этом
нельзя не согласиться с Копейкиной Н. Г. Одна маленькая книга способна
сыграть решающую роль в становлении человека, в формировании его
нравственных устоев. Детские сказки Копейкиной Н. Г., направленные
на формирование жизнерадостного, активного, морально устойчивого,
доброго человека, имеют большое социальное и общественное значение.
Их можно рассматривать как готовые методические пособия для
воспитательных и школьных учреждений. Они полезны и нужны как
для детей, так и для их воспитателей.
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IN MEMORIAM

НЕЛИ ВАСИЛЕВА (1959 – 2018)
Радостина Стоянова
NELLY VASILEVA (1959 – 2018)
Radostina Stoyanova
Varna University of Economics, Bulgaria
На 27 март 2018 г. неочаквано ни напусна доц. д-р Нели Василева,
изтъкнат изследовател в областта на палеославистиката и русистиката,
дългогодишен член на катедра “Езикова подготовка” към ВВМУ “Н. Й.
Вапцаров”, председател на Дружеството на русистите в България (клон
Варна) и един от първите членове на Научния център за православна
култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ (гр. Шумен).
Нели Василева е родена през 1959 г. в град Варна. Завършва ІV езикова
гимназия във Варна (1973-1977), след което продължава образованието си в
Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, специалност Руска
филология (1977-1981). Завършва редовна докторантура по специалност
10.02.01 – руски език в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”
(1984-1988).
Под ръководството на известния съветски лингвист проф. д.ф.н.
Георгий Александрович Хабургаев Нели Василева успешно защитава
дисертация за присъждане на образователната и научна степен кандидат
на филологическите науки на тема „Особенности русского извода
церкоснославянского языка в сопоставлении со среднеболгарским (На
материале списков „Лествицы“ XII-XIII вв.) (1988), а през 2003 г. се хабилитира
като доцент по славянски езици (руски език) с монографията „Лексиката
на “Лествицата” – преславски и търновски превод“ (2002).
Специализирала е в Московския държавен университет (1983, 1994)
и във Варшавския университет (1992).
Още в първите си изследвания Нели Василева се насочва към
разработването на въпроса за езиковите особености на славянските
преписи на „Лествицата” на Св. Йоан Лествичник, едно от най-любимите
аскетични произведения на просветените славяни през Средновековието.
Тя се утвърждава като един от първите и най-авторитетни познавачи на
тази тема.
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Професионалната си реализация Нели Василева започва като
асистент в катедра “Руски език” на Шуменския университет “Еп. Константин
Преславски” (1981-1984), където последователно работи като старши и
главен асистент (1988-1995). През 1995 г. тя печели конкурс и постъпва на
работа в катедра “Езикова подготовка” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” като
старши преподавател, а от 2003 г. и като доцент. От 2003 г. до 2007 г. Нели
Василева е ръководител на същата катедра.
Наред с преподавателската си дейност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
Нели Василева води занятия по руски език в курсове за актуализация на
езиковата квалификация и в Академията на МВР, ЦСПП – Варна.
За нуждите на специализираната езикова подготовка по руски
език във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” издава учебниците „Русский язык для
судомехаников“ (1999) и „Русский язык в морском бизнесе“ (2007).
Многостранните научни интереси на Нели Василева са в сферата на
палеославистиката, историята на руския книжовен език, българо-руските
и руско-българските езикови контакти, лингвокултурологията, актуалните
тенденции в развитието на морската и военноморската терминология и
методиката на обучение на руски език като чужд.
В академичната си кариера Нели Василева изнася над 30 научни
доклада на различни престижни международни конгреси, симпозиуми и
конференции в областта на палеославистиката, русистиката и методиката
на преподаване на руски език. Автор е на над 50 научни публикации.
С всеотдайния си труд, авторитет и академичната си етика през
годините Нели Василева си спечелва признанието на своите колеги у нас и
в международните славистични среди.
Удоволствие беше да се общува с нея не само на научи форуми и на
събранията на Дружеството на русистите във Варна, организирани всяка
година от нея. Тя завинаги ще остане пример за своите студенти, курсанти,
слушатели и колеги със своя неизчерпаем оптимизъм, сърдечност и с
позитивното си отношение към живота.
Поклон пред светлата й памет!
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ЗА АВТОРИТЕ
Александър Бушев е професор, доктор на филологическите науки в Тверския
държавен университет в Русия, в катедра “Журналистика, реклама и връзки с
обществеността” и катедра “Международни отношения”. Научните му интереси
са в областта на изследването на професионалната езикова личност. Той е
автор на над 550 публикации и четири монографии: “Езиковата личност на
професионалния преводач” (2010); “Езиковата идентичност на военния преводач
и информационните технологии. Реторико-херменевтичната парадигма на
интерпретаторските тълкувателни изследвания“, публикувана през 2011 г. В
съавторство с А. К. Зинковски и М. Г. Агкацева А. Б. Бушев издава трета монография,
“Психотерапевтична реторика” (2013), а през 2016 четвърта – “Глобален медиен
дискурс и междукултурно общуване”.
Антоанета Димитрова завършва специалност “Немска филология” в Софийския
университет. Занимава се с проблеми в областта на структурното езикознание
(морфология и синтаксис), лингвистиката на текста, социолингвистиката,
съпоставителното
езикознание,
транслатологията
и
интеркултурната
комуникация. Хабилитационният й труд е „Играта в творчеството на Херман
Хесе – естетически, езикови и преводни аспекти” (2007), автор е на монографията
„Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично
пространство” (2009), както и на учебните помагала ТEXT (2013) и STIL (2013). Някои
от последите й публикации са студиите „Между действителност и измислица:
фейкове, фалшификации, имитации в класическите и новите медии“ (2017) и
„Трима души в една лодка (става дума най-вече за Кучето)“ (2017).
Белгин Елбир завършва бакалавърска степен в Университета в Анкара, катедра
„Английски език и литература“, а магистърска степен по английска литература в
Университета Хасетепе съответно през 1978 и 1980 г. Получава докторска степен по
английски език и литература от Университета в Анкара, където работи като професор, ръководител катедра и главен асистент до 2012. Оттогава преподава в Университета Атълъм, Анкара, катедра „Английски език и литература“ и в магистърските
и докторските програми в същия университет. Проф. Елбир има многобройни публикации и участва в академични конгреси по английска литература. Научните й интереси са насочени към английския роман от ХIХ и ХХ век, поезия и културология и
към литературния превод в национален и международен мащаб.
Берин Аксой получава бакалавърска (1980), магистърска (1982) и докторска степен
(1988) от катедрата по английски език и литература в Университета Хасетепе. През
2003 става професор. Работи в катедрата по устен и писмен превод в Университета
Хасетепе в периода 1987 – 2007 г. като лектор, професор и ръководител катедра. Понастоящем е професор и ръководител на катедрата по превод в Университета Атълъм, Анкара. Изследователските й интереси и многобройните й публикации са в
следните области: теория на превода, литературен превод, сравнителна литература,
турска литература и английска литература. Публикувала е в национални и международни академични списания като META, Babel и др.
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Бисерка Стоименова е преподавател по антична и западноевропейска
литература в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
Завършва специалността “Българска филология” в същия университет (1990).
Преподава в бакалавърски и магистърски програми във Факултета по хуманитарни
науки на Шуменския университет. През 2005 г. защитава дисертация на тема:
“Социабилност и власт в либертинския дискурс”. Научните й интереси са в
областта на културната история на Френското просвещение, социологията на
литературата, новоисторическите изследвания, френския libertinage на ХVІІІ век,
литературата и визуалността, постмодерната култура. Автор е на учебните помагала
“Западноевропейска литература на XVII век (Франция във Века на абсолютизма)“
(2013) и “Антична драма и театър” (2014) и на статии върху българската литература,
френската литература и култура (ХVII-ХVIII в.), съвременната френска литература.
Вежди Хасан завършва Турска филология в Шуменския университет “Епископ
Константин Преславски” и “Икономика и управление на индустрията” в
Икономическия университет, Варна. Защитава дисертация на тема “Диванската
литература през XVII век с оглед творчеството на Нефи”. Преподавател е в
Катедрата по турски език и литература в Шуменския университет. Води лекции по
стара турска литература, нова турска литература и османско изкуство. Научните му
интереси са в областта на литературната история, диванската поезия и суфизма.
Изследва тенденциите в развитието на турската литература в България. Автор
е на публикации в областта на турската литература и изкуство в български и
чуждестранни списания и сборници.
Дана Бартош в момента работи като професор в Лабораторията за изучаване на
образователни политики, катедра “Стратегическо управление” на Московския
педагогически университет. През 2011 г. защитава докторската си дисертация в
Московския държавен университет по хуманитарни науки “Шолохов”. От 2004 до
2016 г. е ръководител на катедрата по немски език и съвременни учебни технологии
в Московския педагогически университет. Нейните изследователски интереси са
в областта на лингводидактиката, методиката за преподаване на чужди езици и
обучението на учители. Тя има повече от 150 научни публикации, включително
монографии, ръководства, статии.
Деляна Димитрова работи в Катедрата по германистика към Шуменския
университет от 2006 г. Получава бакалавърска степен по Приложна лингвистика
(Английски и френски език) от Великотърновския университет, а по-късно завършва
магистърска програма “Лингвистика и превод” в Шуменския университет. През
2012 г. защитава магистърска теза „Концептуалната метафора желанието е глад и
хранителните разстройства“ по специалността Психология към Великотърновския
университет. Деляна е докторант с работна тема на дисертацията “Концептуална
метафора в типа приказка за доброто и лошото момиче и основите на морала в
рамките на теорията за фундаментите на морала.”
Дечка Чавдарова е преподавател по руска литература в Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. Професор, доктор на филологическите науки.
Научните й интереси са в областта на наратологията, поетиката на руската
литература, интертекстуалността, тематологията, националните концепти в
руската литература, интеркултурната комуникация. Автор е на книгите “Homo
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legens в русской литературе ХІХ века” (1997), “Проблеми на междукултурната
комуникация в руската литература на ХІХ век” (2007), “Rus(оист)кият идеал.
Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на
ХІХ век” (2009), “Храната/трапезата в руската литература (ХVІІІ - началото на
ХХ век). Метафора и изобразена реалност” (2010), “Русия и руската литература в
творчеството на Иван Вазов” (2015).
Деяна Пенева заема академичната длъжност главен асистент в катедра “Английска
филология“ към Шуменския университет от 2007 г. През 2015 г. защитава
дисертационен труд на тема: “Речевият акт извинение от носители на българския
език, изучаващи английски”. Научните й интереси са в областта на прагматиката
и съпоставителното езикознание, в частност речевите актове в английски и
български език. Някои от последните й публикации са: “Modality markers in
the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse” (2018); “The
notions of proposition and felicity conditions in developing foreign language pragmatic
competence” (2017); “The use of commissive speech acts in English and Bulgarian and
their politeness implication” (2017).
Елена Стоянова е професор в катедрата по руски език към Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“. Работи в университета от 1995
г. Завършила е специалностите “Албанска филология” и “Руска филология” в
Санкт-Петербургския университет (Русия) и докторантура в Московския институт
“Дружба на народите”. Доктор по филология с дисертация на тема: „Устаревшие
фразеологизмы русского языка и их болгарские эквиваленты”. Научните й интереси
са в областта на медиалингвистиката, метафорологията, лингвокултурологията и
когнитивната лингвистика. Автор е на монографиите “Метафора сквозь призму
лингвокультурной ситуации” (2013), “Очи. Глаза. Гляделки (Фразеологические
единицы с компонентом глаз / глаза сквозь призму метафоры)” (2013), “Устаревшая
фразеология в контексте культуры” (2012), на повече от 120 статии и студии, редица
учебници и учебни помагала.
Йежи Фарино (Jerzy Faryno) е професор по руска литература. От 1997 до 2011
работи в Института по славистика при Полската академия на науките (Instytut
Slavistyki PAN). Научните му интереси са в областта на поетиката и семиотиката на
руската и полската литература на ХІХ и ХХ век, преимуществено на литературата
на авангарда (Ахматова, Манделштам, Булгаков, Пастернак, Хлебников, Цветаева);
семиотиката на културата. В последните години разглежда националната
символика на изрисуваните мечки и крави от международните акции United Buddy
Bears/ Обединение на мечки, The UE Herd of Cows/ Стадо от крави на Европейския
съюз, Cow Parade/ Парад на крави, изследва семиотиката на националните
семиосфери и семантиката на градските и ландшафтните паметници и скулптури.
Мария Харламова работи като доцент в Института по социални науки, в Катедрата
по чужди езици към Руската академия за национална икономика и публична
администрация под председателството на Руската федерация. Завършила е
Московския педагогически университет, специалност Филология (немски език) с
професионална квалификация учител по немски език. Защитила е докторска дисертация през 2010 г. в Държавния езиков университет в Нижни Новгород “Н. А.
Добролюбов”. Изследователските й интереси са в областта на лингводидактиката и
методологията на преподаване на чужди езици.
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Надежда Цочева завършва специалност “Българска филология” в Шуменския
университет “Епископ Константин Преславски”. Доктор по филология. В плана
на литературната история интересите й са съсредоточени върху литературата на
българския модернизъм и по-специално върху европейския и българския авангард и синтеза между изкуствата. Теоретичните й интереси са ориентирани към
методологията на съвременната хуманитаристика - семиотика, херменевтика.
Участва в Научния изследователски проект “Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” на Института за
литература при БАН (направление “Нова и съвременна българска литература”).
Автор е на множество статии върху културния живот между двете световни войни и на книгата “Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете
световни войни” (2007).
Николай Димитров е завършил Българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“. Професор e по българска литература, защитава дисертации на теми:
“Метафизични парадигми в поезията на Яворов” и “Езикът на страха в българската
литература през 19-ти и началото на 20-ти век”. Научните му интереси са в
областта на българския модернизъм от началото на 20-ти век, философията на
литературата, емотивните аспекти на изкуството. Автор е на редица студии и
статии, както и на седем книги, между които: “Метафизичните пространства на
езика. Аспекти на Яворовата поетика” (2001); “Отчуждения. Екзистенциалната
проблематика в българската литература” (2004); “Вазов. Между всекидневното
и трансцендентното” (2007); “Страхът в българската литература през 19-ти и
началото на на 20-ти век” (2013).
Николай Димков е почетен професор на Шуменския университет “Епископ
Константин Преславски”. Дългогодишен преподавател по българска възрожденска литература и българска литература за деца и юноши. Специализирал е в
Белградския университет. Автор е на над 20 книги в областта на литературната
история, текстологията, културната история на Българското възраждане, сред
които са “Бачо Киро. Живот и дело” (1976), “Рачо Стоянов” (1984), “Възрожденският Шумен (1989), “Възрожденска литература (2005), “Свети Климент, епископ
български” (2010), “Стефан Руневски. Литературно-критически очерк” (2012),
“Йордан Ветвинов. Малък литературно-критически очерк” (2015). Пръв ръководител на студентския литературен кръжок “Боян Пенев” в университета и пръв
редактор на списание “Любословие”.
Радостина Стоянова е доктор по филология и главен асистент в Икономическия
университет, Варна (Колеж по туризъм). Завършва Факултета по славянски
филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Филологическия
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и редовна
докторантура в Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин“ (Москва).
Научните й интереси са в областта на общото и славянското езикознание,
медиевистиката, фразеологията, методиката на чуждоезиковото обучение. Автор
е на учебните пособия “Разговорный болгарский в диалогах” (2015), “Български
речев етикет (с еквиваленти на фразите на руски, арменски и английски език)”
(2012), “Българско-руско-арменско-английски речник” (2012).
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Светлана Неделчева завършва специалност “Английска филология” в Шуменския
университет. През 2007 г. защитава докторска теза на тема „Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските му еквиваленти“, а през 2013 издава
хабилитационния си труд “Space, Time and Human Experience: A Cognitive View on
English and Bulgarian Prepositions”. Специализира в редица университети, между
които Университета в Бангор, Великобритания (постдокторантски стаж по програма на Фонд научни изследвания) и Университета в Джорджтаун, САЩ (като изследовател по програма Фулбрайт). Изнася лекции в редица европейски университети.
Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, съпоставителните изследвания, превода и чуждоезиковото обучение.
Севгинар Динчерова завършва специалност „Немска филология“ в Шуменския
университет през 2002 г. и магистърска програма „Икономика и управление на
бизнеса“ през 2006 г. През 2013 г. защитава докторска теза на тема „Когнитивнaта
метафора вода в българския, немския и турския медиен дискурс“. Оттогава
преподава в катедра „Германистика“ на Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“. Специализирала е в университети в Германия и Турция.
Изнасяла е лекции в Тракийския университет в Одрин, Турция, по програма
Еразъм. Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, превода
и съпоставителните изследвания.
Татяна Илиева е доцент, доктор в Кирило-Методиевския научен център при
БАН. Завършила е класическа филология с втора специалност „Български език и
богословие” в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на
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бъде публикуван през 2019 г., е КУЛТУРНАТА ПАМЕТ. Каним ви
да вземете участие с научни изследвания в различни области на
хуманитаристиката: история, етнология и етнография, класическа
и модерна литература и лингвистика, социология и политическа
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и др. Могат да се предлагат текстове и за документалната рубрика на
броя - мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани документи
и др. Броят е отворен и за рецензии/анотации на новоизлезли у
нас и в чужбина изследвания (монографии; научни сборници и
др.) в тематичната област “Културната памет”. Текстовете могат да
бъдат на български, руски, английски или немски език. Срокът за
изпращане на заглавие е 20.12.2018 г., а за предаване на статиите е
30.01.2019 г.
Изискванията за оформление са поместени в сайта на списанието
(lyuboslovie.shu.bg). Списанието е индексирано в РИНЦ и CEEOL.

CULTURAL MEMORY is the title of the new thematic issue of Lyuboslovie
and it is to be published in 2019. It is our pleasure to invite you to submit a
research article on the topic in the fields of linguistics, classical and modern literature, history, ethnology and ethnography, sociology and political anthropology, visual arts, media and social communication, language
teaching, etc. Texts can be submitted also for the Documentary section
- memoirs, archives, unpublished documents, etc. Additionally, we accept
reviews/annotations of newly published research in Bulgaria and abroad
(monographs; collected papers, etc.) related to the present topic of our
journal, CULTURAL MEMORY.The articles can be written in Bulgarian,
Russian, English or German. The submission deadline for the titles is 20
December 2018 and for the papers 30 January 2019.
The technical requirements are on the journal’s website (http://lyuboslovie.shu.bg). The articles are blind peer reviewed. The journal is indexed in RINZ and CEEOL.
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