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Любезни читатели,
Предлагаме на вашето внимание новото електронно издание на Българско
общество за проучване на осемнадесети век. С просвещенските процеси на западния
ХVІІІ в. и тяхното темпорално полагане отвъд рамките на едно столетие се обясняват
до голяма степен редица тенденции и специфики в областта на историята и
литературознанието, културната история и антропология, социология и философия,
естетика и т.н. Следвайки еволюцията на идеите от Запад, през Централна Европа,
Русия и Балканите, екипът ни се насочва към изследване на ключови моменти от
модерното време, чийто отглас усещаме днес.
„Дългият осемнадесети век“ е монографична серия, която има за цел да
популяризира изследванията на нашите членове, представени под формата на доклади
и презентации, изнесени на научните събития, организирани от дружеството ни.
Предвиждат се и публикации на отзиви за проекти, национални и международни изяви.
Всяка статия и/или студия е придружена от резюме на чужд език според
изследователското поле на съответния автор.
От самото си създаване Българско общество за проучване на осемнадесети век
насърчава интердисциплинарния характер на научната продукция на членовете си и
затова при подбора на текстове в изданието е спазено това убеждение на съставителите.
В първите два броя на това издание са включени следните тематични групи:
І. Миналото на Балканите, подходи и визуализации (ХVІІІ-ХІХ в.)
ІІ. Наслади и забрани
Събраните текстове са разширени и допълнени варианти на две проведени
конференции (2016, 2017) в София.
Просвещението и Възраждането се обвързват взаимно в културно-историческите
процеси на Балканския XVIII-XIX век. Политиките към миналото, актуализацията им,
както и историографските и/или литературоведски техники припомнят и/или
пренебрегват определени възгледи, фигури, идеи. Авторите на статиите възкресяват
миналото с неговия бит във всекидневието, обръщат поглед към темата за „другия“ и
паметта за него от пътеписи и литературни текстове. Европейското и балканското
подават/задават отделни елементи от миналото, очертавайки своеобразни проекти на
времето, чиито проекции усещаме днес.
Наслаждението и наказанието се извеждат въз основа на историографски,
художествени и рекламни текстове, изображения на източни и западни художници,
както и от архивни материали. Тематиката за Насладите и забраните ни връща към
всекидневните практики от живота на населението на Балканите през изминалите
векове и специално към онези от тях, които са свързани с ритуалите на интимността,
храненето, хигиената, семейните и публични церемонии, забавленията на имперските
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поданици по тези земи. В обсега на изследванията са включени не само просвещенски
автори, но и по-късни, дори съвременни, чиито погледи са насочени към естетическата,
етическа и икономическа страна на организирането на празника. От друга страна,
обръща се внимание на осъждането на определени забавления като непристойни от
гледна точка на религията, етикета, пола, произхода и възрастта на практикуващите ги,
както и на политическата рамка, която ги поражда и митологизира.
Приятно четене!
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ОРИЕНТАЛСКИТЕ НАСЛАДИ: МУЗИКАТА И ЖЕНИТЕ В ПИСМАТА НА
ДЖОВАНИ КИАРОМАНИ
Пенка Данова
Институт за балканистика с ц-р по тракология (БАН)
LES PLAISIRS ORIENTAUX: LA MUSIQUE ET LES FEMMES DANS LES
LETTRES DE GIOVANNI CHIAROMANNI
Penka Danova
Institut d’Etudes balkaniques&Centre de Thracologie (ABS)

L’article se penche sur deux thèmes préférés du voyageur italien Giovanni Chiaromanni
(1633–1683), représentant diplomatique du Grand-Duc de Toscane près la cour de Vienne: la
musique militaire turque et les femmes orientales qu’il essayait de contacter pendant son
voyage dans l’Empire ottoman (1659). Les textes cités suivent les copies conservées aux
Archives du prof. Marin Drinov (Bibliothèque Nationale, Sofia) et la traduction bulgare de
Penka Danova (voir le livre bilingue Джовани Киаромани и неговото пътуване от Виена
до Бурса през 1659 г./ Giovanni Chiaromanni e il suo viaggio da Vienna a Bursa fatto
l’anno 1659. Sofia, Paradigma, 2017).
Mots-clés: Musique militaire turque, XVIIe siècle, Descriptions de femmes orientales

Темата „Наслади и забрани“, на която е посветена Интердисциплинарната
конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век, е особено благодатна
за специалисти, работещи с чуждата пътеписна литература от това столетие, а и в един
по-широк хронологичен диапазон, често формулиран на нашите научни срещи като
„дългия осемнадесети век“. Така се изтъква ролята на Века на Просвещението за
събития и явления, които придобиват плътност и през следващото столетие или чиито
корени може да търсим в предходния век. Известно е, че именно през ХVІІІ век в
Западния свят се очертават ясно книжовните и художествени контури на един мистичен
Ориент, бил той Близък (какъвто е светът на Османската империя), бил той далечен
(каквито са Източните Индии, Китай, Япония и др.), контури запълнени с багрите на
приказни чувствени наслади или невероятни тираничните забрани, плод на видяното и
на чутото в източните земи, но най-вече доразвити от развълнуваното къснобароково
или просвещенско въображение на западния пътешественик.
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Ще се спра само на два аспекта на насладите в Османския ориент така, както са
преживени и описани в епистоларното наследство на един почти непознат италиански
пътешественик – Джовани Киаромани (1633–1683)1.
През 1659 г. Джовани Киаромани, аретинец родом, пребивава във виенския двор
в качеството на официален дипломатически пратеник на Великото херцогство Тоскана.
Той се възползва от мисията в Османската империя на австрийския интернунций
Августин фон Майерн (1612–1683), за да пътува в свитата му като частно лице.
Основна задача на интернунция е да оповести на султан Мехмед ІV (1648–1687) за
избора и щастливото възкачване на трона на Свещената римска империя на
германската нация на младия Леополд І (1658–1705). За целта на своето пътуване
Киаромани не пише нищо конкретно, освен че то става с официалното разрешение и
благоволението на императора. Двадесет и петте писма, в които се разказва
подготовката и пътуването на посолството в периода 15 май – 27 ноември 1659 г., са
адресирани до петима „приятели и покровители“/ amici e patroni на Киаромани. Всички
те са или високопоставени и влиятелни лица във виенския двор, или са представители
на дипломатически мисии на Венеция и Папството при австрийските Хабсбурги. Този
факт, както и редица податки от писмата на аретинеца недвусмислено подсказват, че
той не е пътувал само за развлечение, а по-скоро е бил наблюдател, информатор, иначе
казано – шпионин и агент на поне четири разузнавания (виенския двор, Венеция,
Великото херцогство Тоскана и Папството).
Писмата съдържат сведения за пътя, за времето, подчертано внимание се отделя
на градовете и техните жители, на поминъка и празничните обреди на населението и
всичко, което е характерно за пътеписната литература. Разбира се, не липсват и
бележки, наблюдения и оценки от лично естество. Те са характерни особено за двете
писма в стихове, адресирани до приятелите на Киаромани – художника Пиетро Либери
(1605–1687) и учения Николо Петронио Калдана (поч. 1670 г.), в които авторът си
позволява да пише по теми, смятани за непристойни в сериозната литература или в
епистоларното общуване. Такива теми са страданията, причинени от жиленето на
дунавските комари, турските тоалетни или лошото вино и невтасал хляб. В тази
сатирична поезия, следваща традицията на Франческо Берни, се откриват и познатите
сатири за грозните жени. Но за това – по-нататък.
Джовани Киаромани не проявява някакъв по-особен интерес към земите и
народите, които се готви да посети или с които има възможност да се запознае по време
на своето пътуване2. Сред темите, свързани с ежедневния живот, по-особено място
заемат бележките за музиката, която има време да слуша по време на кратките си
престои в градовете или във военния лагер край Бурса, където през м. август се
1

Наскоро бяха отпечатани неговите писма. Вж. П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване от
Виена до Бурса през 1659 г.// Giovanni Chiaromanni e il suo viaggio da Vienna a Bursa fatto l’anno 1659.
София, Парадигма, 2017. По-нататък цитатите, представени по това издание, представят на първо място
страниците на българския превод, а след него са посочени тези на италианския текст. Пиша „почти
непознат“ както поради трудностите, с които се сблъсках с откриване на сведения за живота и
творчеството на Дж. Киаромани, така и поради факта, че единствените сведения и цитати от
кореспонденцията му от пътуването през 1659 г. се откриват в кратка дописка от 10 февруари 1894 г. на
проф. Марин Дринов. За нея вж. М. Дринов, По що и откога сегашната българска столица е наречена
София?, В: същия, Избрани съчинения, 2. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 1971, с. 356–358.
2
Ср. например М. Йонов (съст.), Немски и австрийски пътеписи за Балканите, ХV–ХVІ в. София, Наука
и изкуство, 1979, с. 224–276, 319–383; същият, Немски и австрийски пътеписи за Балканите, ХVІІ –
средата на ХVІІІ в. София, Наука и Изкуство, 1986.
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осъществуват срещите на високо равнище с великия везир Кьопрьолю Мехмед паша,
първия везир и други османски велможи. Пак там той има възможност да види и да се
поклони ниско на Мехмед ІV съобразно традиционния и добре познат от историята
церемониал3.
Интересът на аретинеца към музиката не е плод на случайно стечение на
обстоятелствата, дължащо се например на факта, че той не владее никой от езиците на
страните, които посещава и по тази причина е принуден да пише за международния
език на музиката. Киаромани е известен за времето си музикален критик. Редно е да
изтъкна, че за разлика от писмата, за които тук става дума и които досега са останали
неизвестни за публиката, то други писма на Киаромани, писани в края на 60-те и
началото на 70-те години на столетието от Виена, са добре известни на музиколозите.
Тези писма са високо ценени и продължават и до днес да се цитират като основен
източник за представленията и постановките на опери в двореца „Фаворита“ в
имперската столица, а специалистите дават висока оценка за музикалната култура на
резидента на Великото херцогство Тоскана4. Ето защо е интересно да се знае какво
Киаромани е писал по въпроса за ориенталската музика. А той и тук, както по-късно
във Виена не пропуска да отбележи впечатленията си от музикалното изпълнение или
да опише накратко музикалните инструменти, на които „по подобие“ дава имената на
западноевропейските им събратя.
Първият случай, при който той се сблъсква с турската музика е непосредствено
след преминаването на границата между двете империи при Срон (дн. Радван над
Дунайом, Словакия) и последвалата на 2 юни първа неофициална среща с властите на
Стригония (Естергом). Киаромани предава поздравителното слово на местния бей
съобразно превода на Хайнрих Юлиус Вогин5:
Надявам се Вашето пристигане да ни носи мир и вашият господар да продължава доброто
съседство. Затова на драго сърце ви приемаме в нашия дом, където ще се отнасят към вас
като с приятели. 6

3

Всъщност неговият епистоларен пътепис е забележителен с това, че Августин фон Майерн и свитата му
при пътуването си към Константинопол, където по предварителна договореност трябвало да се състои
срещата с османския владетел и неговите министри, бил принуден да се отклони от обичайния маршрут
на императорските посолства, тъй като по същото време Мехмед ІV се намирал в Бурса. Този факт
привлякъл вниманието на Йозеф Хамер, който в своята „История на Османската империя“ изтъква този
необичаен факт с едно сравнение – посолството на Майерн било първата западноевропейска мисия,
получила аудиенция при османски владетел в старата столица Бурса след тази на бургундските и
френските благородници, последвала битката при Никопол от 1396 г., в която се постига откупуването на
знатните пленници.
4
„Фаворита“ – замък за развлечения, в чиито зали и градини често се представят опери и театрални
постановки. Той е лятна резиденция на императрица Елеонора ІІ по онова време. Вж. по-подробно J.
Schwarz, Die kaiserliche Sommerresidenz Favorita auf der Wieden in Wien, Wien – Praga, Tempsky, 1898; A.
Sommer-Mathis, Lieux de représentation théâtrale à la cour impériale de Vienne au XVII e siècle: de la sale à
l’édifice, In: Ch. Mazouer (ed.), Les lieux du spectacle dans l’Europe du XVII e siècle: actes du Colloque du
Centre de recherches sur le XVIIe siècle européen, Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, 11–13 mars
2004. Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag, 2006, р. 355–375.
5
Преводач на мисията, чех по произхоз, владее „турски, персийски и арабски“ езици, с които е назначен
за преводач към Унгарската кралска камара (1652–1663), несъмнено справящ се и с различните
славянски езици в земите, които посолството прекосява.
6
П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване, с. 77–78, р. 176.
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Аретинският благородник не пропуска описанието на музиката и топовните
изстрели, които са част от официалния церемониал по посрещането:
Г-н интернунцият отговори, че с такива намерения е изпратен от Негово императорско
величество, на което турците на висок глас благодариха Богу, и като забиха тъпани и
засвириха на дървени свирки и тромби, стреляха с топове от едната и от другата страна, а
викове и крясъци поздравиха нашето пристигане.7

Тези кратки сведения за музикалния акомпанимент при посрещането на
високите дипломатически гости оставят читателя с впечатлението, че по-скоро
музиката не се харесва на Киаромани и че тя е част от някакъв варварски ритуал.
Приемът у властите в Естергом не е предвиден по официално договорените
срещи, първата от които трябвало да се състои в Буда, център на пашалъка. Затова
Августин фон Майерн се интересува от местонахождението на Кенан паша, управител
на Буда, но се оказва, че по това време въпросният велможа е на стан край Белград. На
4 юни високите гости изкачват хълма в Буда, за да се срещнат с каймакама, управляващ
временно в отсъствието на Кенан паша. И този път след приключването на срещата
гостите са изпратени с музикален съпровод:
Върнахме се при лодките. Придружиха ни всички еничари чак до градските порти, а до
реката с нас дойдоха само онези, които съставляваха редовната ни гвардия. Пред тях
вървяха четирима музиканти, свирещи на лютня, псалтерий и други инструменти, които
пееха на висок глас обичайните песни, предвидени за подобни случаи.8

От тези кратки бележки не става съвсем ясно дали музикалният съпровод в края
на официалната среща е част от церемониала. Читателят остава с усещането, че поскоро в този случай става дума за инициатива на домакините, желаещи да развличат
гостите в края на официалната среща. Подобно „разпускане“ по турско време е добре
познато на българския читател както от литературната класика, така и от
мемоаристиката9. Тук е посочен и малкият брой музиканти инструменталисти –
четирима. Не става ясно дали сред певците не са участвали и охранителите на
западноевропейските гости. На аретинеца несъмнено е бил обяснен развлекателният
характер на музикалния съпровод. Ето защо отношението му към турската музика в
този случай е по-скоро неутрално и снизходително.
След тези две срещи следва трета със Саид Ахмед паша, състояла се на 17 юни в
Белград. Тук отново се отбелязва вече като част от един установен церемониал,
тържественото изпращане на гостите в музикален съпровод, но този път с внушителен
оркестър и хор от шестдесетина музиканти. Интерес представляват и бележките,
свързани с мюсюлманските религиозни празници в това писмо, адресирано до граф
Рабата, главния покровител на аретинеца във виенския двор:
След края на аудиенцията отново се качихме на конете и се завърнахме в нашия сарай,
придружени от около 60 музиканти със странни инструменти, които пееха на висок глас на
турски език някаква тяхна дяволска симфония.
7

П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване, с. 78, р. 176–177: “i Turchi ad alta voce ringraziorno
Iddio, e sonando li tamburi, pifferi e trombe sparorno da una parte e d’altra i loro cannoni e con urla e stride
salutorno il nostro arrivo. ”
8
П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване, с. 80, р. 179.
9
Ще спомена само главата „Силистра йолу“ от „Под игото“.
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Ваше господство трябва да знае, че по това време при турците текат велики пости и те се
хранят само по веднъж на ден, т.е. вечер, но не и преди на небето да се появят първите
звезди. По това време те изпращат някои от своите да се качат на камбанариите 10 като
славят Бог на висок глас. Това е знак, че вече могат да се хранят. След като храната се
сервира, обикалят града маскирани с много музикални инструменти и викат и крещят до
настъпване на следващия ден, който прекарват в по-голямата му част в спане. През
останалото време господарите играят шах и стрелят с лък.
На 20 [юни] настъпи техният Великден и великите им пости свършиха с появата на
новолунието. По време на тези празненства във всеки квартал се издига по една
конструкция, подобна на бесилка, много висока, където не само децата, но и възрастните
мъже, след като опънат въже, както това се прави на игри в Италия, с голяма сила се люлеят
по цели часове, така че само като ги гледаш, свят ти се извива.11

Очевидно в този случай музикалният съпровод, бележещ края на официалната
дипломатическа среща на посолството, не е бил по вкуса на Киаромани. Дали за това са
виновни голямото количество музикални инструменти или пеенето на твърде висок
глас, за това можем само да гадаем. А и за вкусовете не се спори. Факт е, че
тържественото изпращане при музикален акомпанимент е оценето като какафония или,
ако сме верни на израза на Киаромани , като дяволска симфония (буквално – симфония,
изпълнена от дяволи).
Ако сравним кратките записи на аретинеца, свързани с изпълнение на турска
музика, можем да заключим, че той охотно приема изпълненията на малобройните
оркестри и певци, придружаващи посолството на Августин фон Майерн и свитата му в
Естергом и Буда, но категорично отхвърля големите оркестри и хоровото пеене.
Предвид лаконичността на сведенията този извод е само предварителен.
След официалната среща на посолството в Белград пътешествениците
преминават Диагоналния път до Одрин, откъдето се откланят за Галиполи, а след
прекосяването на Дарданелите се отправят за една от старите османски столици. Затова
и Киаромани никъде не споменава за музикални изпълнения до първата аудиенция,
която Августин фон Майерн получава в стана на османския владетел край Бурса:
На 2912 от изтеклия месец потеглихме от нашия квартал в Бурсия в един часа след полунощ,
за да получим аудиенция при Великия господар. Тъй като този ден турците имат своя
Байрам13, което е като нашия Великден, в стана на султана имаше такъв празник, че си
заслужава да го опиша на Ваше превъзходителство. Така на голямата площадка, формирана
от еничарите при Портата, слязохме от конете и под една прекрасна шатра изчакахме
заповедта да бъдем въведени. След нас се появиха везирите, облечени величествено и с
повече разкош от обичайното, придружени от многобройна свита от хора с факли в ръце,
които осветяваха тази огромна група сякаш беше ден. При появата им засвириха на огромни
литаври. При всеки техен удар човек има чувството, че топ стреля. Засвириха още и на
турски барабани, свирки и тръби. Това бе един много приятен концерт. Служителите при
двора бяха заели подобаващите им се места, а на зазоряване от царската шатра излезе
10

Разбира се, не става дума за камбанарии, а за минарета, но авторът често отъждестява реалии от
християнския свят с тези на мюсюлманите, поради което и джамиите са наричани „църкви“.
11
П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване, с. 88, р. 186: “al nostro serraglio ci accompagnorno
sino al numero di 60 sonatori con istrumenti stravaganti, e cantando ad alta voce in lingua turca una zimfonia da
diavoli”.
12
Вероятна грешка на кописта. Датата трябва да е 23 август 1659 г.
13
Baiera – така в текста, по-нататък и под формата Baieram.
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султанът и след като седна на трона, издигнат на главното място на площада, започна
тяхното тържество.14

В това писмо, адресирано до приятеля му Николо Петронио Калдана,
Киаромани представя музикалния съпровод на официалното посрещане на австрийския
интернунций като част от официалния церемониал. Звънът на литаврите не е изненада
за тосканския дипломат. Той е част от военната музика (както в западните владетелски
дворове), а силата на ударите е ясно разбираемо послание – с нея се изтъква
значимостта на току-що заелите място в церемонията, т.е. диванът на владетеля.
Свирнята на останалите инструменти, ударни и духови, не представлява изненада за
Киаромани. Може само да се изкаже предположението, че виртуозността на
императорските музиканти определя добрата оценка на западния пътешественик за
този музикален съпровод. Според него става дума за един много приятен концерт.
Макар и кратки, бележките на Киаромани, свързани с изпълнението на турска
музика по време на визитите на австрийския интернунций в Османската империя или
по време на празници, показват, че екзотиката на Ориента в музикалния език не оставя
безразличен родения в Арецо италианец, на когото предстои да се превърне в найавторитетния и безкомпромисен критик на оперните постановки в двореца „Фаворита”
във Виена. Вероятно тези бележки, свързани с музиката, са били от особен интерес за
лицата, които по един или друг път са имали достъп до писмата му. Ще изтъкна, че
граф Рабата е бил лице особено приближено до император Леополд І, за когото е добре
известно, че бил „голям почитател на музиката“, според описанието на присъствалия на
избора му венециански посланик15. Така че съвсем не е за изключване възможността и
императорът да е бил информиран за този аспект на Киаромановите пътувания. Нека
изтъкна, че Леополд І отлично е владеел италиански език, с който си е е служил в
кореспондецията си с кардинал Мазарини. Едва ли ще е излишно да изтъква, че
нарастналият интерес към турската музика именно в средата на ХVІІ столетие се
документира и от факта, че именно по това време Войчех Бобовски (1610–1675) прави
първите й нотни записи.
Ако темата за турската музика е сравнително нова за пътеписната литература и
изненадваща за интересите на политик и военен, какъвто е Джовани Киаромани, то
интересът му към ориенталските жени едва ли ще изненада някого, още повече като се
има предвид, че става дума за италианец. Също като своя приятел художника Пиетро
Либери, до когото Киаромани адресира писмото, разказващо за опита му да се сближи с
местни жени, аретинецът вероятно мечтае да преживее някаква любовна авантюра в с
жена от Близкия Ориент16. Такава възможност като че ли му се отдава след като
14

П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване, с. 131, р. 225.
J. Fiedler, Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Österreich im 17. Jahrhundert, Bd.
XXII, Abthlg. II. Wien, Aus kaiserlich-königlichen Staatsdruckerei, 1867, S. 32.
16
За Пиетро Либери, чийто живот е отлично документиран в италианската историография благодарение
на факта, че става дума за прочут бароков художник, е известно, че на стари години той имал обичая да
облича младежките си дрехи и да разказва на учениците от своето ателие или на приятелите в кръчмите
една прелюбопитна история за любовната му авантюра на млади години, когато плавал като корсар в
Източното средиземноморие и станал много близък „с придворна дама на турска принцеса”. Вж. Ch.
Accornero, Pietro Liberi cavaliere e fenice dei pittori: Dalle avventure di spada alle lusinghe degli accademici .
Treviso, Zel Edizioni, 2013, рр. 187–188. Ако вярваме на Галеацо Гуалдо Приорато, първия биограф на
бароковия художник, това вероятно станало през 1635 г. В случката, разказана от Гуалдо Приорато
обаче, няма никаква любовна история между „придворната дама на турска принцеса“ и художника
корсар. В качеството си на вицеадмирал на корсарски флот Пиетро Либери атакувал търговска флотилия
на турците, плаваща от Александрия в Египет към Константинопол. В разразилата се битка той успял да
15
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посолството на Августин фон Майерн напуска Белград. Непосредствено след
паланката Хисарджик (гр. Гроцка, Р Сърбия) пътят минавал през гора. Киаромани
забелязва две млади жени, облечени пищно и представително, вероятно в празнични
народни носии. Несъмнено тези момичета или млади булки са част от онзи крайпътен
балкански „реквизит“, често описван от чуждите пътешественици, който с песни,
носии и танци се опитва да привлече вниманието на западните хора и със своето
изпълнение да изкара по някой грош. За италианеца, несвикнал със свободните
разходки на славянките, жени край пътя (улицата означава едно нещо) – леки улични
жени. Ето защо той вероятно е прeдложил от своята покрита каруца пари на тези
„менади“. По това време авторът може и да се е поотдалечил от свитата, а както вече се
спомена, той не познава нито езиците, нито обичаите и нравите на чуждата страна.
Когато разбират за какво са парите, жените явно отказват по-нататъшно сближаване с
пътешественика, който вероятно е успял само да докосне косите на едната.
Италианецът пък не може да проумее откъде произтича дързостта и горделивостта на
уличните жени (та те трябва да са именно такива, след като се разхождат край пътя!),
сякаш те са законни съпруги, с богат чеиз (за една жена в света, от който идва
Киаромани, богатият чеиз, който се пренасял с множество пищно демонстрирани
товари от бащиния в мъжовия дом бил белег на благородство: колкото повече били
колите и товарите, толкова по-достойна е момата) и знатен род. Незнанието на
славянски език и липсата на преводач в този деликатен случай, са причината за
недоразуменията и разочарованието на Киаромани. Ако можеше да общува с тези жени
не само с езика на жестовете, той щеше вероятно да стигне до заключението, направено
от посланик Антун Вранчич при срещите му с подобни „улични“ жени през 1553 г.:
Щастливи бяха тези жени, които не познаваха нашия разкош, а своя свеждаха до
предмети, не костващи нищо. Те бяха не по-малко доволни от своята бедност, отколкото
нашите от своето богатство.17

И щеше да е наясно откъде произтича високото самочувствие на славянките.
Тъй като става дума за доста груба галантна авантюра, то тя не е описана в писмата в
проза, а в първото от двете стихотворни писма на аретинеца. Именно стихотворната
форма на тази сатирична поезия (бурлеска) придава уместност и допустимост на
разказа за тази вулгарна авантюра, която не може да се повери на едно писмо,
съставено в проза, дори когато то е адресирано до близък приятел, какъвто е
художникът Либери. Ето как Киаромани е описал своето цивилизационно
недоразумение в стихове:
Отново тръгваме. По пътя виждаш само
тук там жени с развети гриви –
коси като перчеми кози, пръснати,
овладее един кораб, чийто екипаж и пътници „Всички били оковани, а сред тях била и една жена с
високо обществено положение, млада и красива, покрита с многобройни скъпоценни бижута. Тя
пътувала към Константинопол, където трябвало да се омъжи, но попадайки във вражески ръце се
страхувала, че ще изгуби главата си. Била толкова отчаяна, че не повярвала на думите на казания Либери,
че ще й пощадят живота. За да се успокои, той я оставил да изплаче мъката си в капитанската каюта, но
когато не след дълго се върнали да я видят, не я заварили там, защото очевидно се била хвърлила в
морето. Всичко това вгорчило вкуса от победата.“ Вж. G. Gualdo Priorato, Scena d’Huomini illustri.
Venetia, Andrea Giuliani, 1664, s.p. Не знаем дали тази среща с високопоставена ориенталка е същата, за
която Пиетро Либери разказвал на учениците си на старини. Във всеки случай това е единстевият му
близък контакт с жена от Изтока, споменат в неговата биография.
17
М. Йонов, Немски и австрийски пътеписи за Балканите, ХV–ХVІ в., с. 184.
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на някои спуснати до земи.
Това държи далече предпазливите,
но гледаш я – с пари тя разполага.
Това наследство явно е получила
от татка си на смъртния му одър.
Жените горди, дръзки са,
подобно на горянки и менади.
Словата им кръчмарски са напразни
пред хората когато се представят
не като уличници, а като жени отбрани.
Нощта в каруцата добре е да прекарам.18

След това голямо разочарование от несъстоялата се среща с „придворна дама на
турска принцеса“, авторът има още една възможност да види отблизо ориенталска жена
едва по време на престоя на посолството в Константинопол. Става дума за уговорена
среща с младата съпруга на лекаря Джовани Машелини от Пезаро, който излекува от
треска Джовани Киаромани19. Аретинецът получава позволение да се срещне и
разговаря с тази хубава Елена и остава очарован както от външния вид на богатата
цариградска млада дама, така и от непринуденото й поведение и култура. Писмото е
адресирано до Николо Петронио Калдана, също приятел на пътешественика, на когото,
както отбелязва аретинецът:
… си запазвам правото лично да Ви разкажа подробности за делата в Турция, където водих
истински монашески живот. Никога не видях жени, защото младите винаги стоят затворени
в сараите, а старите просекини, които ходят по града, са така омотани в парцали, че
единственото открито място, което се вижда по тях, са очите. Говоря за мюсюлманките,
макар и гъркините да имат същите нрави. Все пак позволяват на нас, другите, да ги
посещаваме и точно вчера бях в Галата, в дома на някой си г-н доктор Машелини, мъж 56годишен, който води за съпруга жена, която едва ли е навършила осемнадесет. Тя е
уникална красавица, така че напълно заслужено носи името Елена 20. Тя знае много езици,
сред които е и нашият италиански език. Заварих я облечена „а ла турка“, т.е. с голяма берета
от червено кадифе, покрита със златни звезди, чийто връх падаше към дясното рамо.
Прикрепила я бе към главата си с тънък, но много дълъг плат, който опасваше челото й като
тюрбан. Дрехата й беше от брокат на червени цветя, не по-дълга от коляното, с къси ръкави,
от които се показваха предългите прозрачни ръкави на ризата, а тази ръка, бяла като
слонова кост, бе опасана от две смарагдови гривни, които бяха в унисон с огърлицата, която
красеше шията й. Гръдта й бе гола, тъй като дрехата й се отваряше от талията нагоре и
колкото повече се доближаваше до шията, толкова повече отворът се разширяваше. На
ушите й висяха смарагдови обеци, покрити с тънки плитчици черни коси, които по
невероятен начин красяха лицето на тази Венера. От полите на дрехата се подаваше
основата на ризата, чиято дължина не бе повече от средата на крака. Отдолу носеше
шалвари от същия тънък плат, като нито ризата, нито шалварите прикриваха гледката на
нейната плът. Шалварите бяха широки и стигаха до ходилото, на което с оси бе прикрепена
обувчица от жълта боброва кожа и всичко това бе затворено в седефено сабо. Колан, широк
четири пръста, пристягаше талията. Той целият бе покрит от множесто красиви скъпоценни
камъни.

18

П. Данова, Джовани Киаромани и неговото пътуване, с. 93, р. 190.
По-подробно за някои спорни моменти от биографията на Джовани Киаромани у P. Danova,
Constantinople 1659: Quelques notes sur la vie de Dr. Giovanni Mascellini et de sa femme Hélène, In: Istorie,
cultură şi politică în Sud-Estul Europei. Dovă colocvii internaţionale, Brăila, Editura Istros, 2017, р. 29–40.
20
Алюзия за Хубавата Елена.
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Стаята, в която ме прие тази дама, беше с позлатен таван. Такива бяха и стените, и подът,
покрит с прекрасни килими, върху които се сядаше, а също и с възглавнички, поставени
край стената, на които може човек да се облегне. Дамата показа такава духовитост и
веселост, че ако се познавахме от няколко години, едва ли щеше да се държи понепринудено от начина, по който ме прие. Говорихме за различни неща, най-вече за
разликата между нашите обичаи и тези в техните страни. Трябва да призная, че не за друго
страдам от това, че ще напусна Константинопол, а именно поради загубата на този скъп за
мен и добродетелен разговор. Но няма повече да пиша за това, за да не възникне подозрение
у Ваше светлейше господство или у онзи, който прочете това писмо, че може и да съм се
влюбил в Елена.21

Очевидно среща от по-близък характер с ориенталка не се осъществява. Остава
само споменът за прекрасната константинополска Елена, поверен на „приятели и
покровители“, достигнал до наши дни и до нашата публика благодарение на все още
неизученото докрай богатство на архива на проф. Марин Дринов.
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ВЛАСТ И МАГИЯ – ИРАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ В МЕСТНОТО
УПРАВЛЕНИЕ В СОФИЯ В КРАЯ НА XVIII ВЕК
(ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ)
Мария Шушарова
Институт за балканистика с ц-р по тракология (БАН)

POWER AND MAGIC: IRRATIONAL PRACTICES OF THE LOCAL
ADMINISTRATION IN SOFIA AT THE END OF THE 18th CENTURY
(PRELIMINARY NOTES)
Mariya Shusharova
Institute of Balkan Studies&Centre of Thracology (BAS)

The Ottoman administrative practice rarely provides examples of sensitivity to
irrational. The paper focuses one of these rare examples: a curious petition of the inhabitants
of Sofia accusing the mütesellim of the town, Haseki Mehmed ağa, of not only extorting
substantial sums from the local population and siding with kırcalı bands, but also raising a
charge that goes beyond the administrative routine: the accusation of apostasy and of him
being on intimate terms with witch-sorceresses. It is also stated that the mütesellim practiced
magic rituals (sirh; hilâf-i şer-i şerif eşya-i sihriye) in his contacts with the governors of
Rumeli.
Further the elaboration of this case study focuses the premises for this petition and the
aftermath state sanction – the execution and the subsequent confiscation of the property of the
mütesellim.
Key words: Ottoman Empire, Sofya, kırcalı time, mütesellim, magic (sihr),

Османската административна практика рядко отваря завесата към магичното.
Един от тези необичайни примери, преминаващи отвъд бюрократичнатa рутинност, е
представен в петиция на софийското население до султана, в която сред основните
аргументи за недоволство от поведението на висш представител на провинциалната
администрация, е и обвинението му в магьосничество. Документът ни позволява да се
промъкнем в един по-дълбок ментален пласт от ежедневието на софийското общество в
края на XVIII-ти век - размирния период, запечатан основно през травматичната памет
за „кърджалийското време“. Целта на изследването е „магическият“ казус и
терминология да се разгледат в контекста на забраната през: ролята на местната
общност като censor-morum, юридическото основание за наказание и последвалата
санкцията от страна на централната власт.
16

Документът, в основата на това изследване, е публикуван във втория том на
учебника по османотурска дипломатика и палеография на Борис Недков 1 и датира от
лятото на 1800 г. Населението на София се оплаква от поведението и насилията на
Хасеки Мехмед – жител, аян и мютеселим2 на София от „десет години насам“. Той е
обвинен във финансови злоупотреби – по схемата на корупционните практики,
характерни за местните елити от този период, т.е. чрез включване на допълнителни
неаргументирани разходи към сумите за разпределяне върху местното население, както
и в сътрудничество с размирниците – кърджалии, които приютява в града 3.
Оплакването продължава:
1

Б. Недков, Османотурска дипломатика и палеография. Документи и речник, т. 2. София, 1972, с. 162167, док. 73, (22 юни 1800 г.). Пълният текст на документа е следният: „Покорната колективна просба на
живеещите в София улема и благочестиви хора, богати и бедни, аяни и благородници до високия Праг на
справедливостта и до праха на височайшата Порта на щастието – нека не спира закрилянето ѝ [от бога]
до деня на страшния съд – гласи, както следва:
Някой си на име Хасеки Мехмед, жител на град София, се осмели не само насилнически да
тероризира и потиска раята повече от 10 години, но и от 3 години насам да се солидаризира с
разбунтувалите се и въстанали против султана – сянка на аллаха - метежници (кърджалиите), да ги
насочва към нахлуване в казания град и околията му и понякога, кореспондирайки си с тях с тях, да ги
въвежда в града ни (tegalüb ile reaya zulm ve ta’adiye ictisar ettirdiğinden başka mefsedetpişeler ile yek-dil
olub…memleketimize idhal edüb). После под предлог че те искали такава и такава сума, всяка година
изисква насилствено и принудително от жителите на града, и от бедното население на околията му по
600-700 кесии акчета [300 000 - 350 000 гроша]. На тези от улемата и благочестивите хора, които се
опитват да го посъветват, той отговарял: „Тия съвети отправете най-напред към високата държава, тъй
като аз на нея плащам годишно повече от 200-300 кесии акчета джериме [cerime – глоба, наказание]. Тя
от мен да не взема и аз не ще вземам от вас“ …“. Така той отговаря и събира насилствено. Неговите
насилия и притеснения от този род минаха всякаква граница. Нещо повече! Въпросният, бог да ни
закриля, е изоставил салят и не прави задължителните поклони пред милостивия бог [ta’rik-i salât secdei rahman etmeyub]. Ежедневният му разговор се състои предимно от богохулни приказки [beher yövm
ekser tekellüm lafz-i küfr‘ile olub]. Сродил се е с вероотстъпничеството [irtidad’ile me’lüf] и ден и нощ
събира около себе си вещици – магьоснички и измамнички [leyl ve nihar sahhare ve mekkâri olan acaizi
cem]. Идващите в Румили велики везири той, след като ги опетни с магьосничество, започва да върши
непристойни и оскърбителни за техни благородства действия и не престава да ругае хората в
канцелариите им. Когато някой от техни благородства напусне Румили, същият под предлог, че бил
направил еди колко си разходи за този везир, вмъква в регистъра на провинцията му нескончаемите си
лъжливи разходи, които продължава да събира принудително. При това положение, когато разорението
на всички ни е сигурно, като чухме, че провинцията Румили е поверена на сегашния ни валия н.
превъзходителство честития и милостив ел-хадж Осман паша, над 3000 души бедняци и рая [fukara ve
re’aya] отидоха в Кюстендил, за да се оплачат от положението си. Те очакваха при пристигането на
речения везир да се оплачат и да опишат жалкото си положение. А той, негово превъзходителство
нашият господар, идвайки онези дни в Кюстендил, трябваше да пристигне и да влезе в града с голяма
тържественост и много шум. Докато споменатия кретен [meftun] обмислял и премислял да пусне в
обръщение, както в миналото, проклетата си долнопробна стока – магьосничеството, везирът дошъл.
Когато от пристигането на тази видна и мъжествена личност той, онемял и смаян и ненамиращ
възможност да си помогне, стигнал в Кюстендил, зашеметен от почуда, везирът бил вече осведомен и
предизвестен. Ето защо магьосничеството му не можа да подейства на негово превъзходителство
[merkumen sihr merkumen-i hazretlerine te‘sir edemeyub]. Когато изпод дрехите, които площадният
майстор съблякъл, се показали запретени меса и мръсни косми по краката и под мишниците му [meydan
ustasının nez eylediği elbisesinden ayağının terliği altında ve koltukları altında lühum-i muharrem ve şuur-i
müneccese zuhur edüb], а се появили и други подобни, противни на шериата магьоснически неща [ve
bunun imsalı hilâf-i şer-i şerif eşya-i sehriye zuhur edüb], станало ясно, че той е изменник на вярата и на
високата държава [ha’in ü din ü devlet-i aliye olduğu zahir olunca] и че за да бъдат избавени раята и
бедното население и изобщо всички божи раби, заради бога и за пример на другите, побързването той да
бъде наказан е без съмнение защита и закрила за нас от разорение и възвръщане на всички ни към живот.
Всичко това стана повод да въздигнем пак молитви да бъдат дълготрайно заякчени вечните колци на
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„Нещо повече! Въпросният, бог да ни закриля, е изоставил салят 4 и не прави
задължителните поклони пред милостивия бог (ta’rik-i salât secde-i rahman etmeyub).
Ежедневният му разговор се състои предимно от богохулни приказки (beher yövm ekser
tekellüm lafz-i kufr‘ile olub). Сродил се е с вероотстъпничеството (irtidad’ile me’lüf) и ден и
нощ събира около себе си вещици – магьоснички и измамнички (leyl ve nihar sahhare ve
mekkâri olan acaizi cem)5. Освен това той „опетнявал с магьосничество идващите в Румили
везири“ и от тяхно име вмъквал в регистъра на провинцията “нескончаемите си лъжливи
разходи… При това положение, когато разорението на всички ни е сигурно, като чухме, че
провинцията Румили е поверена на сегашния ни валия н. превъзходителство честития и
милостив ел-хадж Осман паша6, над 3000 души бедняци и рая (fukara ve re’ayа) отидоха в
Кюстендил, за да се оплачат от положението си…. А той, негово превъзходителство нашият
господар, идвайки онези дни в Кюстендил, трябваше да пристигне и да влезе в града с
голяма тържественост и много шум…”. И докато споменатия Хасеки Мехмед „обмислял и
премислял да пусне в обръщение, както в миналото, проклетата си долнопробна стока –
магьосничеството“, везирът бил вече предизвестен. “…Ето защо магьосничеството не можа
да подейства на негово превъзходителство (merkumen sihr merkumen-i hazretlerine tе’sir
edemeyub).

Следва един доста неясен и труден за интерпретиране пасаж, в който се загатват
елементи от прилаганата магия:
„…Когато изпод дрехите, които площадният майстор съблякъл, се показали запретени
меса7 и мръсни косми по краката и под мишниците му (meydan ustasının mez eylediği
elbisesinden ayağının terliği altında ve koltukları altında lühum-i muharrem ve şuur-i müneccese
zuhur edüb), а се появили и други подобни, противни на шериата магьоснически неща (ve
жизнените платчени стяги на височайшата държава и да се осмелим на тази колективна просба. Впрочем
заповедта принадлежи на този, който е властен да заповядва. Следват имената на 55-те подписали
петицията“. Оригиналът на документа се съхранява в Ориенталски отдел на НБКМ, ОАК 24/89, л.1,
придружен от илям на кадията на София (Мехмед Емин Исхакзаде) - ОАК 24/89, л. 2.
2
Мютеселимът e заместник на провинциалния управител.
3
В края на 1797 г. кърджалиите (контингентите на Пазвантоглу) нахлуват в София: Й. Иванов, София
през средновековната и турската епохи, В: Юбилейна книга на град София 1878-1928, София, 1928, с. 39;
А. Монеджикова, София през вековете, част 1, София, Факел, 1946, с. 76; София през Възраждането,
Съст. К. Възвъзова-Каратеодорова, Л. Драгова, София, Народна просвета, 1988, с. 12, както и коментар
по-долу в текста.
4
Задължителната молитва, която мюсюлманите трябва да извършват пет пъти на ден.
5
За магьосниците, врачките и баячките, и за предимно женското участие в тези маргинални занимания:
О. Тодорова. Жените от Централните Балкани през османската епоха (XV-XVII век.). София,
Гутенберг, 2004, с. 402-403.
6
Гюрджи Осман Паша преминава през постовете мухафъз на Видин (1795/96), валия на Силистра (юлиавгуст 1798), валия на Анадолу (февр. 1799), валия на Босна (септември 1799), в края на юни 1800 г. е
назначен за румелийски валия и през Селяник (Солун), пристига в София; април-май 1801 – отново е
назначен за валия на Силистра: M. Sürreya, Sicill-i Osmani, cild 4, s. 1305; Като валия на Силистра той
също взема участие в подготвяния от централната власт „суперпоход“ срещу Осман Пазвантоглу- края на
1797-1798 г. В края на юни 1800 г. е назначен за румелийски валия, както съобщава и петицията.
Отстранен е от тази длъжност по подозрения в сговор с Осман Пазвантоглу през май 1801 г. След това
той става известен като размирен паша - през 1802 г. с действията си в Тракия, а след това и с отказа да
бъде приет като валия от населението (или аяна) на Силистра, та се наложило да обсажда града: В.
Мутафчиева, Кърджалийско време. София, 1993, с. 181; с. 238, с. 252; с. 272-277; Й. Иванов, София през
средновековната и турската епохи, с. 39.
7
Повече за табуизирането на голотата в ислямски контекст и възприемането ѝ като символ на
грехопадението, езическото и дивашкото: О. Събев, Езикът на плътта: естетика на тялото и сексуалност в
османското общество (XV-XIX век). Историческо бъдеще, № 1-2, 2011, с. 231.
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bunun imsalı hilâf-i şer-i şerif eşya-i sihriye zuhur edüb), станало ясно, че той е изменник на
вярата и на високата държава (ha’in ü din ü devlet-i aliye olduğu zahir olunca) и че за да бъдат
избавени раята и бедното население, и изобщо всички божи раби, заради бога и за пример
на другите”, населението отправя молитви той да бъде наказан.

Петицията е подписана над 55 души8 – една широка палитра на мюсюлманския
елит на София. По правило в началото е улемата9 - мюсюлманското религиозно
представителство на града. Сред тях са: бившият кадия на София – Елхадж
Абдулфетах, действащият мюфтия – Елхадж Ибрахим, каймакамът на накибюлешраф10
– Ессейд Елхадж Абдуррахман, главният писар в софийски съд [ser-i kâtibe-i mahkeme-i
Sofiya], хатиби и имами. Следвани са от представители на военните и на еснафите:
една голяма част са обозначени като ihtiyar (старейшини)11, сердар12, джизиедар на
циганите, вилаетски писар, шефове на войнушката институция, кетхуда на града
(kethüda-i şehr)13, Велиедин – заим, аянът на София - раб Сейид Садуллах,
дефтердарят на Румили, Мустафа – новият мютеселим, и други, обозначени като
мюлтезими (откупвачи на даден приход). Сред подписалите петицията няма
представители на немюсюлманските общности на София, макар в документа да се
казва, че 3000 души – “бедни и рая” внасят петицията до новия валия Гюрджи Осман
паша в Кюстендил14. Вероятното обяснение е допълнителната идеологическата
8

Част от автографите липсват, тъй като дясната страна на документа е повредена.
Групата на улемата включва хората, занимаващи се с мюсюлманското право, образование и култ, както
и корпоративната общност на претендиращите за родственост с пророка Мохамед, т. нар. сеиди/ шерифи
seyyid/ şerif.
10
Kaymakam-i nakibüleşraf – в случая това е лицето, оглавяващо на местно ниво елитарната група на
родствениците на пророка, които често се превеждат с термина „благородници“.
11
Б. Недков превежда термина ihtiyar като старейшини (обобщаващ значението на старши и избраник).
Не е категорична асоциацията им с еснафите, макар между тези имена да са изредени и хора с титлата
‚шейх‘. Страшимир Димитров конкретизира, че начело на еснафите стоели старейшини – кехаи, реис.
Последните обикновено били мюсюлмани при смесените еснафи, дори когато в тях преобладавали
християните: Димитров, С. Занаяти и търговия в София през XVIII век, В: София през вековете.
Древност, Средновековие, Възраждане, т. 1, София, БАН, 1989, с. 104-105. Възможно е и да
представляват групата на военните, което не противоречи на тенденцията за тяхното плътно
инкорпориране в градската икономика.
12
Сердарят е шеф на местните еничарски структури, но и основна фигура на „изпълнителна власт“ по
опазване на обществения ред в казата, което осъществява в сътрудничество с кадията (съдебната власт).
13
Наличната информация в регистрите на провинциалните кадии дава една противоречива информация
за конкретните функции на тази институция, които на практика съвпадат с функциите на аяна, но в помалък териториален периметър. Относно градския кетхуда в София в края на XVIII век: Георгиева, Г.
Градското управление на София и Битоля в началото на XIX в., В: Балканите между традицията и
модерността. Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в
балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX), София, 2009, с. 77.
14
До момента не съм попадала и на отразяване на казуса в документацията на немюсюлманските
общности. Софийски митрополит през периода е Теофан (1783-1822): М. Лачев, Каталог на Софийските
митрополити, Исторически преглед, 5-6, 2006, с. 173. Интересна информация за него дава Джон Галт срещат се лично в митрополитския конак през 1811 г., а англичанинът е впечатлен от ерудираността на
митрополита, който чете Жан-Жак Русо в оригинал: М. Тодорова (съст.), Английски пътеписи за
Балканите – края на XVI в. -30-те години на XIX. София, Наука и изкуство, 1987, с. 524. Повече за
функциите на българската община и представителството на населението: П. Динеков, София през XIX в.
до Освобождението на България. София, Бълг. Археол. И-т, 1937; Ю. Юрданов. Българската община в
град София в началото на XIX в., В: Сборник в памет на проф. П. Ников, София, 1940, с. 533; М.
Ковачев. Град София и Зографския манастир през XVIII и XIX векове, Сердика, кн. 9-10, 1942, с. 81-96;
9
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натовареност на обвинението, което се подчертава и от акцентираното участие на
мюсюлманското религиозно представителство.
Идеологически параметри на обвинението
Темата за магията в османски контекст не е проучена в детайли 15, като
изследването на проблематиката има по-скоро антроположки дискурс, поради
спецификата на изворите: фолклор, както и различни видове наративи, трактати,
пътеписи. Например емблематичен извор в това отношение е пътеписът на Евлия
Челеби16. Сравнително по-слабо е изследвано социално-политическото значение на
подобни практики и ролята на османската държава при разрешаване им. Обикновено
въпросът за магията или най-общо за различните окултни феномени и вярвания, се
поставя в контекста на забраната и на съществуването на държавна регламентация по
въпроса. Констатациите са, че магъосничеството, вампиризмът, контактът със
свръхестественото са критикувани от религиозните власти и елит, но не са
преследвани, няма систематичен „лов на вещици“, дори по-скоро се разглеждат като
вътрешен проблем за общността. Водещ фактор за държавата при разрешаване на
подобни „ирационални казуси е да се справи със страховете и илюзиите на
застрашената общност“, да бъде тя успокоена и да се чувства в безопасност, без
излишно задълбочаване в истинността на феномена17. Като аргумент се посочва фактът,
С. Иванова, Данъчното облагане на населението в българските градове и формиране на неговите
институции (XVII-XVIIIв.), Известия на държавните архиви, кн. 65, 1993, с. 79; с. 93 (относно сумите
разходвани за собствени нужди на християнската общност, като за заплата на кетхудата на Вароша и
ремонт на църквата на баш ефендито, според съдебните протоколи на кадията на София от втората
половина на XVIII в.). Спространов споменава друг интересен артефакт, датиращ от 1800 г: Е.
Спространов, Бележки и приписки по софийските черкви, СбНУНК, 22-23, 1907, с. 9. Сведенията са
конкретно за църквата „Св. Георги“. Мощите на светеца са поставени в едно сандъче. „…Иконата на Св.
Георги е изправена до зида над сандъчето. Тя е зографисана през 1800 г. Интересна е носията на светеца
- арнаутска фустанела, везани тозлуци, емении на краката, а на главата му висок фес с везан пискюл. На
гърба дълга мантия, а в дясната му ръка- кръст…“. Облеклото на светеца, освен с неговия произход,
вероятно може да интерпретира и като рефлексия на мащабното присъствие на ‚арнаутски‘ военни части
в региона през периода. Повече виж: F. F. Anscombe. Albanians and ‘Mountain Bandits”. In: The Ottoman
Balkans 1750-1830. F. Anscombe (ed.), Markus Wiener Publications, Princeton, 2006, p. 87-114.
15
M. Sarıyannis, Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers: An Old Discussion Disinterred, Archivum
Ottomanicum, 30 (2013), Harrassowitz Verlag, Wiebaden, p. 191-216.
16
R. Dankoff, An Ottoman Mentality. The World of Evliya Çelebi. Leiden-Boston, 2004, p. 202; M. Sarıyannis,
Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers, p. 192; 197; 198; 202; 213; R. Gradeva, On Zimmis and their
Church Buildings: Four Cases from Rumeli, In: Eadem. War and Peace in Rumeli – 15th to Beginning of 19th
Century, The Isis Press, Istanbul, p. 207.
17
M. Sarıyannis, Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers, p. 196, p. 203; С. Първева, Земята и хората
през XVII – първите десетилетия на XVIII в. Овладяване и организация на аграрното и социалното
пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, Парадигма, 2011.
Авторката предлага няколко интересни примера, фокусирани и върху ролята на държавата в такива
случаи: с. 64: съдебните власти на Гюмюлджина [Комотини] са ангажирани по искане на населението,
което страда от напаст на скакалци, да изпратят искане до кадията град Вираншехир. Там се намират
минерални извори, популярни сред населението с магическата си сила и тази „вода за скорци“ трябвало
да се използва като защитно средство срещу напастта; с. 84-85: представен е интересен случай, описващ
страховете на хората от вампири в едно село в околностите на Одрин – случай, с който са ангажирани не
само провинциалните власти, но и великият везир. В заповедта на оторизираните власти се нарежда да се
положат всички усилия и да пропъдят страха, обхванал населението, като постъпят така, както е
предвидено по обичая.
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че за самите практики няма ясно установена „ортодоксална религиозна дефиниция“,
освен това някои окултни науки (астрология/ астрална магия, различни методи за
гадаене и предсказване на бъдещето) са толерирани от османския двор и са интегрална
част от елитарната ерудиция18.
Изследователите използват различни схеми за класификация и категоризация на
необичайните практики като например: „нерелигиозна“ (народна) магия и религиозна
магия19. В чисто ислямски контекст енциклопедичните дефиниции разграничават и
различни степени на зловредност на религиозната магия (sihr): „черна“ (забранена от
исляма; в тази категория се изброяват врачуване, екзорсизъм, клетви, призоваване на
духове), „междинна“ (употребата на талисмани, нумерологии и др. подобни), „бяла“
(илюзионизъм)20. Магията и практикуващите я се дефинират по много различни
начини, като границите между различните категории, както и търпимостта към тях, са
доста размити и вариращи21.
Другото, което трябва да се конкретизира в идеологическия контекст на забраната
е, че юрисдикцията върху подобни практики и феномени имат религиозните власти –
шейхюлислям и местни мюфтии на първо място. Според изследователите се наблюдава
еволюцията в подхода на османските шейхюлислями към темата окултните практики,
като този процес се поставя в по-глобалния контекст на „процеса на „затягане на
доктрината“ (шериатизация/ конфесионализация) от XVI век насетне, характеризиращ
се с по-рестриктивно отношение, включително и що се отнася до магическите
практики22.
18

A. Tunç Şen, Practicing Astral Magic in Sixteenth-Century Ottoman Istanbul. A Treaty on Talismans
Attributed to Ibn Kemāl (d. 1534), Magic, Ritual and Witchcraft, vol. 12, University of Pennsylvania Press,
2017, p. 66-88; M. Sarıyannis, Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers, p. 205-206, fn. 43: относно
широкото разпространение на предсказанията, включително и в османския двор.
19
A. Popovic, Magic among the Balkan Populations: Convergences and Divergences, Balkanologie, Vol. VIII,
No 2, 2004, достъпно на URL: http://balkanologie.revues.org/545 (15.01.2018). С. Първева, Земята и
хората през XVII – първите десетилетия на XVIII в., с. 64-98.
20
Предосманската ислямска концепция за магията е добре проучена, за разлика от османската: терминът
sihr (магия) има много широка дефиниция и обобщава широк спектър от магически практики – както
позволени‘, така и ‚непозволени‘ форми на магия. С развитието на правната и теологична мисъл в исляма
се добавят различни тълкувания. В корана и особено хадисите, отношението към магията sihr е
враждебно, тя е отричана, смятана за еквивалент на безбожие [kufr], свързва се с демоничното начало (на
един по-късен етап тя се свързва и с разпространените вярвания за джиновете). Предосманските
концепциите за термина: EI, s.v. “Sihr” (T. Fahd, second edition, p. 567 -71). Смята се, че магията sihr е
много по-порицавана практика в предосманската ислямската правна и теологична доктрина, докато в
османския период окултните науки са възприемани като неделима част от обучението и ерудицията.: M.
Sarıyannis, Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers, p. 209 r; Ömer Faruk Köse, The fatwa Collection of an
Ottoman Provincial Müfti, Vani Mehmed Efendi (d. 1685), thesis submitted to the Institute for Graduate Studies
in Social Sciences, Boğazıci Universitesi, 2015, p. 76-77: Различните форми на магията са групирани найобщо в три категории: „черна магия“ (sihr)- врачуване, екзорсизъм, заклинания, призоваване на духове;
магия/ вълшебство (ilm-i havass ve talasım): тази втора категория се занимава с различни видове
нумерологии, амулети, талисмани; „бяла магия“ (ilm-i hiyel) - илюзионизъм.
21
Сред използваните термини за практикуващите подобни свръхестествени занимания могат да се
посочат: ясновидец (falcı), магьосник (büyücü), вещер/ вещица (cadı), sihirbâz (вълшебник, магьосник),
гадател (kâhin); чародей, вълшебник, магьосник (sihir/ ж.р. saharre).
22
A. Tunç Şen, Practicing Astral Magic: Авторът дава заявка, че промяната в подхода на османските
шейхюлислями към окултните практики ще е обект на едно по-детайлно разглеждане в бъдеща негова
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Въпреки всички тези условности, ако се върнем на нашия казус това, в което е
обвинен Хасеки Мехмед, включва най-зловредните и забранявани магически практики
– sihr, които символизират напускане на религиозната рамка и са смятани за
недопустими. Затова терминът се използва редом с вероотстъпничество (irtidad),
богохулство (lafz-i kufr), които са третирани като престъпление срещу религията и
изискват най-строго наказание. Основен извор за това са фетвите - религиозноюридически резолюции на мюфтиите, изисквани в непредвидени от закона/шериата
случай, „защото животът винаги се оказва по-многообразен и по-богат, отколкото
доктрината“23. На този етап от работата по казуса на Хасеки Мехмед разполагам с
данни само за няколко фетви от XVII24 и началото на XVIII век25, коментиращи
термина sihr. Макар тези случаи да са представени по-скоро като изключение за
османската практика по третиране на свръхестествените и магически прояви26,
резолюцията по тях е категорична – практикуващите този вид магия следва да бъдат
екзекутирани.
Явно местният мюсюлмански елит на София е добре запознат с тежестта на
обвинението, защото в петицията нарушителят е определен като изменник на вярата и
на високата държава (ha’in ü din ü devlet-i aliye olduğu zahir olunca).

публикация, под работно заглавие: The Ottoman Reception of Occult Sciences in Light of Fatwa
Compilations from 16th through 18th Century.
23
Стр. Димитров, Фетви за изкореняване на българската християнска мирогледна система сред
помохамеданчените българи, Векове, 2, 1982, с. 31
24
Ö. Faruk Köse, The fatаwa Collection of an Ottoman Provincial Müfti, Vani Mehmed Efendi (d. 1685), Тhesis
submitted to the Institute for Graduate Studies in Social Sciences, Boğazıci Universitesi, 2015, p. 76-78: Според
автора в колекцията от фетви на провинциалния управител Вани Ефенди са включени три, отнасящи се
до магия. В първия казус се пита: „Ако група магьосници (taife-i sehere) се появи и се опитва да
въздейства и върху мюсюлмани, и върху немюсюлмани, в провинции, които се управляват от
мюсюлманите и след това тези магьосници са задържани и те признаят своята магия (sihr) и вреда, какво
наказание заслужават според шериата? Отговор: ако тези магьосници признаят вината си (ve sihr davasını
sehrine ikrar edüb), дори да са мюсюлмани – те се третират като неверници - да бъдат екзекутирани (katl
olunur). Ако са неверници – също се препоръчва тяхното убийство, с цел да се спре разпространението на
тяхната зловредно влияние. Ако те разпространяват магията си, а щетите и знаците на тяхната магия са
доказани чрез свидетелстване на мюсюлмани – отново се разрешава тяхното убийство, понеже нанасят
вреда на религията (Vani, fatawa, 30 b-31-a)”. Други фетви също хвърлят светлина върху магически
практики, но обозначени с термина mesrûk – примерите са от Ерзурум. Те са свързани с гадания: в
първата от тях, представена в колекцията на Вани ефенди, въпросът е: Ако Зейд загуби част от вещите си
и помоли Амр за помощ за тяхното намиране, и Амр отговори, че може да ги намери посредством своите
окултни знания (ilm-i mugayyabat), Дали Зейд и Амр са [стават] неверници?. Отговорът е потвърдителен
– и двамата са третирани като неверници (kâfir), защото единият претендира за окултни знания, а другият
– понеже вярва и одобрява последните.
25
Сборник с фетви на Абдуррахим Ефенди (1715-1716) - макар да заема поста шейхюлислям за кратко,
той се смята да доста влиятелен (сборникът с фетви на същия шейхюлислям използва и Страшимир
Димитров в цитираното по-горе изследване). Въпросът в тази фетва гласи: Ако е ясно, според шериата,
че Зейд е магьосник и това е обичайно [негово занимание] (рецидив) (sahir olub sa’i bi’l-fesâd oldiğu),
законна ли е неговата екзекуция? Отговор: Законна е: M. Sarıyannis, Of Ottoman Ghosts, Vampires and
Sorcerers, p. 207 (цитирано по: E. E. Таşalp, Treating Outlaws and Registering Miscreants in Early Modern
Ottoman Society: A Study on the Legal Diagnosis of Deviance in Şeyhülislam Fatwas, unpublished M.A. thesis,
Sabancı University, 2005, p. 43).
26
M. Sarıyannis, Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers, p. 208-210.
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Санкцията. Социално-политическите аргументи
Категоричната резолюция на властта по казуса Хасеки Мехмед ага идва в
съмнително кратък срок: няколко дни след официалната петиция на населението на
София (22 юни 1800) Хасеки Мехмед е екзекутиран, което е съпроводено от процес на
конфискация на имуществото му в полза на държавата (28 юни) 27. Тази документация
хвърля светлина върху обществените и икономически позиции на бившия мютеселим.
Това са описи на имуществото му и кредитни взаимоотношения с различни общности и
лица, от които ясно личи, че неговите бизнес мрежи нахвърлят рамките на локалното.
Хасеки Мехмед е собственик на имоти в османската столица: една къща, в която в
железен сандък са намерени налични 15 000 гроша и известно количество подкови,
предназначени за пазара; освен това той владее в съсобственост със своя брат Мустафа
седем дюкяна локализирани в близост до “Голямата Св. София” (Aya Sofya-i kebir)28.
Документите около тази конфискация разкриват още, мрежата му от бизнес контакти с
различни лица и общности – например със сарафа Стефан (Истефан), жител на Одрин29,
с когото са в приятелски отношения (dostluk), различни търговци и еснафи в столицата,
и джелепите в София. Според съставеният опис на имуществото му в София неговото
богатството възлиза на почти половин милион гроша, като една трета е под формата на
дългове/ заеми на много села от софийска каза30.
Може да се обобщи, че резолюцията по казуса на Хасеки Мехмед се оказва
удобна и защото успокоява религиозната чувствителност на местната мюсюлманска
общност (вероятно и на финансово обременената рая), но и защото въпросната
конфискация, както е обичайно при прилагането на тази практика, запълва някой
належащи финансови дупки в хазната: 50 000 гр. веднага са отредени за държавната
корабостроителница, а други 29 000 гр. отиват за покриване на разходите на валията
Гюрджи Осман паша.
Предисторията
До голяма степен ключът към разгадаване на обвинението и бързата присъда по
случая се крие в предисторията – в изясняване на ролята на Хасеки Мехмед в
регионалната и имперска политика в края на осемнадесетото столетие. Според данните
от петицията, той е „жител на София, аян и мютеселим от десет години“ – т.е.
27

Документите, които дават продължението на представеният тук казус са от Архива на
министърпредседателството (Истанбул): Başbakanlık Ismanlı Arşivi, по нататък в текста BOA. Найранният е от 28.06.1800 г. Нищо не се споменава за магьосничество, а документът, който описва в такива
случаи личните вещи, където евентуално могат да се търсят „магически“ предмети (талисмани, амулети
и пр.), ми бе отказан с мотив, че е повреден. Повече за разпространението на такива предмети (tılsım,
endişe, çeşm, bazubend) сред софийското население през един по-ранен период: R. Gradeva. Towards the
Portrait of “the Rich” in Ottoman Provincial Society: Sofia in the 1670’s., In: Eadem: War and Peace, p. 257.
28
BOA, C. ML 391/15 996: това са четири дюкяна, в които се произвеждат различни части на оръжия (те
са kundakçi dükânı – 2; tabancalı - 2), един златарски дюкян (kuyumcu - 1) и други два, които не
функционирали (kapalı - 2).
29
BOA, C. ML 639/26240
30
BOA, C. ML 1097/48427 (17.08.1800): богатството е оценено на 493 748 гр., като 163 661 гр.
представляват заеми на различни села от казата.
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представител на провинциалния елит, който успява да окупира поста на заместник на
валията в София през един турбулентен период. Изследванията върху
функционирането на институцията през периода конкретизират, че мютеселимът
участва в управлението на две нива - и като заместник на валията, и конкретно като
управител на казата, в която резидира, а като правило през втората половина на XVIII
в. позицията е заемана от представителите на местния провинциален елит 31. Важността
на този факт вероятно ще бъде по-реалистично оценена, ако се постави в контекста на
текучеството в поста на провинциалния управител. Трябва да се спомене също, че
валиите все по-рядко резидират в София през периода, защото са ангажирани с
постоянни военни кампании или други задачи „на терен“, а като втори център на
властта в Румелия се очертава и град Битоля, с тенденция напълно да измести София в
началните десетилетия на XIX в.32.
Мютеселимът на София - Хасеки Мехмед ага, се споменава в изследванията и
публикациите на документи33 във връзка със събитията от края на 1797 и през 1798 г. –
период, смятан за един от пиковете на размирието, в контекста на подготвяния от
страна на централната власт „суперпоход“ срещу силите на Осман Пазвантоглу във
Видин. Въпреки наличието на различни по тип извори, някои от събитията, които имат
отношение към казуса на софийския мютеселим, остават неясни и с противоречива
развръзка - най вече заради широкомащабната идеологическата война, пропаганда и
цензура, провеждана от централната власт срещу „слуховете“ за успехите на Осман
Пазвантоглу34.
Ако се фокусираме върху детайлите, става ясно, че през май 1797 г. за валия на
Румели е назначен Мустафа паша, родом от Гюмюрджина 35. По-любопитното е, че се
очаквал конфликт между него и аяна на София, на име Челеби ага, „с когото имал

31

Mютеселимската институция претърпява съществени трансформации: докато през предходното
столетие заместниците са по-скоро хора от свитата на провинциалния управители, то през XVIII в.
централната власт упражнява все по-засилен контрол, а назначаваните са основно представители на
местния провинциален елит: Inalcık, H. Centralization and Decentralization in the Ottoman Empire. In:
Studies in Eighteenth Century Islamic History. Еd. Th. Naff and R. Owen. Southern Illinois University Press,
Carbondale and Edwardswille, Feffer and Simons, London and Amsterdam, 1977, p. 34-35; Anastasopoulos, A.
Imperial Institutions and Local Communities: Ottoman Karaferiye 1758-1774, PhD Dissertation submitted to the
faculty of Oriental Studies, Cambridge, 1999, p. 66; Г. Георгиева. Градското управление на София и Битоля
в началото на XIX в., с. 71-75.
32
Георгиева, Г. За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII век до 1839). Историческо бъдеще, 12, 2004, с. 47-70; EI, s. v. “Sofya”, second edition (S. Ivanova), vol. 9, 702-706.
33
На този етап изследването се базира основно на публикуваните османотурски документи: Д. Ихчиев,
Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински (по нататък в текста ТДДОПВ), СНУНК,
1908, т. 24, 1-128; Д. Ихчиев, Турски държавни документи за кърджалиите (по нататък в текста ТДДК),
СНУНК, т. 22-23, дял 1-ви. Едно бъдещо изследване на запазените софийските сиджили от периода
вероятно ще допринесе за разкриването на други детайли отнасящи се до казуса на Хасеки Мехмед и
софийското общество през периода.
34
В. Мутафчиева. Кърджалийско време, с. 177-197; R. Gradeva, Osman Pazvantoğlu of Vidin: Between Old
and New, In: Eadem: War and Peace in Rumeli, p. 20-23.
35
ТДДК, с. 35, док. 14: Заповед до софийските власти и население да организират охраната на района до
пристигането на новия валия в София.
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стара вражда“36. Също така новият валия назначава Хасеки Мехмед за мютеселим на
София37. В края на ноември 1797 г. Мустафа паша, е определен и за главнокомандващ
на сухопътните сили, след инициираната грандиозна мобилизация срещу Видин. Но
дори няколко месеца по-късно, той продължава да пребивава в Тракия (Пловдив),
изчаквайки съсредоточаването на силите и оплаквайки се периодично от хода на
организацията на продоволствие и квартири за войските, които трябва да пристигнат в
София, както и от организацията на отбраната на казата срещу размирниците, с което е
натоварен основно именно мютеселимът Хасеки Мехмед38.
А информацията за случващото се в София през този период е противоречива. В
една заповед на валията от 4 декември 1797 г. до Хасеки Мехмед и други длъжностни
лица в София се казва: „ …Според получените сведения излиза, че софийските жители
в момента, когато разбойническите банди атакували града, били изказали желание,
да се присъединят към Пазвантоглу, за да запазели участта си, и да му станат верни
поданици и съмишленици“ – като най-целесъобразна мярка срещу подобно провинение,
валията предлага обвързването на населението в кръгово поръчителство 39. На базата на
тази кореспонденция на провинциалния управител с местните власти в София можем да
обобщим, че въпросното нападение се е случило в края на ноември – началото на
декември 1797 г., както и по-скоро да потвърдим съучастие в размирието на някои
първенци и жители на София40. В друг документ се споменава за „лошата зима“,
36

В. Мутафчиева. Кърджалийско време, с. 162: Коментарът на В. Мутафчиева е: „Ще рече, че новият
бейлербей нямал достъп до центъра на бейлербейството си…“; Л. И. Попов, Принос за изучаването на
българското отечество, СНУНК, 1908, т. XXIV, с. 11:. по доклад на австрийския интернунций
(представител) в Истанбул Baron d’Herbert Rath Keal: “…mais ce même Moustapha Pacha surnomé
Dchinikoglou a un ennime terrible dans l'ayan de Sophie un nommé Tchelebi aga, son propre parent, plusieures
affaires de famile et surrtout la liaison que ce dernier a contracté avec Hakki Pacha en épousant sa fille, ont
poussé la haine de ces deux personnes au dernier point, de sort qu'il est à craindre que Tchelebi aga à l'arrivée
de Moustapha Pacha à Sophie; ne prenne un parti opposé aux intentions et aux intérêts de son parent…”.
37
ТДДК, с. 37, док. 16 (май-1797 г.).
38
ТДДОПВ, с. 44, док. 32: Буюрулдия (заповед на валията) на Махмуд паша (24 ноември 1797 г.):
Чиновникът, изпратен от страна на валията, със задача да се грижи за приготвянето на продоволствие за
султанските войски „тия дни като влязъл в София по дирите на разбойниците, срещнал големи
мъчнотии при редовното раздаване на продоволствието. Това негово донесение предизвика в душата
ми неописуема буря…“.; с. 52, док. 37 (30 ноември 1797 г.): буюрулдия на румелийския валия, която
информира за нападения на войските на Пазвантоглу над бедната рая – нарежда да се организират 1000
души сеймени, които да пазят живота и имота на населението на софийска каза. Хасеки Мехмед и
останалите представители на местната власт са обвинени, че макар да са се ангажирали отпреди с тази
задача „нищо не са изпълнили“. И продължава: „в полученият от вас рапорт вие ми се извинявате, но
нищо не обяснявате.. отговорността, която ще падне върху вас, ще е много тежка“. Затова веднага
трябва да се пристъпи към организиране на охраната на казата, а заплатите на охранителите да се
осигурят от местния бюджет. Едва в края на месец януари започва придвижването на войските към
София: с. 62, док. 47; с. 64, док. 49 (26 януари 1798 г.): „понеже въпросът с продоволствието на
войската не добре уреден“, с настоящата заповед валията нарежда на Хасеки Мехмед и останалите
местни отговорни лица да се погрижат за това. Следва подробен списък на хранителните продукти,
свещи, кафе, дърва и катран, които трябва да се подготвят.
39
ТДДОПВ, с. 54, док. 39: по този повод валията нарежда да се извърши кефалет процедурата - като се
състави списък на цялото население на града, посредством имамите на махалите, като се вземат гаранции
за поведението на всички жители. „Също такова поръчителство ще се вземе и от първенците на същия
град, което ще се регистрира в правителствените регистри“.
40
В. Мутафчиева поставя нахлуването на войските на Пазвантоглу в София през декември.: В.
Мутафчиева. Кърджалийско време, с. 175 (ОрО, НБКМ, ОАК 84/4); Л. И. Попов, Принос за
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„снеговете, студовете и бурите, които върлуват“ по това време 41. Нападението е
отразено и в приписка със следното съдържание: „Лето Господне 1797 воста некий –
именуем Осман, наречен Пазвант, от град Видин. И огромно множество събра и
вдигна ся бран да воюва и до Средеца града достигна“42. Според В. Мутафчиева не е
ясно дали и в началото на 1798 г. силите на Осман Пазвантоглу все още са в София.
Споменава се още, че едва през февруари, след намесата на Кюрд Осман паша, силите
на отцепника са напуснали града43.
През тези месеци Хасеки Мехмед ага продължава да получава периодично
заповеди, които го ангажират с логистиката на султанските войски: осигуряването на
продоволствие, квартири, човешки ресурс, обслужващ обоза, превенцията на шпионаж
за врага и контрол/блокада на транспортирането на стоки в посока Видин 44.
Документите са противоречиви и относно коректността, с която агата изпълнява
поставените задачи: като правило ферманите са последвани от заповеди на валията, а в
отговор на повтарящите се нареждания Хасекията нерядко изпращал извинителни
доклади. Вероятно затова през март длъжността софийски мютеселим е поверена на
друго лице - Али ага45. А можем и да предположим пряката намеса на румелийския
валия Мустафа паша, който се придвижвал в посока Видин. Същевременно
констатираме, че Хасеки Мехмед запазва друга „експертна“ позиция, тъй като през
април е назначен за мубаяджия (държавен служител по закупуването и снабдяването с
изучаването, с. 111 : София отворила вратите си на бунтовниците (по доклад на пруския дипломатически
представител Knobelsdorff).
41
ТДДОПВ, с. 55, док. 40 (6 декември 1797 г.): лошото време оказва демотивиращ ефект върху
мобилизирането на султанските войски.
42
София през Възраждането, Съст. К. Възвъзова-Каратеодорова, Л. Драгова, с. 12.
43
В. Мутафчиева. Кърджалийско време, с. 183-184: В коментара си за събитията през зимата и ранната
пролет на 1798 г. споменава, че Кюрд Осман паша принудил Пазвантоглу да опразни София; Л. И.
Попов, Принос за изучаването, с. 23; с. 111
44
ТДДОПВ, с. 56, док. 41 (8 декември 1797 г.); с. 58, док. 42 (15 декември 1797 г.): фермани с искане за
закупуване на 4000 цариградски килета ечемик, 666 килета брашно, слама, дърва за огрев, които да
бъдат складирани в станцията Йени хан (Нови хан); с. 59, док. 43 (13 януари 1798 г.): относно мерките за
противодействие срещу „личности между населението и раята, които шпионстват и се турят на
услуга на бандитите-разбойници; те им съобщават движението и плановете на войските, нашите
замисли и разпореждания по преследването…“. Мерките за противодействие са по-строг контрол на
пътните тезкерета; с. 60, док. 44 (13 януари 1798 г.): заповед на валията до софийските власти – понеже
се забранява циркулацията на пътници между Балкана и проходите му, да се назначат тайни агенти,
които да ограничат движението, с основната цел - прекъсване на търговията с Видин (търговците също са
заплашени със строги наказания); с. 61, док. 46 – буюрулдия за набавяне на храни и провизии за войските.
Уточнява се, че тая покупка ще стане чрез аяна на софийска каза Хасеки Мехмед ага. Половината от
стойността на закупуваните провизии ще се изплаща веднага, а другата – след складирането на храните;
с. 53, док. 38 (16 януари 1798 г.): ферман до Хасеки Мехмед „верен аян на софийската ми каза“ с
нареждане да организира изкупуването на брашно за приготвянето на 5000 кантара сухар (пексимед) за
султанските войски, също: с. 63, док. 48; с. 62, док. 47 (24 януари 1798 г.): нареждане до Хасеки Мехмед
и останалите представители на властта в София да определят квартирите, необходими за свитата и
султанските войски; с. 67, док. 52: ферман по повод осигуряването на месо за войските (частта на
софийска каза е 3000 глави овце.
45
ТДДОПВ, с. 79, док. 60 (17 март 1798 г.): Али ага е ангажиран с всеобща мобилизация на годното за
военна служба население; с. 79, док. 60 (Март 17 март 1798 г.); с. 82, док. 63 (31 март 1798 г.):
реквизиции на коне и волски коли; с. 83, док. 64 (6 април 1798 г.): да се заловят и накажат дезертьорите
(от войските, обсаждащи Видин), както и с. 84, док. 66; с. 88, док. 70 (26 май 1798 г.).
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различни продукти на държавните войски) 46, а нерядко е титулуван в документацията
като софийски аян. През юни той отново е реабилитиран на поста мютеселим47, което
може да се свърже с трансформациите в командния състав след неуспеха на войските,
обсаждащи Видин. Изкупителната жертва бил именно румелийският валия – Мустафа
паша48.
Но и новоназначеният управител Ало/Али паша 49, също проявява критичност към
дейността на софийския мютеселим: в едно доста заплашително писмо, той е обвинен
за своята „бездеятелност, щото нищо не свърши, а само се извини, че нямало на
разположение коли“; нарежда се бързо да ги достави, с предупреждението да внимава
„да не се покаже пак ленив и неакуратен, понеже така съвсем ще компрометира
службата си“50. През октомври Хасеки Мехмед и софийските първенци са известени за
намерението зимната квартира на войските да бъде в София, а по-късно и за
екзекуцията на валията Ало паша, както и за нападението на Наполеон над Кайро 51.
Всички тези събития и наближаването на зимата като че ли съвсем прекършват
ентусиазма на проточилия се почти година „суперпоход“ срещу Пазвантоглу –
„обсадата изтъняла“52.
Така Хасеки Мехмед, макар и с известни прекъсвания в мютеселимската
длъжност, успява да запази властовите си позиции през този критичен за региона
момент. Освен участието на софийския нотабил във военно-политическите събития,
документите свидетелстват за някой важни детайли относно икономическите му
позиции на местната сцена. Според изследователите мютеселимът участва преди
всичко във финансовото администриране на казата. Често той е избиран за техен
46

ТДДОПВ, с. 86, док. 68 (14 април 1798); с. 81, док. 62 (27 април 1798 г); с. 90, док. 73 (18 юни 1798):
ангажиран с осигуряване на боеприпаси за войските на капуданпашата Кючюк Хюсеин –
главнокомандващ на целия поход и човек, с голямо влияние върху султан Селим III.
47
ТДДОПВ, с. 93, док. 76 (27 юни 1798 г.): ангажиран с осигуряването на боеприпаси; През юли за валия
е назначен Ало паша: с. 94, док. 78 (13 юли 1798 г.); с. 97, док. 82 (16 юли 1798): ангажиран с
осигуряването на касапи; с. 98, док. 83 (август 1978): ангажиран с осигуряването на храни и провизии; с.
103, док. 89 ( август 1789): ангажиран с осигуряването на 400 души от софийска каза за джерахорска
служба (изграждането на фортификационни съоръжения); с. 110, док. 97 (август 1798) от мютеселима се
иска да осигури 32-ма хлебари, които да изпрати с две коли на събраната при Видин войска;
48
В. Мутафчиева, Кърджалийско време, с. 193; с. 260. Мустафа паша е изпратен в изгнание след
претърпените неуспехи след атаките срещу видинската крепост през май. Главнокомандващ на всички
военни сили срещу Пазвантоглу е Кючюк Хюсейн паша. Предполага се, че да бъдат замаскирани
неговите военни неуспехи, отговорността е прехвърлена върху Мустафа паша. По-късно, през 1801 г.,
като комендант на крепостта Белград, Мустафа паша е пленен от разбунтувалите се еничари и
екзекутиран.
49
В. Мутафчиева, Кърджалийско време, с. 194: Парадоксално, но Ало паша се явява същевременно и
валия на Анадолу. Повече за отявления конфликт между него и предишния румелийски валия Мустафа
паша – датиращ от предишната 1797 г., както и за обстоятелствата около неговата екзекуция: с. 173, с.
196.
50
ТДДОПВ, с. 94, док. 77 (29 юли 1798 г.); с. 100, док. 85 (30 юли 1798 г.):официална заповед на валията
за назначението на Хасеки Мехмед за мютеселим, контрастираща с предходната критичност към него.
Казва се „необходимо е, да се постави начело на софийския мютеселимлик лице способно, честно и
опитно в действията си, качества, каквито само в теб съзирам…“
51
ТДДОПВ, с. 120, док.102 (16 октомври 1798 г.); с. 121 док. 103; с. 124, док. 124.
52
В. Мутафчиева. Кърджалийско време, с. 194-197.

27

дерухдеджия - първенец, който изплаща фискалните задължения на селяни/ общности
от казата срещу лихва, което му осигурява допълнителен доход 53. Според списъците за
разпределяне на събираното от Хасеки Мехмед продоволствие и хранителни продукти
за държавните войски той „покровителства“ издължаването на най-голяма част от
данъчни дялове (ханета) в казата - в пъти повече от останалите „посредници-патрони“
на местните данъчноотговорни общности 54. Според един списък за разпределяне на
дяловете от храни и провизии върху населението на софийска каза, „селата, владени
от мютеселим Мехмед ага“ са 2955. Според този документ останалите софийски
дерухдеджии остават далеч зад Хасеки Мехмед, като само двама от тях представляват
по 10 села – единият от който вероятно е същият Велиеддин 56, подписал петицията на
софийското население, която инспирира това изследване.
***
Казусът „Хасеки Мехмед ага“, макар скициран тук в едри щрихи, предоставя
възможност за едно многопластово представяне на софийските обществени, ментални,
икономически, политически структури през кърджалийското време – периодът, изиграл
немалка роля за маргинализирането на София като провинциален център. Много от
представените тук факти се нуждаят от допълнително детайлно проучване, което
вероятно ще внесе повече яснота относно социалните мрежи, патронатни отношения и
междуконфесионални взаимодействия в локална и имперска среда през този динамичен
период.

53

За тази функция на мютеселимите: Г. Георгиева, Градското управление на София и Битоля в
началото на XIX в., с. 75; с. 95.
54
ТДДОПВ, с. 69, док. 53: Списък за разпределяне на задължението от 94 волски коли върху населението
на софийска каза. Мютеселимът Хасеки Мехмед отговаря за издължаването на най-голям брой данъчни
дялове (201 ханета или 12 волски коли, което е приблизително 11 % от цялото количество (това
задължение е разпоредено със заповед: с. 38, док. 29); с. 105, док. 92: списък за разпределяне на дяловете
на джерахорите (хората, които са ангажирани в изграждат военни съоръжения, окопи и др. подобни) „от
раята, живуща в селата, подведомствени на Хасеки Мехмед – четвъртини 218 ½ или 52-ма души“ от
общо 400 джерахори за казата. Повече за сериозността на проблема за задлъжнялостта на цели
общности: Anastasopoulos, A. Imperial Institutions and Local Communities, p. 60.
55
ТДДОПВ, с. 113, док. 100: „всички тия храни се купуват и складират в София чрез местния аян
Хасеки Мехмед“; в списъка на „неговите села“ влизат (четенето е по превода на Д. Ихчиев): Панчарево,
Райново, Орман, Драгалевци, Долни Лозен, Горна Малина, Раковче, Огой, Орманлъ Кюфре, Гайтаново,
Сагърли Мюслим, Борелша, Бейхамлъ, Кривина, Дивотино, Радой, Негован, Батуля, Ислафче,
Гурублени, Гюредже-и Мюслим, Гюридже-и Кюфре, Ташкесен Кюфре, Кокаляни, Харасник, Зли дол,
Чеканица, Железница, Богданов дол.
56
ТДДОПВ, с. 116. Както и Сеийд Садуллах –през 1800 г. той е споменат сред подписалите петицията
като новият аян на София.
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ЕРОТИЧНИЯТ ДИСКУРС ЗА ОРИЕНТА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА
ЖИВОПИС XVIII – XIX ВЕК
Дияна Николова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

THE EROTIC DISCOURSE OF THE ORIENT IN WEST EUROPEAN ART
18TH-19TH CENTURIES
Diyana Nikolova
The text discusses the erotic discourse of the Orient in West European art in 1819 centuries through the economic field and the social norms of taste in the chosen time
frame as manifested in the sphere of art. There appear significant differences in the ways in
which the Orient was represented in the 18 th century vis-à-vis the 19th century. The analysis
traces the European concepts of harem and Odalisque, alongside the emergence and the
development of the topic of the slave market. Orientalism in art is discussed with a view to
artistic agons (dialogues) in the sphere of European art tradition that are often only loosely
related to the political views of the artist, to imperial European consciousness, the colonial
discourse and so on. The “industrial” genres in Oriental studies are interpreted in the context
of the period, through mass taste, bourgeois morals and the stereotypical proclivities of the
consumer (bourgeois mythologies).
th

Key words: Oriental Exoticism, Odalisque, harem, Orient, Salon Art, Culture Industry.

Век след появата на квантовата механика изследователят във всяко научно поле
знае, че „реалността” може да се дефинира като кохерентна суперпозиция, а онова,
което ние анализираме, е само едно от възможните състояния на „системата”. Дори и в
сферата на т.нар. точни науки отдавна е разколебана вярата в пълнотата и
обективността на научното познание1. Копенхагенската интерпретация го оповестява с
ефекта на наблюдателя2. „Трябва да помним, че това, което наблюдаваме, не е самата
природа, а природата в този й вид, в който ни се представя, благодарение на нашия
начин на поставяне на въпросите”, заявява Вернер Хайзенберг 3. Това предполага не
само неминуемата субективност на всяко изследване, а и съзнанието, че избраната
1

Нилс Бор заявява, че ако преди е било прието да се мисли, че физиката описва вселената, то сега знаем,
че тя описва само онова, което може да кажем за нея. Хайзенберг ще каже почти същото за науката и
познанието – описваме нашето знание за явленията. „Познанието на природата винаги предполага
присъствието на човека и трябва ясно да се съзнава, че ние, както се изразява Бор, не сме само зрители на
спектакъла, а едновременно и действащи лица” (Гейзенберг 1987: 295).
2
Вж. Penrose 2004: 783; Бор 1961, Бор 1971.
3
Гейзенберг 1989: 27.
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оптика към културното поле, което интерпретираме, дава само един от възможните
прочити, достига до един от валидните отговори. В същото време изисква много
питания, предполага диалог с много изследователи в една научна територия, в която
присъстват и други „картини” на културата, и други методологически подходи към нея
– често не напълно сводими един с друг, но по свой начин интересни и продуктивни.
Този текст се фокусира върху доста обговарян въпрос в голямо
интердисциплинарно поле – върху еротичния дискурс за Ориента в
западноевропейската живопис през XVIII – XIX век. Той присъства в стотици картини
на авторитетни за времето си художници ориенталисти – много добре продаваеми,
наложили определена визия, при това доста стереотипна. Една от възможните гледни
точки към въпроса е да четем визуалните образи на Ориента, избраните художествени
решения на западноевропейските творци през икономическото поле и социално
нормирани вкусове на съответното време (схеми на възприятие и оценки на habitus-а
– по Бурдийо), а не само през чисто художественото поле, което също е много
определящо (в него резки сривове и скъсване с традицията няма – поне до творците от
авангарда4) или например през имперския дискурс.
Ориентализмът в живописта не е единно художествено явление, затова и
анализираните творби не могат да се сведат до един хомоложен ред, да се представят
като художествено еднородни, свързани с единна мисловност, естетика, социалнополитически визии и т.н. Той е положен в едно по-голямо културно поле, което също е
нееднородно, многолико. В този смисъл няма единен дискурс, свързан с определена
политика на виждането на Другия – „културите никога не са единни по същността си,
нито пък са просто дуалистични в отношението с Другия” 5. Не може да се мислят като
аксиоматични, като статични на съдържателно равнище и опозициите свой/друг, чужд;
Запад/Ориент; империя/колония, както и да се борави с представата за пълната
дистанцираност на наблюдателя спрямо обекта 6 (в случая на европееца спрямо
ориенталския „друг свят” – мислен/въобразяван, наблюдаван, изобразяван).
Необходимо е да се отчита и самата система на символната репрезентация
(структурата на символизирането), свързана с произвеждането на значения в определен
културен контекст и за определена аудитория, в определено време и място.
Ориентализмът в живописта е направление, което се развива активно повече от
два века в Западна Европа, има своите художествени традиции в предходни етапи от
развитието на изобразителното изкуство; творците принадлежат на различно време, на

4

Устойчиви стереотипни визуални образи на екзотичния Ориент – с подчертано еротични конотации,
предлагат предимно представителите на академизма. Различен е живопистият език при импресионистите,
фовистите, кубистите, които също работят по превърналите се в κοινoς τoπος теми – одалиска, харем,
ориенталска красавица.
5
Bhabha 1988: 20. Хоми Баба основателно заявява и следното: „Не съществува общност или съвкупност
от хора, чиято собствена радикална историчност да излъчва общовалидна знаковост” (Bhabha 1988: 12).
6
За това говорят от началото на ХХ век и учените в областта на квантовата механика.
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различни школи, художествени направления и стилове. Различна е и националната им
принадлежност, която също предпоставя специфики7.
Ориентът, който на свой ред е нееднородно и неопределено като географска
ситуираност „място” (реално-и-въображаемо място8), присъства по различни начини в
отделните жанрове на живописта – пейзаж, портрет, голо тяло, историческа живопис,
жанрова живопис, батална живопис, митологическа живопис и т.н. А жанровите
правила, както и образотворческите решения (които също имат дълга художествена
традиция), в голяма степен също предпоставят градежа на образи за Ориента. Различни
са и задачите на творците, когато рисуват Ориента – естетически, етнографски, научни,
политически (свързани с експедиции и дипломатически мисии), комерсиални.
Сложността идва и от необходимостта тези творби да бъдат четени едновременно в
диахрония и синхрония и да се полагат в цялостния социокултурен контекст на
времето, не само в собственото си културно поле.
Погледнато в перспективата на времето, Европа има своите различни Ориенти,
има и различни ориентализми. На свой ред може да се говори и за митове за Ориента,
и за митове за ориентализма. Това следва да се отчита при анализирането на всеки
въпрос, свързан с отношенията Изток – Запад и репрезентациите на Изтока, на Ориента,
на „екзотичния друг” в западноевропейското изкуство в конкретен културноисторически период9. Ако изходим от тезата, че производството на смисъл е тясно
обвързано с властовото поле, политиката на виждане също е част от сложните въпроси,
засягащи историята на мисленето и представянето и в частност дискурсите в
живописта. Конкретната историческа ситуация и социалната среда също определят
представите за качество на една творба – нейната легитимност и достойнства са
свързани с нормите на определена естетика, т.е. исторически норми на вкуса. Следва да
се има предвид и фактът, че много голяма част от художниците, свързани конкретно с
еротичния дискурс за Ориента, са представители на салонната академична живопис, а
Академията и Салонът са най-важният медиатор между полето на властта и

7

Спецификите са свързани с национални художествени традиции и съответно – с художествени стилове,
жанрови и тематични особености на изкуството в съответния период, вкусове и нагласи на публиката.
8
Ориентът в живописта на ориенталистите може да се определи през понятието на Е. Соджа като realand-imagined places (Soja 1998) – той е едновременно реално и символично пространство, географски
полагано на различни места от картата на света. Ориентът е концепт. И доколкото през XVIII – XIX век
той е далечен и слабо познат за човека от Западна Европа, се натоварва със стереотипни екзотични
образи и копнежни представи.
9
Ориентализмът на Просвещението е различен от този на творците от XIX в. Изтокът като концепт се
конструира в западноевропейското изкуство в масов план прeз екзотичното, еротичното, вкуса към
приказките („1001 нощ”), към близкоизточната словесност, но завладява и умовете на идеолозите на
Просвещението като Монтескьо, Волтер и Дидро, като Суифт и Голдсмит. И тогава боравенето с него е
напълно инструментално. Политическата сатира най-често се облича в авантюрни „източни” сюжети, а
погледът към пороците на цивилизования Запад е външен – през възприятията на персийци, китайци,
турци, арменци. Примерите са много: „Писма” на Марана (Letters Writ by a Turkish Spy, 1684),
„Персийски писма” (1721) на Монтескьо, „Letters from a Persian in England to his friends at Ispahan” (1735)
на Литълтън, „Letters chinoises” (1739-1740) на маркиз Д'Аржан, „Гражданинът на света” (1760) на
Голдсмит, идеализираният образ на Китай в творчеството на Волтер и др.
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интелектуалното поле, нормират вкусове и нагласи 10. През XIX век в социокултурното
пространство настъпват много важни промени и с раждането на културната
индустрия (с демократизацията на удоволствията). Нови са динамиките на
отношенията масова култура и елитарно; възникват културни феномени, родени
именно от взаимодействието между „високо” и „ниско”, предпоставени и от
разнородната целева аудитория, към която са адресирани творбите. Тези процеси са
особено очевидни от 30-те години на века насетне и кулминират през втората му
половина. Тогава напреженията и взаимообвързаностите между изкуство и културна
индустрия, авангардно и кич пораждат доста нееднозначни феномени, характерни за
културата на модерността, снемаща отчетливите граници между епатажно и
общоприето11, „високо” и „ниско”. Говорейки за култура, говорим за цялостен начин на
живот на едно общество, а не само за системата от образцови „текстове” на високата
култура – легитимирани като образцови в определен период (от гледна точка на
съвремието си или от дистанцията на времето, „отсяваща” определени творби,
популярни за времето си). В случая голяма част от салонните академични художници
на XIX век, диктували вкусовете и модата на времето, днес са позабравени, за разлика
от онези, които се появяват в алтернативните Салони от втората половина на века – в
Салона на отхвърлените (Salon des Refusés), на независимите (Société des Artistes
Indépendants), в Salon des Arts Incohérents12 и т.н.
Творбите на художниците ориенталисти, за които говорим, при наличието на
силно изразена тенденция към серийност13 (пазарно мотивирано повторение), са
изкуство в класическия смисъл на думата: в тях има изкусност, τέχνη, има естетика,
внушение – те въздействат на емоциите на зрителя (на съзнателно и подсъзнателно
ниво), отговарят на определени потребности, включително и на естетическите.
10

До 1791 година участие в Салоните имат само членовете на Академията и кандидатите за такова
звание. На останалите се предоставят други, по-маргинални, изложбени пространства. По времето на
Наполеон I се демократизира участието на художниците, но отново академично жури избира картините
за ежегодните изложби и така налага определени художествени норми, както и творци, които си
завоюват слава и добри доходи след това. Аудиторията на Салоните също става много разнородна,
особено във втората половина на XIX век, а академичната живопис (и журито на Салоните) заема ролята
на медиатор – приобщава буржоазната аудитория към изкуството, формира вкусове, естетически
критерии, нормативни очаквания.
11
Епатажът като естетически и социален жест на творците (épater les bourgeois) се появява 30-те години
на XIX в. По това време вече има сериозни напрежения между творец – аудитория, промени в
представите за изкуството и неговите функции, за стойността и за цената (на творбата), както и за
художника и за „себеизразяването” като творчески избор. Във втората половина на века модерно и
популярно не винаги означава строго елитарно, неразбрано от масовата публика. Епатажните изяви на
Arts Incohérents се радват на огромен интерес – не по-малък от този на Salon de Paris. Първият им Салон е
обявен като „изложба на онези, които не могат да рисуват”, а посещаемостта през 1882 – 1883 година в
галерия Vivienne е около 20 000 човека. Друг пример, където еротичното и екзотиката превръщат една
творба в бестселър, са романите на Пиер Луис. „Афродита. Антични нрави” (1896) скоро след
публикуването си е с тираж 350 000 екземпляра. Със същата популярност е и „Песните на Билитис”.
12
Клубът Arts Incohérents, създаден от Жул Леви, функционира в периода 1882 – 1889 г. Наименованието
incohérent (непоследователен, несвързан, абсурден, неясен, противоречив) маркира откровено
провокативната стратегия на творците, чийто девиз е „смърт на клишетата”.
13
По терминологията на У. Еко. Серията се характеризира с еднотипни ситуации и персонажи, с еднаква
наративна интрига, с нисък хоризонт на очакване, които доставят удоволствие на публиката именно
заради повторителността и предсказуемостта. (Eco 1994)
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Творците са с академично образование, владеещи до съвършенство формалния език на
живописта, познават добре многовековната европейска художествена традиция, която
активно или дискретно цитират, с която диалогизират, през която се изразяват. И в
същото време е налице парадокс: именно във времето на романтизма, когато творецът
се освобождава от диктата на традицията (и оповестява това в серия манифести),
загърбва векове наред съществуващи норми, когато изкуството е свободно да открива и
предлага напълно нови визии за света, нови теми и нови художествени решения –
ориенталистиката в живописта се завръща в лоното на серията, на повторението, на
стереотипите. Това повдига въпроса какви са практиките, които произвеждат и
възпроизвеждат определени художествени форми, определени готови визии за света.
По същото това време (в първата половина на XIX век) и манифести на нови
художествени направления и на естетически концепции се осъществяват отново през
„източното”, „Ориента” – напр. „Les Orientales” (1829) на Юго, източните поеми на
английските романтици (Байрон, Колридж, Т. Мур), „1002 Nuits” (1847) на Готие. В
предговора към „Източни мотиви” свободата от литературни норми Юго дефинира и
през свободата на твореца над времето и пространството – свободата на избора му
да вижда и да се преселва в различни светове, да обитава „географията на духовния
свят”14.
Културната индустрия, следвайки вкусовете и очакванията на публиката, на свой
ред създава едновременно както масови културни продукти (които може да се
интерпретират и като кич15, като непретенциозни), така и високо художествени и
престижни творби, сакрализирани от Салоните; формира нови социални и културни
практики, ценности, житейски стилове. От времето на Втората империя (1852–1870)
насетне е налице онзи тип култура на индустриалното общество, която Ги Дебор
дефинира като общество на спектакъла16. Част от тези феномени са обвързани и с
рецепциите на Ориента – с ориенталската мода в Западна Европа, с повсеместния
интерес към Изтока, който нараства все повече от XVIII век насетне, с ориентализма в
живописта. Виктор Юго прави това наблюдение през 1829 година:
14

Гюго 1956.
В класическото есе „Авангард и кич” К. Грийнбърг дефинира кича като феномен на урбанистична
Европа и на една нова социална картина на обществото, в която масовият потребител на изкуство
извлича други наслади от творбата, различни от „култивирания” наблюдател. В същото време културната
индустрия стъпва максимално върху традициите във „високото” изкуство и ги ползва инструментално –
„предоставя съкратен път към насладата от изкуството, който заобикаля онова, което е по необходимост
трудно в автентичното изкуство”. „Предусловието за кича – едно условие, без което той би бил
невъзможен, е близката наличност на изцяло съзряла културна традиция, чиито открития, придобивки и
усъвършенствано самосъзнание кичът може да използва за собствените си цели. Той заимства от нея
средства, трикове, хитрости, основни правила и теми, превръща ги в система и захвърля останалото.”
(Грийнбърг 2016)
16
В индустриалното общество целият живот се превръща в огромно струпване на спектакли. Реалността
губи своята цялост и, разглеждана на части, ни се представя като особен, самостоятелен псевдо-свят,
достъпен само за съзерцание. Спектакълът не е съвкупност от образи, а обществени отношения между
хората, опосредени от образи. Спектакълът не следва да се разбира като изкривяване на видимия свят,
нито като продукт на технологии за масово внедряване на образи. По-скоро е светоглед, Weltanschauung.
Спектакълът е инструмент за унификация; спектакълът става мечта, превърната в потребност (Debord
1994).
15
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Във века на Луи XIV бяхме елинисти, сега сме ориенталисти. Никога толкова умове
едновременно не са бродили из великата бездна – Азия. Днес нашите учени са
разквартировани по всички краища на Изтока от Китай до Египет. От всичко това следва, че
Изтокът – като мисъл или като образ, заема сега въображението и умовете на всички хора и,
може би, авторът неясно и за самия себе си, се е поддал на всеобщото увлечение. Източният
колорит сам по себе си е украсил всичките му мисли и мечтания и те почти неволно стават
ту еврейски, ту турски, ту гръцки, персийски, арабски, даже испански, доколкото Испания
също е Изток, Испания е наполовина африканска, а Африка е наполовина азиатска17.

Интересът към Изтока винаги е бил от различен порядък – икономически,
политически, научен, философско-естетически, комерсиален, а през XIX век е свързан
и с масовизирането на практиката да се пътува до по-далечни и „екзотични” страни 18.
До голяма степен приказният и екзотичен облик на Ориента е зададен през
романтическите очила на европейската култура, през романтическата естетикофилософска нагласа (облъчила мисловността на целия век), през пътешественици като
Ламартин, Шатобриан, Нервал, Готие. Тези „ориенталски пътувания” са от особен тип.
Както заявява Ламартин във „Voyage en Orient”: „Аз отидох там само като поет и
философ”19. Обликът на Изтока в европейското съзнание е свързан и с интересни
творби като „Lalla-Rookh” (1817) на Томас Мур, както и с илюстрациите към „LallaRookh” на Джон Тениел от 1861 година, които на свой ред задават устойчиви
изобразителни решения на харема, на източните хора и нрави, на загадъчната
поетичност на Ориента и изтънчената чувствена красота на жената от Изтока.

Илюстрации към „Лала Рук” (Джон Тениел, 1861)
Така отвъд познатите жанрове в ориенталистиката през XIX век се налага и един
особено популярен, наричан екзотичен – свързан с темата харем, одалиска, източна
красавица, ориенталски интериор, с мотиви като танц в харема, избор на фаворитка,
баня (басейн) в харема. И както констатира Филип Жулиан – след 1840 година
източната тема дава много големи възможности за забогатяване, задоволявайки
модното желание и очакванията на аудиторията за репрезентации на Ориента 20.
Ориентализмът прониква във всички традиционни жанрове на живописта,
присъствайки неравномерно в тях.

17

Hugo 1829 (Les Orientales, Préface).
Това вече не е Grand Tour – образователното пътешествие, познато от предходните векове (XVII –
XVIII в.), чиито маршрути са свързани с културни локуси на „стара” Европа: Италия, Франция, Гърция.
19
„J'y ai passé seulement en poète et en philosophe” (Lamartine 1838: 7).
20
Jullian 1977.
18
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Шасерьо, Ориенталски интериор, 1850-1852

Шасерьо, Одалиска, 1853

Еротичните визии за Ориента имат своите корени още в началото на XVIII век,
когато Галан издава превода на „Mille et Une Nuits”. В творбите на доста просветители
присъства както екзотичното, така и еротичният дискурс. В „Гражданинът на света”21
на Голдсмит се появяват и дворът на китайския император с наложниците му, и Персия,
харемът, първата брачна нощ на красивата фаворитка Zelis22, а също и разказ за
вълшебното огледало на Ляо, отразяващо скрити неща, пикантни и непредназначени за
външен поглед23. То има същите функции като сребърния магически пръстен, подарен
на султана на Конго (Мангогул), даващ възможност на притежателя му да чува
пикантните разкази на „нескромните женски съкровища” на неговите фаворитки и
наложници (в „Нескромни съкровища” на Дидро).
Еротичният дискурс за Изтока присъства в първите творби на Дидро – замаскиран
в „източни истории” (Bijoux Indiscrets, 1747; L'Oiseau blanc: conte bleu, 1748).
„Нескромни съкровища” има много импулси за написването си. Свързан е и с
традицията на галантните четива, и с модата по Ориента, и с влиянието на „1001 нощ”,
конкретно и с „Nocrion, conte allobroge” (1747)24 и с „източните романи” на Кребийонсин („Le Sopha”, 1742); носи и характерния за Дидро вкус към провокативност,
мистификации и завоалирани послания, свързани с размисли за европейското
общество, за френските нрави. Еротичните образи и мотиви, облечени в ориенталски
форми, предоставят на масовата аудитория очакваните авантюрни сюжети и копнежи
21

„The citizen of the world, or Letters from a Chinese philosopher, residing in London, to his friends in the East”
(1762).
22
Писма ХХХV, XXXVI.
23
Писмо XLV.
24
Историята на създаването на първата художествена творба на Дидро („Нескромни съкровища”) е
свързана с облог: Дидро заявява на М. дьо Пюизие, че може да напише с лекота роман в духа на
Кребийон-син и последователите му. По същото време излиза и Nocrion (анон. публикувана творба), дала
фабулата на творбата на Дидро. „Les Bijoux indiscrets” (публ. в Холандия през 1748 г.) има 6 тиража още
през първата година.
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по изтънчени и необичайни наслади, а на творците – възможности за иносказателност,
за поставяне на политически и социални въпроси, вълнуващи умовете на
просветителите. Затова този тип ориентализъм (псевдоориентализъм) не е еднозначен.
Но като цяло той устойчиво закрепва в съзнанието на масовата публика през
пикантните преживявания на героите, поставени в източни декори, образите на харема,
източната красавица, султана и фаворитките му, емирите, одалиските 25. Еротиката все
по-устойчиво бива обличана в „източни” дрехи, поставяна в „далечни”, не-европейски
локуси26. Но никой читател на Дидро, например, не се съмнява, че Конго всъщност е
Франция, че се разказва за Париж с неговите обитатели и нрави 27. В така наречения
псевдоориенталски роман, характерен за XVIII век, не става дума за реалистичност в
изображението на другостта. Тази тенденция продължава и през XIX век – като една от
посоките, по които ще поеме ориентализмът, наследил традициите на предходния век,
вкусовете и нагласите на аудиторията. Сходни тенденции се наблюдават и в музиката, в
операта и оперетата, където от втората половина на XVIII насетне все по-устойчиво се е
настанил Ориентът, couleur locale28.
През 1913 година в списание „Аполон” Максимилиан Волошин дава свой
аналитичен поглед към това явление в европейската култура. Дефинира ориентализма
през силната му връзка с романтизма, както и през разрива, настъпил в диалога между
Изтока и Запада29, а и през непроницаемостта на източната култура за европейската
менталност, основана на разума, на интереса към физическия свят и неговото
изследване, както и на света на идеите. Той прави и разликата между това да се
интересуваш от Изтока и да си ориенталист. За Волошин ориенталист означава
„колекционер на екзотика, на couleur locale, на любовни епизоди и пикантни рядкости”,
с външен поглед към другия свят – на турист, търсач на приключения, любопитен и
снисходителен наблюдател. В ориенталистиката поетите стават живописци, а
художниците – литератори и със западни художествени техники „изписват” Изтока, без
25

Подобни персонажи има и в „Бялата птица” (1747) на Дидро. По същото време и Франсоа Буше създава
своите Одалиски (в периода 1746–1752 г.)
26
Това е характерно и за „източните” романи на Кребийон-син, ползващи се с огромна популярност.
Еротичното като екзотика в конструкта Ориент през XVIII век анализира и Suzanne R. Pucci (The Discrete
Charms of the Exotic: Fictions of the Harem in Eighteenth-Century France).
27
Зад образа на sultan Mangogul се провижда Луи XV, зад фаворитката на султана Mirzoza – мадам дьо
Помпадур; Utmiutsol и Uremifasolasiututut пък са композиторите Ж. Б. Люли и Ж.-Ф. Рамо.
28
Тези тенденции са свързани със стила alla turca, налагащ и на сцената екзотични кодове (музикални,
словесни, хореографски, визуални). След образа на екзотичния Друг в бароковата опера, и в началото на
XIX век операта все по-масово откликва на вкусовете и модата по Изтока: Soliman II (Süssmayr, 1799); Le
Calife de Bagdad (Boieldieu, 1800, с огромен успех и стотици представления в Париж); Le pavillon du
Calife ou Almanzor et Zobéide (Dalayrac, 1804); Le dieu et la bayadère (Auber, 1830); L'italiana in Algeri
(1813), Il turco in Italia (1814) на Росини и т.н. Композиторът Фелисиен Давид, полагащ основите на
френския музикален ориентализъм, пише ода-симфония Пустинята (1844), както и операта Lalla-Rookh
(1862) – по едноименната творба на Т. Мур. В същата година и Рубинщайн създава операта Фераморс –
отново по Lalla-Rookh на Мур. Ярък пример за музикален екзотизъм е и Шехеразада (1888) на РимскиКорсаков, вдъхновена от 1001 нощ.
29
„Ориентализмът е едно от частните проявления на романтизма. Възникването на ориентализма в
изкуството обозначава този исторически момент, в който органичната връзка на Запада с Изтока
прекъсва. [...] Ориентализмът се проявява при романтиците, макар неговите елементи, както и тези на
самия романтизъм, да са налице още през XVIII век.” (Волошин 1913)

39

да постигат духа му. „За европееца, носещ постоянно огнена и незарастваща рана в
душата си, Изтокът представлява подобие на земен рай, излят във формите на 1001
нощ. В него той вижда изгубената си цялост, макар и да не я съзнава” 30. Наблюденията
на Волошин, направени във времето на активно развитие на ориентализма и в Западна
Европа, и в Русия (в културата на Сребърния век), са особено обстойни и макар да не са
изчерпателни (не това е задачата на автора), дават много важен поглед отвътре, от
тогавашния социокултурен контекст, към явлението. Още повече, че и самият Волошин
е поет и художник, преводач, изключетелно добър познавач на европейската
литература и живопис, както и пътешественик. Всъщност този текст сам по себе си
задава множество посоки за размисъл, за въпроси и интерпретации.
Наблюденията над спецификите на историческия и културния контекст, в който
се появяват стотиците творби на ориенталистите живописци, както и на тяхната
рецепция, може да продължат31. Те показват пъстротата и нееднородността на
социокултурното поле, в което се произвеждат и „консумират” тези творби. А това
предполага на свой ред и голям спектър от разнородни методологически избори при
анализирането на ориентализма в живописта – не само през собственото му
художествено поле, но и през политическия дискурс (на времето), през социологически
изследвания, през културни изследвания, постколониални изследвания, gender-прочити
и т. н. Няма да обговаряме интересните тези на много учени в полето на
ориенталистиката32, прилагащи различни методологически подходи. Сред тях са
прочитите на Линда Нохлин33, на Едуард Саид – на свой ред станал koinos topos на
научните изследвания в областта на ориенталистиката в последните десетилетия и
предизвикал интересни и много бурни дебати и контратези, сред които са отчетливите
гласове на Бърнард Луис34, Робърт Ъруин, на Ибн Уарак, Джон Маккензи 35 и др.
30

Волошин 1913.
С основание някои изследователи гледат на европейския ориентализъм в живописта като на израз на
глобализацията, а и като синдром на криза в западната култура, осъзнала предела на своята
самодостатъчност и потребността от другостта, от Другия. Затова и ранният стадий на ориентализма е
свързан с романтически възторзи и екзотика, но не се променя формалният език на живописта, нейните
изобразителни канони. Едва във втория си етап – с европейския авангард, и това радикално се променя.
(Steiner 2012: 12 – 13)
32
Систематичен поглед над това голямо и разнородно поле от изследвания предлага книгата на Varisco
„Reading Orientalism: Said and the Unsaid” (Varisco 2017).
33
Вж. Nochlin 1983; Nochlin 1989. Изследванията на Нохлин са основно в посока джендърни стереотипи в
изкуството на XIX век, жената в сексисткото общество, женските образи в изкуството на XIX век,
порнография и сексуални образи, темата за проститутката („The Image of Women in the 19 th and 20th
Centuries”; „Women, Art, and Power”).
34
Б. Луис в статия още през 1982 година анализира обстойно историята на употреба на ориенталист,
арабист, както и на филолог, елинист, испанист и т.н., за да открои процесите на ресемантизация и
пейоративната употреба на „ориенталист” в последните десетилетия на ХХ век и причините за това. След
което обстойно анализира в критическа светлина книгата на Е. Саид (Lewis 1982).
35
Lewis 1993; Warraq 2007. Irwin 2006 a; Irwin 2006 b. Джон Маккензи в „Ориентализъм: история, теория
и изкуство” твърди, че отсъства пряка връзка между империализма и ориентализма, между етапите на
засилена имперска експанзия и повишаването/отслабването на интереса към темата за Ориента в
изкуството и сред аудиторията му. Някои съвпадения той открива във френската живопис от XIX век, от
времето на Наполеон и египетската му кампания в Египет, а преди това при Луи-Филип и колонизацията
на Алжир. (MacKenzie 1995) Относно книгата на Линда Нохлин The Imaginary Orient Ибн Уарак е също
толкова критичен, колкото и към „Ориентализмът” на Саид. Аргументирано оборва волята да се
31
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Особено интересни са изследванията на П. Пал-Лапински, в които се разглежда
обвързаността между концепти като „odalisque” и „exotic woman” в европейското
съзнание и в частност в културата на викторианска Англия 36; изкуствоведски
изследвания върху творчеството на Енгр и фигурата на одалиската, на голото женско
тяло в живописта от XIX век37; интердисциплинарни погледи към харема и неговата
история в европейското културно съзнание 38 и т.н. Всички те формулират през
различни парадигми историята на ориентализма. Ясно е, че популярният ориентализъм
през втората половина на XVIII век и първите десетилетия на XIX век става мода; че с
френските, италианските и английските художници източната жанрова живопис дава на
тези репрезентации устойчив визуален израз, а той насетне има свой собствен живот; че
харемът е продукт на фантазии и е видян като пространство на сексуална свобода и
доминация на мъжа и т. н. Това е само едно от лицата на ориентализма в живописта,
което може да се види39. Още повече, че модните увлечения по Ориента, проследими
дори и само през жанрови избори (портрет, битова живопис, пейзаж), показват
сериозни разлики в начина на представяне на другия свят, на не-европейското, през
XVIII и през XIX век. Фокусирането върху социално-политическото във времето на
Просвещението предполага присъствието на портрет, на жанрова живопис при
изображения, свързани с Османската империя и с народите на Левант като цяло.
Защото Ориентът след XV век вече „започва” на изток от Италия и Левант се дефинира
като другото на Европа, като отделна и различна част от медитеранската културна
зона40; като непознато и екзотично друго. Европеецът през XVIII век се интересува от
практиките в османския двор, от бита, от етнографски подробности, от човека и
социума, от политическите форми на управление. Същото се отнася и за изображенията
интерпретират всички явления в ориенталистиката през „колониалния идеологически дискурс” и сочи
исторически факти в подкрепа на тезата си: Египет е османска територия до 1798 година и след това – от
1801 до 1882 г., отново не е европейска територия (колония). Същото се отнася и за Мароко и Тунис,
които само няколко десетилетия са под френско управление. Позовавайки се и на изкуствоведски
изследвания (Phillipe Julian. The Orientalists: European Painters of Eastern Scenes), авторът е склонен да
гледа на ориентализма като на „форма на романтизъм, нов начин да се гледа на историята”. Издига и
друга важна и напълно логична теза: че тази живопис следва да се разглежда като продължение на
многовековните естетически импулси в изобразителното изкуство, че художниците са мотивирани от
същите артистични желания като тези на творците от Ренесанса. (Warraq 2010) Вж. и: Bernard, Attwell
2013; Schwartz, Przyblyski 2004; Steiner 2012 (ред.). Ориентализм / оксидентализм: языки культур и языки
их описания. Сб., М., 2012.
36
Pal-Lapinski 2005.
37
Ockman 1995. Изследването откроява процеса на движение от изображения на героичното мъжко тяло
(в неокласицизма) към чувственото, еротичното, което се обвързва с голото женско тяло в живописта на
XIX век. Привеждат се и интересни примери за това, че и жената (като поръчител и купувач) през XIX
век има интерес към тази тематика, колекционира картини с подчертано еротични изобразителни
решения.
38
Вж. Booth 2010, DelPlato 2010, DelPlato 2016.
39
В сборника „Harem Histories: Envisioning Places and Living Spaces” присъстват изследвания, посветени
на женския поглед към харема и към Ориента, на разказите за тях, повлияли много върху европейските
представи за Изтока: от Мери Монтегю и Елизабет Крейвън през XVIII век до Деметра Вака Браун в XIX
век („Haremlik: some pages from the life of Turkish women”). Интересен и обстоен поглед върху много
други тенденции, свързани с ориентализма в живописта през XVIII – XIX век, присъстват и при А.
Ангелов „Функции на екзотичното през XIX век: визуални образи” (Ангелов 2012).
40
Вж. Янакиев 2012.
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и описанията на Китай през XVII – XVIII век41. Пейзажът при изобразяването на Изтока
ще се появи през XIX век. Както и екзотичната (еротичната) тематика – с харем,
одалиска, дори и с пазар на роби.
Поставено в контекста на останалата живописна продукция, както и на
социалните и културните процеси от XVIII – XIX век в Европа, това явление може да
бъде видяно от ракурс, който не дава еднозначен отговор на наблюдаваните живописни
визии (четени като „имперски дискурс” за Ориента; „мъжки дискурс” за Изтока, харема
и одалиската). Още повече, че сред известните представители на ориентализма в
живописта има творци като Портел42, който изобразява екзотичните ориенталски жени,
без да ги разсъблича.

Жан-Франсоа Портел, портрети

Има и интересни „женски” погледи, които не следва удобно да се забравят: на
французойката Анриет Браун (Henriette Browne), американката Ела Пел (Ella Ferris
Pell), италианката М. Мартинети (Maria Martinetti), на руската художничка Зинаида
Серебрякова43. Техните сюжети и изобразителни решения не встъпват в противоречие с
т.нар. „мъжки” дискурс на ориенталистиката от XIX век. И предизвикват въпроси,
които нямат лесни отговори. Творбите им подсказват, че и жената творец в това
културно поле се съобразява с аудиторията и пазара, с поръчители, с нагласи и
очаквания на публиката, с жанрови канони; че осъществява същите творчески агони в
живописта, както и мъжете художници. И че тези агони са в полето на европейската
художествена традиция, че са слабо обвързани с политически нагласи на твореца, с
имперско европейско съзнание и т.н. Както и че са свързани с определени философскоестетически идеи, стилови и жанрови избори, че са диалози на творци в полето на
определен жанр през различни стилови решения. Одалиските на Матис и Ван Доген
41

А. Кирхер, „Илюстрована енциклопедия на Китайската империя”, 1667 (Kircher, China Illustrata).
Jean-François Portaels (1818–1895) – белгийски художник, оглавил Академията за изящни изкуства в
Брюксел. Посещава Мароко през 1874 г. Пътува също из Гърция, Алжир, Египет, Испания. Създава
десетки портрети, предимно на екзотични и красиви жени.
43
Зинаида Серебрякова (1884–1967) е представител на „Мир искусства”, внучка на Н. Бенуа. От 1905
година периодично живее и твори в Париж, където трайно се установавя след 1924 г. Автор е на серия
картини – реплики на Венерите на Джорджоне и Тициан, на одалиските на Енгр и Дьолакроа, а и на
балерините на Дега: „Баня”, „Къпеща се”, „Спяща девойка на червено одеяло”, „Свиреща на уд”,
„Снежинки” и др. Създава цикъл картини и пастели, вдъхновени от посещението й в Мароко – 100
години след Дьолакроа, през 1928 – 1929 г., както и през 1932 г.
42
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или на Пикасо, както и ориенталските жени на Серебрякова, са в реторическото поле на
европейската живопис – те говорят с одалиските на Енгр, на Дьолакроа, на салонната
академична живопис от XIX век, с майсторите в жанра nu в неговото многовековно
развитие в европейската живопис, със също толкова дълговековното развитие на
сюжета Венера (Тоалетът на Венера) и т.н. Много често това не са „реалистични
образи” на Изтока и нямат претенция за това. Не са и просто мъжки поглед към
Ориента и одалиската. Серията Къпеща се на Серебрякова, както и нейните голи
женски тела са свързани с естетиката и философията на „Мир искусства”, с духа и
мисловността на руския Сребърен век, а не са само в полето на тематиката и вкуса,
наложен със салонната ориенталистика от това време – въпреки сходствата, които се
откриват, въпреки съзнателното полагане на тези изящни женски тела в познати
жанрове и изобразителни решения. Балетната й серия, кореспондираща с Дега, отразява
както света на балетното изкуство, чувствената и одухотворена красота на женското
тяло, така и афинитета на фамилия Бенуа именно към музиката и балета (Дягилевите
сезони). Приносът на Серебрякова към ориенталистиката е свързан със серията творби
от Мароко, създадени век след Дьолакроа и около десетилетие след Ван Донген и Анри
Матис – при посещенията й през 1928 и 1932 г. И ако Х. Браун като съпруга на
дипломат е имала щастието да бъде допусната до покоите на султана в Константинопол
и да представи поглед отвътре към тези тайнствени приватни локуси (картините й са
представени на парижкия Салон 1861 година 44), то Зинаида Серебрякова признава в
писмата си колко е трудно да се рисува Ориентът – особено женски портрети, и какви
са причините за това:
всички жени са забулени от глава до пети и нищо, освен очите, не се вижда. Аз рискувах да
замина на това пътуване, защото парите за него ми даде г-н Бруер 45, за когото преди това
рисувах портрети. Той пожела тук да му нарисувам nu с прекрасни местни жени, но за тази
фантазия дори и не ми се говори. Никой – даже и с покривало, където през процепа се
виждат само очите, не иска да позира, камо ли да говорим за nu46.

Все пак поръчката е изпълнена и очакванията – в жанра „голо тяло” –
осъществени. Ясно е, че това става благодарение на въображението и таланта на
художничката и съобразяването й с каноничните изображения на ориенталистите в този
жанр, а не поради наличието на модели и „реалистичност” на изобразеното 47. Резултат
от нейните две пътувания до Маракеш са серия пастели и картини, представени в
Париж веднага след завръщането й. Те са посрещнати с огромен възторг, отразен и в
пресата (напр. Camille Mauclair във „Figaro”). Художествените критици са очаровани от
липсата на ориенталски клишета в живописта й, от деликатния и чувствен еротизъм,
44

Картини на ориенталска тематика Х. Браун представя след това и на Салона 1869 г. („ Danseuses en
Nubie”). Творбите й, изобразяващи харема, десексуализират този загадъчен и непознат за западния човек
локус. Вж. Lewis 1996.
45
Jean de Brouwer (1872–1951) – белгийски индустриалец и любител на изкуствата, колекционер.
46
Цит. по: Павлинов 2017.
47
Голяма серия спящи голи жени Серебрякова рисува до 40-те години на ХХ век и те не се различават
особено от мароканските й изображения на жени.
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който излъчват творбите й, от одухотворените и поетични лица в портретите й.
Съпоставят ги и с одалиските на Матис48. В периода на най-голяма бедност
Серебрякова създава и серията със спящата Катя (спящо голо момиче 49) и именно тези
творби се продават на изложба в САЩ през 1923 г. Там тя представя много картини,
които въпреки художествените си достойнства не се радват на масови откупки, за
разлика от серията с Катя. Сюжетът спящата Венера от Ренесанса50 и барока през
творбите на Дьолакроа и Енгр и насетне е „койнос топос” в живописта и логично се
радва на публика и купувачи.

Зинаида Серебрякова: Свиреща на уд (1928), Две мароканки, Полугол модел
(1928), Лежаща мароканка (1932), Почиваща си негърка (1928), Балерини (1922),
Снежинки (1923), Гола жена (1920), Спящо момиче (1923), Лежаща гола Катя (1923),
Спяща гола жена (1931), Баня (1913), Къпеща се (1911)

А. Браун: Ориенталска красота (1861), Пристигане в харема, Константинопол
(1861), Мавританска девойка с папагал (1875), Северноафриканска жена (1867)
48

В тези дебати става дума за агони между художествени направления и стилове и за рецепцията им в
полето на художествената критика в Париж (напр. отношението към фовистите), за естетически нагласи
и очаквания, а не за реализъм при представянето на Изтока, на източния друг. Тези агони се разразяват
още по отношение на импресионистите и постимпресионистите, когато новите живописни стилове
влизат в спор с академизма.
49
Картините са в традицията на Sleeping Nude, The Sleeping Venus.
50
Venere di Urbino на Тициан, Venere dormiente на Джорджоне, Тициан, Кореджо; Венерите на Кореджо и
на Анибале Карачи от XVI век и т.н.
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М. Мартинети: Източна музикантка, Източни съкровища, Източните музиканти,
Две жени в двора на султанския дворец (1891)
Както в началото на романтическия XIX век в „Източни мотиви” Юго оповестява,
че творецът има „власт над времето и пространството” и сам сътворява образи и ги
предлага на публиката си, така и Оскар Уайлд в края на века заявява, че изкуството
създава образи, далече от реалността, че и Япония е чиста измислица, изобретение –
сътворена е не само от европейските творци, но и от японските живописци като
Хокусай51. Четиридесет години след това твърдение на Уайлд Рене Магрит създава
серия с провокативното заглавие La trahison des images52. И разделя пластичното
представяне, изискващо подобие, от текста, който го представя. Текстът под картината
на Магрит, изобразяваща лула, гласи „Това не е лула”. Сюрреалистичният „жест”
подканя към размисъл за природата на подобието и когато гледаме картини на
ориенталисти – кой Ориент е това, каква е природата на това изобразяване, на това
подобие? Образа на кой Ориент предпочита публиката през XVIII и съответно през XIX
век и какви са причините за това? Различни ли са изобразените локуси (на ориенталски
„географски” зони) съобразно заглавието на творбата, когато ги назовава?
Ще се фокусираме само върху някои образи на Изтока, сътворени от
западноевропейското изкуство – върху огромната продукция на картини, представящи
в откровено еротичен план Изтока (с прелъстителните женски образи, населили този
свят; с банята, сарая и градините на сарая, харема, одалиските, танцуващите екзотични
красавици; голите девойки по пазарите, продавани като робини).
Този тип живописни творби се превръщат в индустрия, носят големи доходи на
творците, а също така задават и устойчив (обобщен) образ на далечния Друг свят –
варварски, робски, жесток, но и привлекателен, богат, тайнствен, еротичен.
Произвеждат доминиращи наративи за Изтока. Доминиращи, доколкото става дума за
голям пазар на потребление, а той съответно предполага канонизация и банализация,
които пък водят именно до масово разпространение на тези продукти. Наблюдаваме
„индустриални” жанрове, положени между „високото” и „масовото”53.
51

Wilde, O. The Decay of Lying, 1889 („In fact the whole of Japan is a pure invention”). Японизмът е явление
в художествения живот на Европа от последните десетилетия на XIX век (свързан е с периода Мейджи и
отварянето на Япония за света), затова и примерите на Уайлд са в тази посока.
52
Магрит, „Измамата на изображенията”, 1928.
53
„Индустриалните” жанрове са по средата между субполето на масовото производство и субполето на
елитарното производство; обслужват едновременно високия и ниския вкус. (Вж. Бурдийо 2004) В случая
разглеждаме и визуалния образ като „действителност, която представя и пропагандира ценности,
поведения, форми на живот. Той е и посредник, и деятел, реториката му е насочена към определена
публика.” (Ангелов 2012)
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Логично изниква и въпросът доколко този наратив е нов и с какво е свързан, както
и кога се появява и доминира в изкуството, в частност – в живописта.
Отдавна е отминало времето, когато Далечният друг свят от периферията на
Европа е изобразяван като населен с хтонични чудовища, полухора и демони 54. Новото
време населва Ориента с обекти на желанието, с прелъстителни красавици, със
социални практики, различни от европейските. Все по-разширяващото се научно
знание за света не пречи на разгръщането на изобразителни митове в познати и
утвърдени културни кодове и стереотипи. Ориенталистиката като наука в Западна
Европа се развива сериозно още от XVII век55; икономическите, политическите и
културните контакти между Изтока и Запада никога не са преставали, но живописта се
насочва по свой начин към Ориента и го превръща в мода и гради индустрия върху това
от XVIII век насетне. Ражда се и стилът turquerie, който шества навсякъде: в интериор,
дрехи, аксесоари, в битови и социални практики, в портретната живопис, отразяваща
модата в Европа – благородници, облечени в турски дрехи. Чрез това се демонстрира
богатство и социален престиж. Картините на Ван Лоо, отразяващи живота в харема, се
копират по гоблени, порцеланови изделия и други интериорни предмети (редом с
традиционните сюжети от живописта на рококо) и така също популяризират
живописни визии за Изтока56. Те често представят Ориента и султанския дворец през
добре познати европейски локуси и сюжети – като в картината „The Grand Turk giving a
Concert to his Mistress” (1737). На нея Ван Лоо във въображаем турски интериор
представя по-скоро концерт в европейска дворцова зала и добавя само екзотичен
колорит и детайли – най-вече в костюмите, а не в интериора или музикалните
инструменти. Още повече, че на картината е изобразена и съпругата на художника
(оперната певица Christina Somnis), която пее особено популярната по това време ария
Si caro, caro si от „Admeto” на Хендел, за което свидетелства стриктно изписаният
нотен лист, поставен на харпсихорда. Картината е по-скоро в традицията на
доминиращия по това време в западноевропейска живопис жанр Концерт, наложен в
културата на барока и характерен особено за северната живопис (Нидерландия,
„Малките холандци”), с която традиция е свързано и творчеството на фамилия Ван
Лоо57.
54

В средновековни географски карти и илюстрации в манускриптите, в научни текстове чак до XVI век –
напр. De rebus in Oriente mirabilibus (вер. VII в.); Konrad von Megenberg с Buch der Natur (1349–1350); The
Book of Miracles (1533); карти от XIV–XV в. (на Andrea Bianco от 1436 г., Генуезката карта на света от
1457 г.).
55
Центрове на ориентализма по това време са Германия – с учените от Лайденския университет Голиус,
Ерпениус; Франция – още в XVI век с Гийом Постел, в XVIII век с Б. д’Ербело („Bibliothèque orientale”),
а също и Испания, Англия (с Уилям Джоунс, Хенри Томас Колбрук).
56
Картини като „La Sultane Préférée avec ses Femmes, Servies par le Noir et les Eunuques Blancs ” (1773) на
Шарл-Филип Ван Лоо присъстват масово по изделия от френски порцелан. На тях най-често се срещат
митологични пасторални сюжети от живописта на рококо, както и турски и китайски сюжети и
мотиви. От средата на XVIII век в Севр и Майсен започват да се произвеждат такива порцеланови
изделия и се масовизира употребата им. Векове наред в Европа порцеланът е само внос от Япония и
Китай и изделията са изключителен лукс. Дори и в XVI век изделията от Италия са изключително малко,
скъпи и достъпни единствено за аристокрацията и кралските домове.
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Карл ван Лоо, Султанът дава концерт за своята любима, 1737

Именно през XVIII век Ориентът започва да става зрелище мечта като се
театрализира по специфичен начин – и в живописта, и на сцената 58. В картините на
Джовани Антонио Гуарди присъства като задължителен детайл и голяма (най-често
червена) завеса, която има откровено театрален ефект – сякаш сцената се открива пред
зрителя в момент на вдигане на театралната завеса. Картините на Гуарди, посветени на
източната тема, са пронизани от поетичност, игра на светлосенки, цветове и една
особена ефирност и красота, изведена чрез женските образи, чрез театралните им пози
и жестове, пищния интериор.

Ван Лоо

Гуарди

57

Charles-André van Loo (1705–1765) е син на художника Louis-Abraham van Loo (френски художник от
холандски произход, родом от Амстердам), внук е на холандския бароков живописец Jacob van Loo,
който живее и твори в Париж от 1660 година и става член на Академията през 1663 г.
58
Театрализацията при изобразяването на Ориента е много силна при художниците още в XVIII век:
при братя Гуарди, Жан Батист ван Мур. И театрализацията на живота в големи италиански градове
като Венеция също задава определена изобразителна мода. Творбите на Тиеполо, на братята Гуарди, а и
на венецианската школа от това време като цяло, са красноречиви примери. Тези творци са авторитети в
полето на живописта, на живописния език, а картините им носят светоусета на времето, на венецианската
култура с нейните празници и карнавали, с театралния и оперния живот в града. През 1714 година
излизат и 100 гравюри на фламандския художник Жан Батист ван Мур (Recueil Ferriol), пресъздаващи
екзотиката и колорита на Леванта. Те оказват решаващо влияние върху представите на европееца от
Западна Европа за Ориента, задават визуалния образ на Изтока. Турската тема, дворецът на султана,
сараят с градините присъстват повсеместно и в операта – предимно в жанрове като опера-балет и
комическа опера. Вж. и Николова 2008.
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И гравюрите на Ван Мур, представящи предимно костюми на народите от Левант,
отново имат театрално-екзотичен елемент. Те са костюми. През тях зрителят може да
си представя изобразените персонажи в различни сюжети. В сюжети, в които ще ги
постави активно живописта на XIX в. И те ще са преобладаващо екзотични, със засилен
еротичен елемент (главно в салонната академична живопис). Също толкова театрални и
парадни са и „турските” портрети на Лиотар, още повече, че той най-често рисува
европейски аристократи в „турски” роли.

Ван Мур

Лиотар
През XIX век Ориентът вече е станал приказен, екзотичен и еротично игрив,
опасен и привличащ, необичаен Друг свят. И се изпълва с изображения на „екзотични
жени”, конструиращи (и отразяващи) представата на европееца за прелъстителна
женска красота. Логично е, като се има предвид семантиката на exotic, това да е
чуждото, необичайното, не-домашното, което вълнува и разпалва въображението.
Другото винаги е полагано далече в пространството и/или далече в темпорален план.
И не винаги в многовековното развитие на европейската култура то е било дефинирано
през Изтока. Той става все по-привлекателен и интригуващ за европейското съзнание
от Ренесанса насетне, за да се настани като важна тема в изкуството през XVIII век.
Буржоазният вкус, диктуващ пазара през XIX век, постепенно превръща този
необичаен Друг свят и в нещо формално екзотично, наподобяващо картичка. Налице е
засилено игнориране на историческата достоверност59 дори и при наличието на
битова конкретика, на етнографски точни детайли, задаващи място на действие,
обстановка. Основен дистанциращ фактор при еротичното представяне на голото
женско тяло и на другостта е екзотиката, пренасяща обекта в друга реалност, където
жената става театрален персонаж, сценичен обект за съзерцание и естетическа (а и не
само) наслада. Това е процес на деиндивидуализация, постиган при изображението на
голото (или полуоблечено) женско тяло в специфични удоволствени локуси. В случая и

59

Това Ролан Барт нарича отнемане на историята и превръщането на Другото в красиви картини (Барт,
„Митологии”).
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погледът на зрителя, и погледът на художника са външни, дистанцирани; и
живописецът гледа на този свят като през обектива на фотоапарат.
Буржоазният морал също диктува пазара и живописните решения – допустимо е
еротичното да се представя през митологията и през ориенталски сюжети (т.е. отново с
дистанция спрямо тук и сега, спрямо европейското). Затова дълго време няма да
срещаме голи френски или английски жени в този тип сюжети – освен „замаскирани” в
познати митологични изобразителни решения. Пример за това е Джошуа Рейнолдс с
„Cupid Unfastening the Girdle of Venus” (Купидон развързва пояса на Венера, 1788). В
картината реална историческа личност е „скрита” в класически митологичен сюжет,
където доминира еротичното60.

Рейнолдс, Купидон развързва пояса на Венера, 1788

Реноар, Парижанки в алжирски костюми (Харем), 1872
Друг интересен пример са парижанките от „Харем”61 на Реноар, но и това са
облечени като алжирки жени, поставени в съответния интериор, т.е. в ролева позиция –
парижанки, при това от Монмартър, които „играят” на одалиски. За това говори и
наименованието на картината на Реноар. „Парижанки от Монмартър в алжирски
костюми” не е равнозначно нито на алжирски жени, нито на одалиски от харема. А и в
случая картината е реплика към Дьолакроа, а не плод на автентичен интерес към
Ориента62. В противен случай настъпва обществен скандал – като със „Закуска на
60

Картината е поръчкова, за лорд Carysfort, и се предполага, че полуголата Венера е изображение на
любовница на лорда (lady Emma Hamilton – една от известните в Европа дами от края на XVIII век).
Картината е вариация и на творбата на Рейнолдс „A Nymph and Cupid”, рисувана по същото време.
61
„Intérieur de harem à Montmartre. Parisiennes habillées en algériennes”, 1872. Създаването на тази картина
Перюшо обяснява с влиянието на Дьолакроа: за „Алжирски жени” Реноар се изказвал особено
възторжено и твърдял, че е „изпълнена с харемна сласт”, че е най-прекрасната живописна творба. Целта
на Реноар не била пресъздаване на сцени от Алжир, а постигне през изображение на полуголи жени в
източен интериор на същата чувственост и красота, която излъчва и картината на Дьолакроа. Творбата на
Реноар е отхвърлена от журито на Салона, а доколкото съществено се отклонява от шаблонизираната
живописна визия за Ориента, тя има и насетне интересна съдба.
62
Интересът на Реноар към Изтока не е етнографски или политически – това сочи и фактът, че след
първото си пребиваване в Алжир (1881) художникът се завръща само с пейзажи, в които го вълнуват
импресионистични задачи: природата, светлината, цветовете. Едва при следващото си пътуване Реноар
прави и портрети – по поръчка на Пол Дюран-Рюел, един от главните и влиятелни галеристи и търговци
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тревата” (1863) на Мане или с „Олимпия” след това 63. При Мане става дума и за
епатажна стратегия – придава се естетически статус на нарушение на общоприета
норма. В „Закуска на тревата” буколическият хронотопос е разрушен, на поляната са
разположени персонажи, които не принадлежат на света на митологията, в който следва
да прекрачват само пастири. Няма нимфи и пастирки, а един „реален” (съвременен)
парк, в който добре облечени благодорници са изобразени редом с гола и дръзко
гледаща зрителя жена. Така гледа и Олимпия в следващата картина на Мане. В
доминиращите конвенции на XIX век гола жена, дръзко гледаща към мъжа, е
куртизанка, жрица на любовта, а не благопристойна жена. Тези конвенции отново са
свързани с исторически норми на вкуса. Венера Урбинска (1538) на Тициан също гледа
зрителя. Но в XIX век еротичният код при изобразяването на голото женско тяло
изисква „благоприлично” отклоняване на погледа на богинята (жената). Така е и при
Бугро („Раждането на Венера”, 1879), и при Кабанел преди това (1863), дори и Венера
на Енгр е със замечтан и зареян поглед – в духа на ренесансовите изображения на
Ботичели, Рафаело. Това обяснява и реакцията на Наполеон III, който закупува
„Раждането на Венера” на Кабанел, но дори и не задържа погледа си върху картината
на Мане. Както и много други зрители и художествени критици. Епатажните стратегии
на Мане са и по отношение на озаглавяването на картините. Разбира се, в цялата
история на изкуството най-уязвимият жанр е nu и най-противоречивите оценки са
свързани с рецепциите на изображения на голо тяло – още от първата гола Афродита,
която дръзва да извае Праксител и която става койнос топос на античната литература 64.
Този тип сюжети, доставящи наслада на зрителя, в които доминира еротичният
дискурс, съществуват в изкуството от древността: похитени нимфи и богини,
похитените сабинянки, дъщерите на Левкип; голата Венера, танцуващи харити, къпещи
се нимфи, Апелес и Кампасма, Фрина пред Ареопага и ред емблематични любовнона картини в Париж и в цяла Европа по това време, от когото зависи в голяма степен икономическото
състояние и оцеляването на много импресионисти. (Вж. Перюшо 1980) Сходни артистични агони са
проследими и по отношение на Пикасо с „Алжирски жени” спрямо Дьолакроа и Реноар, както и
одалиските на Матис и Пикасо спрямо тези на Енгр, Дьолакроа и Реноар. Те отново са диалози в
художественото поле между творци, решаващи в различни стилове една и съща художествена задача, т.е.
вариации по тема – и не са ориентирани към полето на масовата култура.
63
Скандалът около „Закуска на тревата” е последван от нов, когато Мане представя „Олимпия” (1865).
По същото време академичният художник Кабанел представя в Салона „Раждането на Венера”,
посрещната с всеобщо одобрение и възхита. От средата на XIX век и фотографите масово тиражират
снимки на голи жени, позиращи като в картините на Тициан, Джорджоне и Енгр, като одалиските на
академичните живописци ориенталисти. Затова обществените скандали около творбите на Мане не са
свързани с нарушаване на общоприет морал, а с установени художествени конвенции. Те са свързани и с
провокативното заглавие, което отказва да отпраща към абстрактни и далечни светове – Ориента с
одалиската или пък митически локуси, населявани от Венера, нимфи, харити. Аналогични паралели може
да проведем и със съдбата на две литературни творби, излизащи по едно и също време, през 1858 година:
„Мадам Бовари” на Флобер и „Фани” на Фейдо. Първата е осъдена за нарушаване на обществения морал,
а втората е с огромни тиражи (13 издания за първата година), радва се на всеобщо признание – най-вече
поради пълното следване на утвърдени литературни норми, съобразени с читателски навици и очаквания.
64
По разказа на Плиний Стари има два варианта на скулптурата – облечена и гола. Жителите на Кос са
скандализирани от голата богиня и не я приемат. Скулптурата на голата Афродита е закупена от
гражданите на Книдос. Около Афродита Книдска се градят митологии – за рецепцията на творбата; за
модела, вдъхновил Праксител (хетерата Фрина) и т.н.
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митологочни сюжети, повечето проиграни през Овидий 65. Техните изобразителни
решения конструират културния смисъл на голотата и сексуалността. Когато голотата
вече не е натоварена с култово значение (не е сакралната голота – митологично и
религиозно легитимирана, философски осмислена), се пренасяме в сферата на
еротичното и на пазара и аудиторията на тези творби, в социалното поле (сексуалният
код е социален). Когато Жером представя на Салона 1861 година „Фрина пред
Ареопага”, Дега с пълно основание се възмущава и интерпретира картината като
порнографска. Защото античната Фрина не е закривала лицето си, не се е срамувала от
красотата и от голотата си. По същото време масовият пазар е залят със скулптурни
копия на Фрина на Жером – от мрамор, бронз, сребро, слонова кост (дело на А.
Фалгиер).

Жером, Фрина пред Ареопага, 1861

Фалгиер, Фрина
И картината на Кабанел „Раждането на Венера” се радва на такъв успех, че има
фотокопия, разпродавани из Европа и САЩ от Адолф Гупил, тъста на Жером. Той е
сред най-големите търговци на изкуство в XIX век и забогатява чрез фирмата си, която
предлага репродукции. Клонове на Goupil & Cie има из цяла Европа и в Ню Йорк, на
масовия пазар се продават репродукции на всички известни картини, привличащи
вниманието на широката публика – в различни размери, качество и цена.
Когато еротичният Друг свят не е светът на античната митология, а е Ориентът
(при това различен като географски зони), а доста еднотипните персонажи в тези
творби са положени в сходни удоволствени локуси66, това пространство следва да четем
не просто като географско (ситуирано някъде във времето и в „реалната” география).
65

Пан и Сиринга, Аполон и Дафна, Зевс и Европа, нимфи и вакханки; сатири, преследващи нимфи и т.н.
Градина, баня, пазар, танцьорки по време на пир, лупанариум. Аркадийният топос също се преосмисля
и от XVIII век ще бъде видян и през градините на сарая (напр. A. Guardi „Scene in the Garden of the
Seraglio”; Frederick Bridgman „In the Garden at Mustapha”).
66
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То е социално пространство, в което са обективирани конкретни социални механизми и
структури67. И системата на символната репрезентация през XIX век, свързана с
произвеждането на значения, обяснява разнопосочността на оценките за привидно
еднотипни сюжети; културните скандали, които се разразяват около картини е еротична
доминанта. Често дори сходните и „утвърдени” удоволствени локуси, разпознаваеми за
публиката, в които се ситуира голата екзотична красавица, наподобяваща Венера, не
спасяват художника от диктата на общоприети морални норми. Пример за това е и Енгр
– художникът, чиито творби оказват огромно влияние за развитието на
ориенталистиката в живописта през XIX век. „Голямата одалиска” (1814), представена
на Салона 1819 година, шокира публиката. Картината е създадена по поръчка (за
Каролин Бонапарт, най-малката сестра на Наполеон), и е рисувана във времето, когато
Енгр работи в Италия и живее във вила Медичи. Тя е повлияна главно от италианската
ренесансова живопис. В нея има детайли, подсказващи, че цитатите се движат чак до
Артемизия Джентилески – до нейната Венера и Купидон (Спящата Венера), където
младият бог държи същото ветрило от паунови пера, каквото и одалиската на Енгр. В
същото време творбата пряко кореспондира с „Мадам Рекамие” на Ж.-Л. Давид и с
„Паолина Бургезе като Венера” на А. Канова. Още по-интересно е, че първоначалният
проект на картината е наречен „La Dormeuse de Naples”, преди да се превърне в
Одалиска (която не спи, а отново гледа през рамо към зрителя). „Голямата одалиска” е
посрещната с диаметрално противоположни реакции – от възторг до възмущение.

Джентилески, Спящата Венера, ок. 1626-1630

Енгр, Голямата одалиска, 1814
Примерите с картини, основополагащи за развитието на ориенталистиката и в
същото време срещнали противоречиви оценки, са много. Това може да се обясни и
чрез митологиите на буржоазията (на буржоазната култура) с нейните вкусове68 и
предпочитания, с нейните оттласквания от определен тип културни сюжети и замяната
67

По този начин интерпретират пространството Зимел, Бенямин, Бурдийо, Льофевр. Социалното делене е
обективирано във физическото пространство, което се оценностява символно, натоварва се с определени
значения. И според Соджа пространството е концепт, който следва да се чете през социални процеси
(производство на възприятия, ползване, усвояване), а не само като географски регион или като продукт
на определени психологически конструкции (Soja, 1989; Lefebre 1991).
68
С тези въпроси се занимават много учени, предимно в полето на социология на вкуса. Важна
характеристика на популярната естетика е пространството на получаване на удоволствие – харесва се
най-много онова, което директно активизира сетивата и въздейства емоционално.
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им с нови, с афинитета към едни живописни жанрове и игнорирането на други, както и
с чувствителността към онова, което се приема за допустимо, за норма, включително и
в жанра nu (т.нар. целомъдрена голота69). В буржоазните домове през XIX век рядко се
срещат картини със сюжети, доминиращи в Ренесанса и барока. Предпочитанията са
към портрет, пейзаж, натюрморт, жанрова живопис, включително ориенталски сюжети,
както и към декоративното изкуство. За промяната на пазара и афинитета на
буржоазния купувач към ориенталски сюжети с еротична доминанта в изображението
говори и Джон Маккензи – втората половина на XIX век този пазар е особено активен,
отразява се и на американските художници и колекционери от началото на ХХ век70.
Тенденциите, които ще откроим, кулминират в определено време и имат
доминиращ културен център – Франция от времето на Втората империя и Третата
република; обвързани са с икономически и социокултурни феномени на това време и с
водещ художествен център – Париж, „столицата на XIX век”. Не е случайно, че почти
няма представител на ориентализма в живописта, чийто творчески път да не е свързан
поне за известно време с Париж.
Наблюденията над процесите, свързани с ориенталската тема в живописта на
Западна Европа, водят до следните изводи:
1) От XVIII век започва редуцирането на антични митологични и литературни
сюжети (а и на библейски) за сметка на сюжети от „съвремието”, които трайно се
настаняват в живописта през XIX век71. Образът на Ориента е свързан с познати
изобразителни решения. При „заместването” на сюжети и образи се запазват мисловни
и художествени матрици: на мястото на голите антични богини и кóри, на Венера 72 и
нимфите, на харитите, на Кампаспа и Фрина идват одалиските от харема; през
изобразителни решения като похищението на сабинянките, Фрина пред съда, Апелес и
69

Изкушаващи тук са паралелите с трактата на Андреа Капелан „За любовта” (ок. 1185), в който той
говори за „благопристоен контакт с гола любовница” (Capellanus 1941: 122). Но ако средновековният
трактат на Капелан и провансалската лирика като цяло, а след това и поети като Данте решават сложния
въпрос за отношението между небесна любов (чиста любов) и греховна, земна любов (между
непристойно еротичното и платоничното), то буржоазният морал в XIX век има друга задача – да облече
в благовидност и благопристойност именно еротичното, телесните желания и страсти, да ги узакони в
приемливи и „благопристойни” форми.
70
Пример за това е американският ориенталист Бриджмън (Frederick Bridgman, ученик на Жером) с
неговите еротични изображения на одалиски и сцени от харема. Вж и MacKenzie 1995: 48–49. Относно
характеристиките и промените в приватното пространство, в буржоазния дом, интериора и модата вж. и
Бродель 1986.
71
Афинитетът към жанрови сцени е характерен за края на XVIII век в изкуството и на Англия, и на
Франция. (Вж. Гомбрих 1995) Тази тенденция в развитието на историческата живопис отбелязва и
Ангелов: преходът от историческа живопис, разказваща минали исторически събития, към представяне
на актуални събития, се извършва към 20-те години на XIX век (Ангелов 2012). В средата на века се
появява и школата на реалистите в живописта, Курбе оповестява неуместността да се изобразяват
ангели и митически персонажи, да се следват театралните ефекти и сюжетите на салонната живопис.
Тенденцията към демитологизация, епатажът, споровете с академизма, с неокласицизма в живописта
върви в различни посоки (при Курбе, при Тулуз-Лотрек, при импресионистите, при представителите на
Arts Incohérents, на групата Наби, при Климт и т.н.)
72
Венера от помпейските фрески, Венера на Ботичели, на Тициан и на десетки художници до XVIII в.
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Кампаспа, Фрина и Праксител и т.н. се изобразява пазар на робини, избор на
фаворитка, оглед на робини в харема. В живописните визии от XIX век животът в
харема не се различава много от представянето на живота в Лесбос от времето на Сафо,
на римския лупанариум или на антична хетера, съблазняваща пълководци и
философи73. За пряката връзка между тези образи в културното съзнание на XIX век
говори и текст на Теофил Готие, който през 1853 година пише:
Не мога да се удържа да не мисля за цялото съкровище от красота, затворено за човешките
очи, тези прекрасни примери от Гърция, Кавказ, Грузия, Индия и Африка, изчезващи, без да
бъдат увековечени в мрамор или върху платно... тези Венери, които никога няма да имат
своя Праксител; Виоланти, нуждаещи се от Тициан; Форнарина, никога не видяна от
Рафаел74.

Сходни изобразителни решения (с еротична доминанта), четящи по еднакъв начин
Античност и Ориент, има в десетки творби: „Нимфеум” (1878) на салонния академичен
живописец Бугро не е по-различен от „Турска баня” (1862) на Енгр, а „Раждането на
Венера” (1879) и „Къпеща се” (1864) на Бугро – от представянето на жена на робския
пазар или танцуваща одалиска при ориенталистите в XIX век, а и през първите
десетилетия на ХХ век (напр. при Ото Пилни и Анри Тану 75). „Робски пазар в античен
Рим” (1884) на Жером не се отличава от изобразителните решения на робски пазар в
Ориента. И „Фрина” на Буланже е отново в аналогичния изобразителен код – одалиска.
И в двата случая – когато жената е митически персонаж или е одалиска от Ориента –
става дума за жанра nu. Този жанр изобилно присъства на Салоните в Париж, а и не
само там. Особен интерес и противоречиви оценки за представените картини има
например през 1861 година76, а и през 1863 година, когато „Раждането на Венера” на
Кабанел се радва на шумна слава. На тези Салони изобилно присъстват голи
митилогични персонажи и най-вече Венери, „антични сюжети”, дело предимно на
академични живописци, и дават началото на мода за десетилетия напред. Не случайно
именно тогава се раждат и алтернативните салони и художествени обединения77.
2) И друг процес започва активно да се разгръща отново от XVIII век насетне. На
мястото на фреските в дворците (и на картините с огромни размери, предназначени за
дворци и аристократични домове78) се появява картината за масовия пазар. Голяма
част от сюжетите на фреските (а и на картините, вкл. до рококо) са любовно-еротични –
73

В XIX век настъпва и важна ресемантизация на образа на Сафо, както и на представата за жените в
Лесбос, за античната жена. Вж. Николова 2013.
74
Цит. по: Coco 1997: 14.
75
Henri Adrien Tanoux (1865–1923). В картините на този салонен художник дори и когато музицират,
жените са голи – като в „Свиреща на арфа” (The Harp Player, 1913), „Край кладенеца” (At The Well). Като
голите одалиски в картините му са изобразени и Саламбо, Таис.
76
„Фрина пред Ареопага” (1861) на Жером освен всичко друго е и реплика на твореца към съвремието и
лицемерието на обществения морал, въпреки че е остро критикувана, особено от художниците (вж.
Шахов 2017: 125).
77
В това политическо и културно поле е важен и начинът, по който се назовават Салоните: на
отхвърлените (Salon des refuses), на независимите (Salon des indépendants).
78
Красноречив пример е Рубенс. Размерите на картините му са огромни, съобразени с предназначението
им – за аристократични дворци, обществени сгради, църкви.
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по антични митологични и литературни сюжети, докато пазарът на картини през XIX
век, ориентиран към разнородната аудитория на буржоазна Европа, вече предполага
нови сюжети. Ще посочим един пример за тази промяна, свързана с различен тип
аудитория и културните й нагласи: фресковата живопис на Тиеполо спрямо
ориентираните към друг пазар негови творби79, както и на други художници от същото
време – братята Гуарди. Те се обръщат към ориенталската тематика и правят серия
картини по темата, при това в ателието работят съвместно и е трудно определимо
авторството в тези творби80.
3) Другата важна промяна е свързана с визията за удоволствения локус. От
„отворено” митологично пространство, населено със съответните персонажи, той се
превръща в затворено приватно пространство (будоар, баня, басейн, харем, сарай,
градина), където зрителната гледна точка е почти воайорска; персонажите са хора, а не
божества, най-често са жени – при това одалиски, а не султански съпруги. Свързването
на съпругата с определени социални роли снема в известна степен еротизма, затова и
озаглавяването на картините, както и обектите на изображение, са смислоопределящи –
доминират заглавия като одалиска, наложница, ориенталска красавица, красавица от
харема. Когато е отворено пространство – пред дома, на терасата, на пазара за роби – то
отново има изобразителни специфики, които го правят дистанцирано и камерно, т. е.
„приватно” в смисъла на малък и обособен свят, чийто обилен екзотичен интериор цели
да възсъздаде в миниатюра цял един свят, отдалечен във времепространството.
Приватната сфера е феномен на Новото време. И предназначението на картините, за
които говорим, е свързано с приватното: с частния дом, с личния кабинет, с будоара. А
и в европейското социално пространство жената векове наред е свързвана именно с
камерното пространство – на дома. Този локус е обичаен за полагането в него именно
на женски персонажи.
Екзотичното приватно пространство, видяно като място за чувствени наслади,
където се преживява животът в неговите интимни и чувствени измерения, присъства и
в романа на Теофил Готие „Фортунио”81. В него индийски принц създава свой
„невидим” екзотичен дворец в центъра на Париж – интимно пространство на азиатски
приказен лукс, младост, красота и изтънчени наслади; приватен рай, дистанциран от
сивата делнична реалност. То отново е обитавано от богини (déesses) – прекрасни жени,
напомнящи митически, литературни и живописни персонажи 82. В мисловността на
европееца от XIX век тези конструкти работят устойчиво. Новите удоволствени локуси,
79

Сред непривично малките размери за творби на Тиеполо са „Млада жена с папагал” (1758–1760) и
„Жена с мандолина” (ок. 1760). Те са с размери: 72 x 53,5 см и 93 х 74 см. „Жена с папагал” изобразява
млада и кокетно разголена светска дама. Темата е κοινoς τoπος на живописта – по нея ще създадат
картини Мане, Реноар, Курбе. Но в картината на Курбе от 1866 година жената вече е напълно гола,
изобразена като голата Венера. Творбата е вдъхновена и от успеха, който преди това има „Раждането на
Венера” на Кабанел. Шокът на публиката идва от факта, че е изобразена „истинска французойка”, а не
митическа богиня, и в заглавието е обозначена като жена (Femme), а не като при Кабанел – Венера.
80
Тиеполо и братята Гуарди живеят и творят по едно и също време. Тиеполо е женен за сестрата на
Франческо Гуарди. Джовани А. Гуарди, вероятно с участието на Франческо Гуарди, прави едни от
първите изображения на живота в Османската империя – серия малки картини в периода 1741 – 1743 г.
81
Първоначалното заглавие на романа е L'Eldorado – така е отпечатан за първи път във „Фигаро”, 1837 г.
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свързани с еротичното, макар и разположени в центъра на европейския мегаполис, имат
характера на частни пространства – с красиви жени и изискан екзотичен интериор, т. е.
нов земен рай (нова градина на земните наслади).
4) Друга важна разлика в изобразителните решения на ориенталистите от
очертания период е свързана с разсъбличането на жената. В сцените от живота в
султанския двор и харема в картините на Ван Мур и на Гуарди жените са облечени, в
картините на Лиотар – също. Пример за тази тенденция са и илюстрациите от 1785
година към 1001 нощ на гравьора Клеман-Пиер Марийе83.

Ван Мур, Турски празник в шатрата, 1720-37

Клеман-Пиер Марийе, 1001 нощ

През XVIII век доминира интересът към интериора и ориенталския костюм, към
бита и социалните практики84. Гола ще е жената (предимно робиня) през XIX век в
картините на десетки ориенталисти – и в градината 85, и в харема, и на пазарите за роби,
и в бедуинския лагер в пустинята, както и при портретирането на ориенталска жена
82

Музидора (Musidora) е мраморно изящна 18-годишна девойка, русокоса, с морско синьо-зелени очи;
Фебе (Phébé) е чернокоса дева, подобна на Артемида; Цинтия (Cinthie) е като знатна римлянка със строга
патрицианска красота (напомня Делия, Лесбия и Цинтия от елегиите на Катул, Тибул, Проперций), а
прекрасната Арабел (Arabelle) е определена като „истинска парижанка” (Fortunio, I).
83
Clément-Pierre Marillier (1740–1808) – френски художник и гравьор. Вж. гравюрите му на:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cl%C3%A9ment-Pierre_Marillier
84
Изображението на харема и при някои художнички, представителки на ориентализма, е по-специфично
– напр. при H. Browne (1829–1901), която в средата на XIX век дава по-реалистичен поглед към живота в
Константинопол. Жените от харема в нейните картини са облечени и забулени: Une visite (intérieur de
harem; Constantinople (1860), Une joueuse de flûte (intérieur de harem; Constantinople (1861). Такава е
визията за Ориента и в картините на Maria Martinetti от 90-те г. на XIX в.
85
Пример за това е испанският ориенталист Federico Fernández Y Gimenez (1846–1873).
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(девойка). Тази тенденция е валидна най-вече за втората половина на XIX век и
началото на XX век86. Аналогично е и изобразяването на частното женско пространство
в Елада, на гинекея (Жером – „L'intérieur grec, Le gynécée”, 1850). То също става поле за
въображението, доколкото е скрито от мъжкия поглед и може да се изпълва с еротични
образи и сцени, сходни с тези, които ориенталистите представят през харема. Сюжетите
с турска баня и басейн в харема, еднотипно решени в живописта на ориенталистите,
доста напомнят и на описанията на Мери Монтегю, от които също се черпят
вдъхновения:
На първите пейки, постлани с възглавници и богати килими, седят дамите, а на вторите –
зад тях робините им, но без всякакво отличие за сана им в облеклото: всички бяха в
естествено състояние, т. е. на обикновен английски – съвършено голи, без да прикриват
някоя прелест или недостатък. При все това сред тях не се забелязваше ни най-бегла
покварена усмивка или нескромен жест. Вървяха и се движеха със същото величествено
изящество, както Милтън описва Ева. Сред тях имаше много жени с такива съразмерни тела
както никоя от богините, рисувани от четката на Гвидо или Тициан. Повечето от тях имат
блестящо бяла кожа, украсена само от хубавите им коси, разделени на много плитки,
спускащи се по рамената им, заплетени с бисери или панделки и напълно наподобяват
фигурите на Грациите. [...] Забелязах, че дамите с най-нежната кожа и най-изящните форми
привличат много повече възхищението ми, въпреки че лицата им понякога са по-малко
красиви от лицата на другарките им. Трябва да Ви призная, че бях твърде лоша и тайно
пожелах господин Джервъс /познат художник на авторката/ да може да присъствува тук
невидим. Представям си, че той би подобрил много изкуството си, ако види толкова много
хубави жени голи в различни положения: едни разговарят, други работят, трети пият кафе
или шербет, докато повечето лежат небрежно върху възглавниците си, а робините им
(обикновено хубави момичета на 17–18 години) сплитат косите им по различни начини 87.

Ювенилната култура, сред чиито важни характеристики е свръхоценностяване
на тялото, обвързвато му с празнично-удоволственото, еротичното, игровото, също
предполага специфични употреби на женския образ в живописта през XIX век. Затова
художниците ориенталисти често „маскират еротични или откровено порнографски
образи като ориенталски”88. Това на свой ред е акумулирано и от културната индустрия,
активно предлагаща перманентни наслади, налагаща празничното и потопено в
чувствени наслади ежедневие като идеал за живеене.
5) Именно от втората половина на XIX век започва да доминира и още един
изобразителен сюжет – пазар за роби. Източният пазар е устойчиво свързван с
екзотиката топос, но в случая става дума за изобразяване на търговия с роби. Сцените
обаче отново са стереотипно решени и не предизвикват тревожните въпроси, които
феминистки като Ема Голдман поставят в началото на ХХ век 89. В картините доминира
86

Серията картини на Ото Пилни на тема танцуващи одалиски и пазар за роби е от периода 1900–1927 г.
Пилни е любим художник на владетеля на Египет – хедив Abbas II. Почти всичките му картини са в
частни колекции. Същото се отнася и за ориенталисти като Анри Тану (Tanoux), чиито творби са в
частни колекции и са скъпо продавани и до днес.
87
Балканите 1979: 81.
88
Ангелов 2012.
89
В есето на Голдман „The traffic in women” (1910) се поставят важни социално-политически въпроси:
причините за търговията с жени, икономическите фактори за това (пазарът на труда), общественото
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красивата гола бяла робиня90 и еротичните конотации, които композицията и
изображението задават. Пример за това са както творбите на френските ориенталисти
от втората половина на века, така и на викторианския художник Ърнест Норман (Ernest
Normand) – в сцени с пазар на голи робини и харемни сцени, рисувани 80-те и 90-те
години; и на Едуин Лонг91 („The Babylonian Marriage Market”, 1875), и на швейцарския
художник Ото Пилни от първите десетилетия на ХХ век.
Изображенията са не само на ориенталски пазари за роби, но и на антични, на
древноегипетски, на пазари в Крим и т.н. Те са представяни напълно еднотипно.
Пример за това са картините на Жером, които ситуират сходни женски образи в
различен интериор – античен и ориенталски.

Жером, Пазар за роби в Рим, 1884

Жером, Пазар за роби, 1866

Сред емблематичните картини по тази тема са: „Пазар за роби” (1852) на
Франческо Гонин92; „Пазар за роби” (1853) на Орас Верне93 и на Ж.-Ф. Портел (1853);
съзнание и начините, по които се реагира на въпросите за несвободата на жената, за жената като
сексуална стока (търговията с женското тяло, проституцията, продажбата чрез брак). Те са видени в
историческа перспектива, от Античността до XIX в. Особено красноречива е Голдман спрямо позицията
на християнската мъжката аудитория („christian gentlemen”, „good, respectable people”) по тези въпроси.
90
Към средата на века пазар за роби (с красиви голи жени, представени като еротични обекти/стоки) се
появява при Теодор Шасерьо, а втората половина на века е масово представен сюжет: при Ж.-Л. Жером,
Фабио Фаби, Гюстав Буланже, Ото Пилни, Хосе Хименес Аранда, Хофман, Фр. Гонин, Адам Бренер.
Интересна светлина по този въпрос дават и изследвания на Холис Клейсън, фокусирани върху
Франция от XIX век – върху социалния живот и темите, които проникват в изкуството, включително
несвободата на жената, образа на куртизанката (Clayson, Hollis. Painting the traffic in women; Clayson, H.
Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era). Вж. и Clark, T. J. The Painting of Modern
Life: Paris in the Art of Manet and His Followers.
91
Edwin Long (1829–1891) – кралски академичен художник, който след посещението си в Египет и Сирия
през 70-те години прави кариера и богатство като ориенталист.
92
Francesco Gonin (1808–1889) – италиански художник и график.
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серията картини на Жером (в периода от 1857 до 90-те г.), на Ф. Фаби, Г. Буланже,
Хофман94 и десетки други ориенталисти до Ото Пилни в началото на ХХ век.

Хофман

Верне

Гонин

Пилни

С какво могат да се обяснят наблюдаваните процеси? И защо пазарът за роби
става приемлив тип живописен сюжет именно през втората половина на XIX век?
Колкото по-дисциплинирано и хомогенизирано става социалното пространство в
Западна Европа (главно от Просвещението насетне), толкова повече стремежът към
освободеност, както и интересът към частното, интимното и към другостта
(различието) нарастват. Желанието да се отхвърлят, макар и за малко, ethos ascétique и
буржоазните добродетели, свързани с умереност, труд, пестеливост, благоприличие и
сдържаност, е отразено и в потреблението на картини (изобразителни митове), в които
доминират изобилието, прекомерността, разкошът, леността, чувственото начало
93

Horace Vernet (1789–1863) – френски художник и дипломат, ръководител на Académie de France à Rome
(намираща се през XIX век във вила Медичи).
94
Eugene Ansen-Hofmann (1862–1955) – австрийски ориенталист.
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(богатство, безделие, лукс, чувствени наслади). Това безделие е особен вид otium,
натоварен с различни значения от тези в Античността и при ренесансовите хуманисти;
то е свързано и с друга представа за протичане на времето (за едно особено без-времие,
идентифицирано като блаженство95), както и със специфични пространства – в
приказния и екзотичен Ориент, видян като „щастливо място”, отделено от реалния свят
(разположено на края на οἰκουμένη), т.е. и като специфичен „остров”. А още от
елинската митология островът е и любовен топос96. Екзотичните живописни сюжети
предлагат именно такива знаци на щастие (особени символни блага), потапяйки зрителя
в друга „реалност”. Появяват се и нови регистри, в които се мислят любовта,
еротиката, плътското (сетивните наслади). Тази тенденция е оповестена и като нова
етическа програма в предговора на Пиер Луис към романа му „Афродита. Антични
нрави” (1896), който веднага става бестселър, с тираж от 350 000 екземпляра. В него
Луис призовава с помощта на мечтата да се обърнем към опияняващата и вечно млада
земя, която наричаме Античност, когато Красотата и голото тяло са били божествени и
естествени, а чувствената любов – свещена. Това не е само „свещеният еротизъм”,
вълнуващ творците от fin de siècle, а и модерен манифест на хедонизма, който
културната индустрия експлоатира. Тенденцията е видима още в ранната история на
фотографията. Голите жени във фотографията от XIX век заемат позите, които им
задават „дрехата”, интериорът и жанровите конвенции. Силна е обвързаността между
живописните и фотографските еротични изображения в сюжета одалиска още от 40-тe
и 50-те години на века97. Което подсказва отново конвенционалността на определени
еротични визии (сюжети), допустими за това време и неговата аудитория. Еротичните
обекти от френските фотографии отново играят ролята на ориенталски красавици;
декоративното, сценичното е изведено и чрез интериора, и с композиционните
решения.

Жулиен Валу дьо Вилньов, 1853

Надар, 1855
95

Идилично блаженство, обвързано с представите за aetas aurea.
Остров Огигия, описан в „Одисея”, о. Кос и Сицилия при Теокрит, Лесбос в „Дафнис и Хлоя” на Лонг,
островът с вълшебната градина на Армида в „Освободеният Йерусалим” на Тасо, двореца на Алцина при
Ариосто, ситуиран на остров с буколическа природа.
97
Одалиските и екзотичните красавици на фотографи като Félix-Jacques Antoine Moulin, Louis-Camille
d’Olivier, Julien Vallou de Villeneuve.
96
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Ф.-Ж. Мулен, 1852

Луи-Камий д`Оливие, 1853
Срамът от голотата е социално-исторически конструкт, както и конвенциите за
изобразяване на тялото: голо, облечено, с пищни дрехи; скрито/открито, сакрализирано/
десакрализирано. Дрехата винаги е била важен културен маркер; граница на
приватното (интимното) спрямо публичното, граница между човека и средата,
индивида и социума. В живописта на ориенталистите от XIX век голата одалиска е
знак за деиндивидуализация, за отнемане на персоналното, интимното. Дрехата е
идентификационен маркер за принадлежност (етническа, национална, знак за социален
и политически статус), а голото робско тяло дори не принадлежи към сферата на
човешкото – робът е средство за производство, стока, обект, нечия собственост 98.
Затова е трудно да се идентифицира в подобен род живописни изображения място на
действие и етническа принадлежност на персонажите – те са „анонимни” (голотата им е
символичната дреха на неопределеността). Голото тяло в този тип еротични/екзотични
визии за Ориента не е „текст”, тревожещ съзнанието на зрителя с важни социалнополитически въпроси, свързани с робството и свободата. То се пренася в сферата на
едно митологично времепространство, обитавано от фикционални персонажи. Така
лесно се прекрачва от конкретното човешко същество към митическия образ на
нимфата, на Венера, излизаща от морските води, на спящата Венера, към
„въображаемия” сластен образ на античната хетера, на ориенталската одалиска. В този
регистър голото женско тяло е свързано с концепта съблазън. Освободено от дрехи и
социални маркери (в сюжета „пазар за роби”, „избор на наложница/фаворитка”) то е и
инструмент на власт; работи в регистъра на „семиотика на страстта” – активно
съблазнява, покорява. В същото време може да е изведено и през регистъра на
покореното, притежаваното, т.е. да е в пасивна позиция (на роб, вещ). Символичната
амбивалентност на голото женско тяло в наблюдаваните сюжети прави трудни
еднозначните констатации. Съдържателните регистри на този тип образи са обвързани
и с многовековната история на живописта (вкл. на жанра nu), и с литературата. Важно в
случая е отношението към тялото – като към фетиш, към зрелище, пораждащо мечти,
98

В този смисъл жената в живописта на ориенталистите от XIX век встъпва и в древната ситуация на дар,
на трофей на мъжа воин, на негова собственост (придобивана с брак, с покупка на наложница).
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фантазии. Новата етика на отношение към телесното е обвързана активно с красотата и
еротизма, с еротизираното тяло, което покорява. Това тяло не е обвързано със
социалните роли на майка, съпруга. То е призвано да е обект, който съблазнява, да е и
обект на притежание. В този смисъл робство (роб) и женско тяло се успоредяват, имат
еднакви социални функции99. И присъстват непротиворечиво в един общ сюжет в
ориенталската живопис – пазар за робини100.
За наблюдавания тип „индустриални” жанрове в живописта от XIX век с
доминиращ еротичен дискурс (където жената, красивото, насладата и ред социални
ценности са соматизирани), е валидна и характеристиката, за която говори Бодрияр в
„Обществото на консумацията”: отношението на потребителя към света, към
политиката, историята и културата не е отношение на интерес, участие и поемане на
отговорности, не е и тотално безразличие, а е отношение на любопитство. Затова и
съдържанието на знаците в тези живописни сюжети е различно – по-встрани от
сериозни политически послания, свързани с робството и свободата, но все пак с
активен интерес и любопитство към Другостта, към Изтока101.
Във втората половина на XIX век търговията с роби вече не е политически
проблем за европееца, законодателствата в европейските държави отдавна са го
решили, т. е. забранили са търговията с роби. Затова и тревожните политически
въпроси за робската „употреба” на човека не стои на дневен ред пред реципиентите на
тези картини. Те изобразяват „варварски” практики, с които Европа се е разделила;
представят и копнежни образи, в които доминира красивото женско тяло – и то найчесто не е във възрастта, която сведенията за реалната търговия с роби показва 102.
Стереотипите за Изтока с неговите екзотични красавици проникват в т. нар.
романтически ориентализъм още през преводите в Западна Европа на 1001 нощ. През
1842 година излиза и 1002 Nuits на Теофил Готие – отново в духа на приказния Ориент,
който Европа реципира през близкоизточната словесност. Във втората половина на
века, доста преди Пиер Луис, изкуството е шаблонизирало представата за еротиката в
редица творби – през сюжети, ползващи инструментално и Античността, и Ориента.
99

И политическият статут на жената в Европа се променя едва в началото на ХХ век (избирателни права
тя има от началото на ХХ век).
100
Изтокът и през XIX век продължава да е силно политизиран, идеологизиран, а също така и видян като
екзотичен обект на желанието, „остров на въображението”. В този смисъл той не е географска и
политическа зона, а ясно обособен културен топос. Сред устойчивите от векове стереотипи за Изтока са:
демонизирането на мъжа (варварин, жесток деспот, сластолюбив тиран) и еротизираният женски образ.
101
Тези живописни образи са готови знаци, свързани с митологиите за Ориента (не са свързани с
„реалността”), подчинени са на особен митологически дискурс. Те работят и в режима на елинската
митология, доколкото обвързват Ерос – Венера (чиято власт се простира над смъртни и над богове) –
голо женско тяло с божествен харис.
102
С появата на градовете и с индустриализацията на Европа се увеличава притокът на роби:
преобладават жените (2/3), те са на възраст 11-18 години (не по-стари от 22 г.). За това има строго
икономическа логика – те са по-дълго активни работно, а след определена възраст са освобождавани, при
това със зестра и гражданство. Жените са предпочитани и заради домакинството, в което са включени.
Мъжете роби са продавани предимно на Изток – за войници (напр. на мамелюките). Вж. Карпов 2016,
Карпов 1982.
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Сред тях е и първият роман на Пиер Лоти с образа на ориенталската жена, видян в
приказно-сластен режим (Aziyadé, 1879). Стереотипите са толкова устойчиви в края на
века, че след това и в балета „Шехеразада” (1910) либретистите Фокин, Дягилев и
Бенуа поставят своя разказ за любов, ревност, прелюбодейство и смърт именно в
харема, някъде на Изток и в приказни времена. И това е поредният прочит на 1001 нощ,
вдъхновил и Римски-Корсаков, и останалите творци от трупата на Дягилев, както и
западния свят, в който модата доста време ще е доминирана от костюмите и декорите
на Л. Бакст за този ориенталски балет. Огромната популярност на балета „Шехеразада”,
освен безспорните му художествени достойнства, може да се обясни и с избора на
интерпретация на Изтока през устойчиви културни стереотипи – през визуалните
образи на Ориента, наложени с ориенталистите в живописта, през жестокостта и
еротиката. Фокин пише: това е „историята на прекрасните жени от харема, които се
възползват от отсъствието на господаря си, за да се отдадат на оргия със своите
любовници (мускулести негри), което води до кърваво възмездие”. Той подчертава
категорично, че става дума за „измислен Изток”, в който само хореографията е
вдъхновена от източния тип танци103.
През 1911 година, малко след огромния успех на балета „Шехеразада”, Пол Поаре
организира моден бал в същия дух и го нарича „1002 нощ”. В него отново се проиграва
топосът султански дворец с одалиските от харема. Приказният свят е сътворен от
художници, ръководени от Поаре, и търси цялостното внушение за попадане в света на
приказките, в приказна Персия104. Преди това, от 1905 година, в Париж като танцьорка
в „източен стил” работи и Мата Хари. Изборът й да е екзотична източна танцьорка е
продикткуван от модата по ориенталското в Париж и в цяла Западна Европа от тези
десетилетия105. Тя дори мистифицира биографията си и се представя за екзотична
принцеса с индийско потекло.
През XVIII век в буржоазна Европа се е наложил свободният пазар на
изкуството и творците се ориентират спрямо пазарните търсения. Те вече не разчитат
само на поръчители (чийто вкус и очаквания е предвидим), аудиторията им става
разнородна и все по-малко обвързана с аристокрацията и нейните вкусове и критерии.
И на ежегодните Салони в Париж конкуренцията става голяма, художникът трябва да
впечатли публиката с подходящ сюжет и/или с начина на изображение. Това
предполага и търсенето на „нови сюжети” и теми в живописта. В същото време този
нов тип пазар започва да се диктува от академичните салонни художници, както и от
последователите им – по-бедни творци и добри занаятчии, забогатяващи от картините
си. И при двата типа художници се следва логиката на „серията”, на повторението.
Протиивоположната ориентация на твореца – оригиналност във формален и
съдържателен план – търпи търговски неуспех и масово неразбиране, пример за което
103

Фокин 1981.
Пуаре 2011.
105
Усетът за вкусовете и очакванията на публиката е уловен и от Дягилев: в репертоара на балетната
трупа е силно присъствието на източната тема: Шехеразада, Жар птица, Весна священная, Голубой бог.
104
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са импресионистите106. Скоро в тази индустрия се намесва и фотографията, а
художникът може да рисува своя Ориент и от ателието си, без да пътува, следвайки
популяризираните през снимки и картички визии за Другия свят 107. Примери за това са
и Енгр, който създава „Турска баня” (1863), без да напуска ателието си 108; и Жером,
който също ползва свои фотографии и съобразява техниката си на изображение на
детайла в интериора с фотографската реалистичност 109. Същото прави и Джулио
Розати110 – най-плодовитият италиански ориенталист от последните десетилетия на XIX
век. Той никога не е пътувал до Изтока, работи в ателието си в Рим и рисува по
приказки, романи, гравюри и картини, пътеписи и фотографии. Неговият Ориент е
пълен с голи жени – наложници и фаворитки. Розати не участва в изложби и Салони –
продава директно картините си. Друг пример за перфектен усет за пазара е Фабио
Фаби. Той съчетава две особено популярни за втората половина на XIX век теми (танц
и Ориент) и става много продаваем – прави десетки напълно еднотипни картини с
ориенталски танцьорки от харема, както и голи девойки, продавани на пазара за роби.
Същият е и Луис Фалеро – испанец, работещ в Париж, тясно специализиран в картини с
красиви голи жени в ориенталска атмосфера. Еднотипни женски образи и композиции
има и при Бенжамен Констан, и при много други ориенталисти от XIX век. Те
откликват на масовия вкус и са видимо комерсиално ориентирани. Показателно в това
отношение е поредното пътуване на Жером до Истанбул. То цели не само творчески
вдъхновения и запознаване с нови „исторически обекти”, но и да помогне за
двустранния обмен на художествени произведения между Османската империя и
Франция, да масовизира и популяризира живописни визии за империята; да обучава
художници, рисуващи Ориента (напълно стереотипно, пазарно ориентирано, но и в
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През 1876 година френски седмичник пише: „Улица Лепелетие наистина е улица на бедите. Първо там
изгоря Операта, а сега в тази част на града настъпи нова катастрофа. Тези дни Дюран-Рюел откри
изложба. Казват, че това е „художествена изложба”. Флаговете и вимпелите на фасадата на зданието
привличат нищо не подозиращите минувачи, но, едва пристъпили прага, те отстъпват, обзети от ужас
пред страшното зрелище, което ги посреща. Пет или шест душевно болни, сред които даже и една жена,
са се обединили, за да представят творбите си. Мнозина се спукват от смях пред тези картини. На мен ми
се свива сърцето. Тези така наречени художници наричат себе си импресионисти. Те вземат платно,
четка и бои, правят няколко случайни мазки и поставят под това името си. Напомнят ми на луди, които
събират камъчета по пътя, мислейки ги за брилянти” (цит. по Гомбрих 1995).
107
От 30-те години на XIX век започва активното развитие на фотографията, а тиражирането й – от
средата на века. По снимки на Надар Енгр рисува портрети, без да се налага да търси модели, които да
му позират. И в края на века Морис Утрило рисува парижани и пейзажи от града по снимки.
108
Творбата е създадена в края на житейския път на Енгр, когато е 82-годишен, и е възприета от много от
съвременниците му като порнографска. Картината не предполага добро познаване на Ориента, на
неговия бит, култура, традиции, интериор. Турската баня на Енгр е пълна с десетки академично изваяни
и почти скулптурирани тела на голи жени. Повечето от тях са автореминисценции – отпращат към
негови композиции като къпещи се, одалиска, Анжелика (Roger délivrant Angélique, 1819), Венера (Vénus
anadyomène, 1848), La Source (1848) и др.
109
Вкусът към свръхпрецизно етнографско възпроизвеждане на костюмите, декора и бита на местното
население е актуален още от XVIII век и затова албумът с литографии на Ж.-Б. ван Мур е наръчник на
поколения ориенталисти. С появата на фотографията в XIX век очакванията на публиката спрямо
художниците се засилват също в тази посока – на фотографската реалистичност.
110
Giulio Rosati (1858–1917) е представител на академичния стил, прекрасен колорист, работещ предимно
жанровата живопис. Сходен като живописен почерк с испанския ориенталист Мариа Фортуни.
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близък досег с тази култура) 111. Още повече, че от предходното десетилетие (от 1864 г.)
ученикът на Жером – Станислав Хлебовски, работи 12 години като придворен
художник при султан Абдул Азис. Това е полето на културната индустрия, в която
активно присъстват ориенталистите. На масовия пазар те се конкурират от средата на
XIX век с фотографията, която започва да тиражира голи жени, позиращи по
ориенталски или като Венера – в познати от векове живописни решения. Родила се е
еротична фотография (още към 1830 г.), съзнателно повтаряща на сюжетно и
композиционно равнище известни картини от живописта 112. Снимките носят познати
заглавия: Къпеща се, Одалиска, Венера или просто Etude de nu. По подобие на
Академиите през 1851 година фотографите в Париж основават свое общество (Société
héliographique), през 1853 година се появява такова и в Лондон (Photographic Society). И
културната индустрия променя доста облика си. А доколко тези творби имат
естетически характер показва фактът, че фотографи като Мулен стават обект и на
съдебни процеси. Тези нови творци в полето на културната индустрия също пътуват из
Ориента и издават албуми, участват на Световните изложения (като 1867 г. в Париж)113.
Публикуваното през 1859 година издание на Рубайят в превода на Едуард
Фицджералд и илюстрациите към първото и последвалите му издания (пет през XIX
век в Англия) също канонизират определен тип визия за Ориента. През 80-те години на
века се появяват и изданията му на немски и френски. Kama Sutra излиза в английски
превод през 1883 г. В социокултурното поле на Западна Европа Изтокът устойчиво се е
свързал и с изкуството на любовта, и с откровеността при изразяването на
сексуалността и чувствеността.
Доколкото тук анализираме еротичния дискурс за Ориента главно през
икономическото поле и социално нормирани вкусове на съответното време, следва да
отбележим, че митологиите на буржоазията в Новото време са предопределени в
известна степен от следното: липса на многовековни културни корени и традиции 114,
което води и до тезата на Р. Барт, че дребната буржуазия най-много уважава
иманентността, харесва й всичко, което съдържа в себе си своя предел, както и до
наблюденията на П. Бурдийо и на Б. Гройс 115; опора на вкуса в „здравия смисъл”
111

M. Roberts, pp. 119 – 131. // Allan, 2010.
През 1830 г. в Париж излиза сборник с еротични фотографии Imagerie Galante. Julien Vallou de
Villeneuve прави еротичната серия Les Jées Femmes (1839). Примери за еротична фотография има и в
следващите десетилетия: при Надар – от 1855 г., серията голи жени от 1852–1853 година на Villeneuve;
Félix-Jacques Moulin (1852); Auguste Belloc (ок. 1853–1863), Louis-Camille d’Oliver. (Вж. Nazarieff 1995;
Encyclopedia of nineteenth-century photography)
113
През 1849 година Мулен (Félix-Jacques Moulin) прави студио в Монмартър и еротичните фотографии,
които създава, го изправят в съда. Той пътува и до Алжир (1856 г.) и се завръща със стотици снимки,
които издава в албум през 1858 г.
114
Тук следва да направим уговорката, че говорим за културна компетентност и за културни кодове,
които работят като култивирана способност за възприятие (възприятието е форма на културна
дешифровка). Оценката на художествена творба зависи от интенциите на публиката, обвързани с
исторически норми на вкуса и културни нагласи.
115
Вж. Барт 2004, Бурдийо 1997, Гройс 2012. В теорията на Бурдийо хабитусът е определящ и
унифициращ принцип, свързан с позициите и изборите на определена социална група – нейните цености,
практики, блага, стил на живот. Културно-исторически погледнато, оформящото се от Ренесанса насетне
112
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(предполагащ наслада от тъждеството, особено разбиране за „реалност” и
„реалистичност”; идея за красивото при репрезентация на красиви обекти, особено
непосредствено въздействащите на чувствения опит и т. н.); икономически фактор,
определящ и процесите в сферата на изкуството, чувствително към икономическото
поле116. Социални процеси като еманципирането на жената в западноевропейското
общество през XIX век, когато Жорж Санд вече е сложила панталони, носи мъжки
халат и пуши117, също отзвучават в живописта – през потребността на аудиторията
(мъжка) към друг тип женски образи, потърсени в харема, в градините на сарая, в
източни удоволствени локуси118.
Интересът на масовата аудитория към пикантното, задкулисното, към галантноеротичното, обвито в авантюрни сюжети; ръстът на културната индустрия, предлагаща
наслади и зрелищни забавления са в апогея си през втората половина на XIX век (във
Франция по времето на Втората империя и Бел епок). Тогава тиражите на писатели като
Ернест Фейдо, Алфред Делво, Фелисиен Шамсор, Пиер Луис не случайно е огромен.
Ориентализмът през втората половина на XIX век се съобразява и с друг фактор – по
това време и кабаретната култура, и плакатът, афишът, рекламните картички/снимки
превръщат жената в модна икона и я полагат в центъра на новата хедонистична и
потребителска култура.
Културната индустрия създава модели на блаженство и наслада и модели за
стандартизирано възприятие на реалността, съответно и на другостта. Един от
устойчивите модели на тази ювенилна хедонистична култура на мегаполисите е
проигран през Ориента. Другият – през кабаретната култура. И в двата случая женският
образ е доминиращ при производството на копнежни образи и за активизиране на
желанията (да се пребивава в този земен рай). „Любовта е ням бог, чиито статуи
приемат формата на нашето желание (мечта)” – пише Анри дьо Рение в „La Coupe
inattendue”119.
Естетизацията на женския образ през XIX век върви в различни посоки: като
ефирна антична дева, нимфа, муза; като Флора и Афродита сред пролетни цъфтящи
градини, но и като фатална изкусителка, красива и опасна прелъстителка (la femme
трето съсловие (хората на икономическия капитал, буржоазията) е по средата и следва да се впише във
вече отдавна установен хабитус или пък да създаде нова, своя система от символи и начин на живот,
даващи израз на буржоазните вкусове и менталност. По малко по-различен начин анализира тези процеси
Борис Гройс, без базисните постановки на двамата учени да се разминават.
116
Бурдийо определя връзката между икономическото и културното поле, между полето на властта и
културното поле през търсене – предлагане. В полето на производство на култура икономическият
капитал нараства, а специфичният намалява при ориентацията от „чисто” към „комерсиално” изкуство.
117
В този период мъжкият костюм в Европа има ясно изразена реторика – демонстрира маскулинност.
Панталоните на аристократите са много тесни и трудно се обличат. Като цяло мъжката мода в XIX век е
свързана с добре покритото тяло (вкл. и носене на ръкавици). В този контекст голото женско тяло и
екзотичното полуоблечено тяло на одалиската, отрупано с източни накити, е положено в другата
крайност.
118
Това отваря друга посока на по-обстойни разсъждения: за тялото като поле на властови механизми, за
голото и облеченото тяло, за тялото като зрелище, тялото като социален конструкт.
119
„L’amour est un dieu muet qui n’a de statues que la forme de notre désir” (Régnier, La Canne de jaspe, 1897).
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fatale), като еротичен обект. Когато женските образи не са от Ориента, те са „нощните
цветя”, „лудите пастирки”, новите вакханки на XIX век – танцьорките на канкан в
Париж от картините и плакатите на Тулуз-Лотрек, Жорж Сьора, Жул Шере и Адолф
Леон Уилет, възпяващи сценичните икони на „Фоли Бержер” и „Мулен Руж”, както и
обичайните им посетителки, които не се качват на сцената. Жената в този
изобразителен код е представяна различно: когато е парижанка от кабаретата,
подчертани в изображението са динамиката, движението (вакхическото буйство на
танца) и европейската й принадлежност. Когато е ориенталска красавица (най-често
бяла робиня), позите са статични и доста похотливи, застинали някак пасивно в
сладостна нега, театрално композирани. В тях се търси внушението за не-европейско
(ориенталска леност) и за приказно-еротично.
За единност в определени регистри на културната индустрия говори и рецепцията
на японското изкуство в края на XIX век. Укийо-е присъства на масовия буржоазен
европейски пазар най-вече с еротичните сюжети и екзотични камерни сцени с гейши.
Това е градски жанр, роден с урбанизацията на Япония и ориентиран към разнородните
градските слоеве (предлага евтини като цена творби, достъпни за масовия потребител),
а и философията му е свързана с освобождаване от грижи, с мимолетното удоволствие,
с красотата на телесното и естетизация на еротичното. Затова и жанрът, който се
специализира от укийо-е – шунга (еротична графика) също се масовизира в Европа
именно в Бел епок120. Популярността на укийо-е е толкова голяма в края на века, че
Едмон Гонкур издава илюстрирани монографии, посветени на Утамаро (1891) и на
Хокусай (1896).
Еротиката в живописта не е изобретена в Новото време, но то инструментално
борави с особен тип сюжети и образи, подменяйки векове наред съществуващи преди
това подобни изобразителни решения и техните естетически, философски, дори
религиозни послания. Подменят се доминиращите дотогава антични любовномитологични сюжети, интерпретирани еротично, с квазиисторически сюжети – бит и
ежедневие от пазарите на Египет, Алжир, Тунис, Константинопол, Кавказ, от харемите
на султана; турска баня, руска баня. Когато Ж.-Б. Лепренс121 пътува из Русия, влиза в
същото културно клише. Прави серия ескизи, предизвикали след това обществен и
политически скандал, пресъздавайки уж достоверно бита на руските хора, но сред
рисунките му доминират отново еротични сцени с руска баня, следбрачна нощ, руски
танц, както и сцени на „варварско” наказателно право. Това е особена спатиализация на
120

Историята на проникването на японската гравюра на европейското художествено поле е много
интересна. Ернст Гомбрих отбелязва, че много от гравюрите, с които европеецът се среща, са опаковъчен
материал, слаган в кутиите с чупливи предмети. Това е свързано с художествени норми и вкусови
предпочитания в Япония през XIX век, където тези евтини и непринадлежни към „високото изкуство”
гравюри нямат особена стойност. Затова и европеецът може да ги намери и купи евтино в магазините за
чай.
121
Лепренс (Jean-Baptiste Le Prince – представител на рококо), живее в Русия 5 години (1758–1762).
Пътува и до Сибир, прави ескизи за книгата на изследователя абат Жан Шапп д’Отрош „Пътешествие в
Сибир”, която предизвиква културен скандал. Руската императрица и голяма част от
западноевроопейските просветители са възмутени от нелепите измислици за Русия и от образа й пред
Европа, който създава Лепренс – с шокиращите руски обичаи и бит, които изобразява.
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времето и историята – в стереотипните образи на другостта през екзотика, варварска
жестокост, еротика. Затова може да кажем, че наблюдаваните тенденции не са
валидни само за прочита на Ориента като друг свят и за представения женски образ
в него. През втората половина на XIX век еротично и снизяващо интерпретиране
(въвеждане в аналогични мисловни и изобразителни клишета) и едностранчиво
осмисляне на „другото” има и по отношение на Елада, Рим, Китай, Япония, Русия – и
при различните творци, и в творчеството на един автор (напр. при Лепренс, Ланглоа 122,
Кабанел123, Жером, прерафаелитите). Ориенталските визии на Жером (хареми, бани,
одалиски, пазар на роби) са сходни с изобразените от него публични домове в Рим и с
„гръцките” му сюжети („Гръцки интериор”, „Цар Кандавъл”, „Анакреонт, Вакх и
Купидон”, „Фрина пред Ареопага”). Преди това същото се наблюдава и при Теодор
Шасерьо („Tepidarium”, 1853). Античните сюжети се освобождават от носения преди
това съдържателен потенциал и се еротизират и естетизират по нови правила и за
новата аудитория. „Light of the Harem” (ок. 1880) на Фредерик Лейтън освен
екзотичните дрехи не съдържа нито един друг изобразителен детайл, напомнящ за
Изтока. Полуголата Сафо на Charles-August Mengin (Sappho, 1877) напомня досущ на
„Нощ” на Бугро (La Nuit, 1883) и на бродещата край морския бряг Сафо (отново
полугола) на Андреа Гасталди (Safo, 1872), както и на „Ехо” (1874) на Кабанел.
В повечето случаи „щампата” е свързана с представяне на еднотипно красиви тела
и лица, изящни театрални жестове, маниерна нега, еротична двусмисленост в езика на
тялото, екзотичен интериор. Затова особено продаваеми са художници като Фердинанд
Ройбет, Филипо Барати, Фабио Фаби, Джулио Розати. В този ред са и Кабанел,
Клодион124, и Луис Рикардо Фалеро, който се специализира в изображението на голи
женски тела, представяни през света на митологията, на Ориента и във фантастични
приказни сцени. Популярността му води и до появата на много репродукции на негови
творби в цяла Европа. Същото важи и за художника Бенжамен Констан – любимец на
аристокрацията в Европа, който рисува романтични сцени в духа на ориентализма.
Еднотипни са тези далечни във времето и пространството спрямо настоящето (и
Западна Европа) локуси на удоволствие и женска красота и в картините на Хенри
Моубри, Хенри Рилънд125. Двамата учат и работят в Париж и визията им за Ориента е
като на фрeнските ориенталисти.
През втората половина на XIX век започват да падат и други табута, налагани
върху еротичния тип сюжети и персонажи в живописта. И фотографите, и художниците
122

„Апелес и Кампаспа”, 1819.
Александър Кабанел в картините си от 70-те и 80-те години на XIX век представя еднотипно сюжети и
персонажи от Античността: Похищение на нимфа, Раждането на Венера, Клеопатра, Федра, Ехо. Кабанел
е салонен живописец, любимец на Наполеон III, известен творец от времето на Втората империя.
Сюжетите и композициите му са предимно компилации от известни творби на предходни майстори в
европейската живопис
124
Клод Мишел Клодион (1738–1814, стил рококо и неокласицизъм) с изящна еротична домината
интерпретира предимно антични митологични сцени. Тематика му е любов, радост, вакханалия. Клодион
е много популярен и продаваем художник, творбите му купуват и Ларошфуко, Екатерина II.
125
Henry Siddons Mowbray (1858–1928);Henry Ryland (1856–1924).
123
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се насочват към нов тип естетизирано и в същото време еротично изображение на
женското тяло – на съвременната европейска жена. Пример за това е Делфин
Анжолра126 – салонен академичен художник, който от 90-те години се специализира в
изображение на прекрасни млади голи европейски жени, поставени и в европейски
домашен интериор: спалня, будоар, кабинет; в пространството на дома127.

Анжолра
Интериорът в картините му е сравнително еднотипен и представя предимно
буржоазен дом от края на XIX век, а персонажите (жени) са винаги еротично
разсъблечени и в същото време са заети с битови дейности – четат книга или писмо,
любуват се на цвете, правят прическата си пред огледалото в будоара, излежават се в
спалнята голи като Тициановите Венери или като одалиски. Дори пред камината в хола
жените отново са голи – в изящни театрални пози.
С оглед на наблюдавания социокултурен контекст, в който са положени
живописните визии на ориенталистите през XIX век (главно ориентираните към
масовия пазар), може да твърдим, че става дума за съзнателна неисторичност и
дистанциране от политическото и научното поле. За това говори и фактът, че в
Просвещението подобни сюжети не са доминиращи в живописта. А именно тогава
европеецът става политически много чувствителен към темата за робството и
свободата, за ролята на жената в социума; градят се социални и политически модели на
цивилизовано, демократично, държавното, докато в живописта пазарът на роби и
образът на несвободната жена (от Изтока) се появява през XIX век и с тези теми се
борави напълно инструментално (комерсиално). И интересът към Китай и Индия на
просветителите – философи и писатели, не е „отразен” адекватно и активно в
живописта от XVIII в. Не се срещат много живописни изображения на този Изток,
който вълнува Волтер, Монтескьо, Дидро, Хелвеций, Хюм. Живописта предпочита да
рисува мечтан еротичен друг свят – свят на забранени наслади, на одалиски, на
красиви бели робини с различна етническа принадлежност, но винаги от „периферията”
на Западна Европа (символични пространства) и доста еднотипни 128. Това е
126

Delphin Enjolras (1857–1945). В ранното си творчество е предимно пейзажист, но по-късно се
специализира в nu, портрет, изображения на жени в домашен интериор.
127
От 1890 година Анжолра представя картините си на парижките Салони, а в края на века става член на
Société des Artistes Français. В начина му на изобразяване на голото тяло личи силното влияние на Жером
– негов съвременник и учител.
128
За липсата на етническа диференциация в живописта на ориентализма говори аргументирано и
изследването на Maria Taroutina „From Church to Harem: Nineteenth-Century Orientalism and the NeoByzantine Revival”. То проследява историческите сюжети в ориенталистиката, свързани и с разгара на

69

констатирано и в изследванията, посветени на балканизма и на ориентализма: липсата
на географска и историческа конкретност, „пътуващата и най-вече метафорична и
символична природа на Ориента”129.
„Отнемането на историята” за сметка на устойчиви фикционални културни
модели става по различни начини: 1) жените робини са на друга възраст спрямо онази,
за която говорят историческите документи; 2) липсва афинитет към изобразяване на
мъже роби и продаването им на пазарите; 3) животът в харема, представян от
живописта, най-често е далече от реалния – по-скоро е в духа на рококо с „галантните
празници”; 4) не присъстват и изображения на основни европейски „агенти” в
търговията с роби – европейците. А още от XII век насетне генуезци и венецианци
основават свои търговски фактории в Кафа, Пера, Тана, Трапезунд 130 и активно
търгуват в Крим и Константинопол; 5) интегрирани в западноевропейското общество са
роби с всякакъв етнически произход, както се вижда още в картините на италианските
ренесансови майстори, докато еротичният дискурс на ориенталската живопис в XIX век
ги представя като далечни и напълно различни и поставени не в локуса на дома (заети с
домакинството), а в удоволствени локуси. Откъдето и Ориентът се превръща в „остров
на въображението”; 6) голото женско тяло в тези удоволствени локуси също снема
историчността, доколкото дрехата (костюмът) е идентификационен маркер за
принадлежност и за време. Затова в подобен род живописни изображения персонажите
остават далечни, анонимни, екзотични. И напомнят на познати фикционални
персонажи – нимфи и сатири, похитени елински богини, похитени сабинянки, голата
Венера, антични хетери и т.н.
Жените в картините на ориенталистите от XIX век най-често не са от Ориента или
от Кавказ, не са татарки и монголки, а бели, руси и дори червенокоси. Може да
предположим, че (ако е търсена историческа достоверност) са славянки или черкезки
(описвани в литературата като белокожи, светлокоси и много красиви). Всъщност найчесто в сюжети пазар на роби, сцена от харема, одалиска, източна красавица става
дума за любимките на поръчителя на картината или за професионални модели и дори за
съпругите на творците и живописните образи нямат нищо общо с реалистичност и
търсене на историческа достоверност131. По-скоро това е западната жена в ролята й на
сексуален обект, а не робиня от Изтока. Всички женски образи са еднотипно и
прелъстително красиви, разголени, тайнствени и привличащи.
гръцката война за независимост (1821 – 1831) и френските картини, които отразяват тези събития.
(Steiner 2012: 76–86).
129
Тодорова 2014.
130
От тези центрове се доставят роби и за Запада, и за Мамелюкския султанат и Османската империя.
Робите се купуват главно в Крим и се препродават в Константинопол – във време, когато търговията с
роби в Западна Европа вече е ограничена или забранена. Напр. в Италия още през XV век юридиически е
регламентирано да не се продават роби християни на нехристияни (в Генуа), както и да се освобождават
от робство хора с доказан византийски произход.
131
За картината на Дьолакроа „Алжирски жени” позират алжирски еврейки (Штейнер 2009), Одалиските
на Буше представят съвременни французойки: като Marie-Louise O'Murphy („Odalisque Blonde”, 1752),
фаворитката на Луи XV, или пък съпругата на художника – Мари-Жан Бюзо („Odalisque brune”, 1745). Тя
присъства и в доста картини на Буше по митологични сюжети с еротична доминанта.
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Живописният образ на Изтока е вече очертан в плана на устойчивите
интерпретации от XVIII век. От рококо насетне той е приказен топос, символ на
тайнственост, разкош и щастие – земен рай със земни (телесни) удоволствия.
Именно затова и европейската живопис го представя през познати модели, често и през
топоса Аркадия. Културата на рококо налага визията за харема и за живота в двореца
на султана през най-характерния си сюжет – „галантен празник”. Тази традиция
продължават и ориенталистите в XIX век: Шасерьо, Енгр, Дьолакроа, Жером, Фаби,
Шарл Ландел и др. В картините им Ориентът се свързва с темата за любовта най-вече
като чувствена, разпалваща желанието и въображението. Еротичния дискурс в
живописта през XIX век, трайно обвързан с интерпретациите на Ориента и на
Античността, отчетливо носи именно изобразителността и мисловността, характерни за
културата на рококо – при творци като Жан-Марк Натие, Мишел Клодион, Франсоа
Буше и др.
Другата визия за жената и еротичното идва и през арабската традиция, усвоена в
Европа през „1001 нощ” и близкоизточната словесност – главно през образа на хуриите
от ислямския рай. Тези копнежни представи за жената се проектират и върху образа на
източната жена през XVIII и XIX век – в литературата и живописта на Западна Европа.
В изследването на Неделя Китаева „Телата на Шахразад” 132 са откроени три типа
женска телесност в този приказен свят: 1) копнежни тела, свързани с мечтата за рая,
която заема изключително място в системата на изобразителните идеи на арабските
приказки. Около нея гравитират и сцените, разиграни на фона на трайни елементи с
райски произход – блаженства, телесни наслади, вино, изобилие, градини; 2) цъфтящи
тела, чийто образ препраща към цъфтящите градини; 3) страдащи тела, свързани с
традициите на мъченическата и чувствената любов в арабската култура.
Не е случайно, че образът на одалиската и на продаваната на пазара девойка,
присъства в живописта на ориенталистите именно в тези й три модуса - от одалиските
на Буше до одалиските на Енгр и константинополските жени на Шасерьо, на Констан,
Жером и др.; от „Алжирски жени” на Дьолакроа до одалиските на Матис; в сюжета
турска баня, басейн в харема... И ако в първите десетилетия на XIX век ориентализмът
в живописта е свързан с по-широк спектър от теми – исторически, политически,
етнографски, то във втората половина на века доминира еротиката (еротиката на
женското тяло). За разлика от Реноар и Феликс Зием133 салонната живопис представя
жената главно в еротичен шаблон (напр. Льофевр 134, чиито голи жени са като голите
Венери на Тициан). Следвайки традиционни изобразителни клишета много художници
през XIX век ще създадат сходни платна: такива са одалиските на Шасерьо, на
Дьолакроа, на испанеца Мариано Фортуни, на италианеца Франческо Айец; и
132

Китаева 2011.
Феликс Зием изобразява един приказен Константинопол, пронизан от златисто сияние и поетичност.
Другата му голяма тема е Венеция.
134
Jules Joseph Lefebvre (1836–1911) – френски санонен художник, член на Академията за изящни
изкуства, специализирал се в изображение на красиви жени. Най-известните му картини са от периода
70-те – 90-те години на XIX в.
133
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одалиските на Енгр напомнят много жените от платната на италианския маниеризъм.
Традицията е проследима чак до „Олимпия” (1863) на Мане, одалиските на Реноар и на
Матис след това, както и до модерните реплики на Пикасо, чиито одалиски са нова
визия на същата устойчива живописна традиция, свързана с темата, а серията му
„Алжирски жени” е в пряк диалог с Дьолакроа.
Ориенталската тема в живописта от втората половина на XIX и първите
десетилетия на ХХ век (с изключение на импресионистите и на модернистите след
това) не търси новаторска визия, нито историческа достоверност. Тя по-скоро е
обвързана с масовия вкус и стереотипните нагласи на буржоазния потребител. Всяка
вълнуваща копнежна визия на Ориента в стил „1001 нощ” е успешна. Стратегията е
печеливша за много ориенталисти, които забогатяват от картините си (като Ф. Ройбет,
Ф. Барати, Ф. Фаби, Дж. Розати, Л. Фалеро и др.). Картините им представят сцени от
бита, източни пазари, музиканти и танцьорки, бедуински лагери и арабски воини в
пустинята, както и по-еротично обагрени сюжети – сцени от харема, танци, избор на
фаворитка, оглед на наложници от харема. Това са творби, свързани с масовия вкус и
очаквания, затова не се налага да имат свой стил, тематика, отчетлив авторски почерк.
Екзотиката и еротиката тържествуват, особено в периода на т.нар. салонен
ориентализъм, и за това вече има много причини: ръстът на масовата култура и
продуктите на изкуството, ориентирани към нея, следващи утвърдени културни
стереотипи; еротични клишета, наложени масово в културата на Втората империя;
влиянието на прерафаелитите (напр. Фр. Лейтън); индустриализацията на
удоволствията в Бел епок. Литературни мистификации от втората половина на века,
част от които свързани с еротиката и провокативното осмисляне на любовта (като при
Пиер Луис) отново са в духа на Бел епок – с култа към безгрижни забавления и
фриволни еротични игри, с апологията на младостта, красотата, безгрижието и
любовта. Показателно в този период е известното разминаване между „високото” и помасовите регистри на говоренето за Другостта. Приказното Друго (Ориентът) в XIX век
от романтиците до постимпресионистите и литературния авангард се ситуира на
различни места и се натоварва с различни философско-естетически значения. Масовият
живописен еротизиран и шаблонизиран образ на Ориента, обаче, е различен от този на
писатели романтици, както и на творците след тях.
Затова може да гледаме на ориентализма в живописта с неговия еротичен дискурс
за „другия” като на конструиране на хиперреалност 135; като на разнородно направление
в изкуството, което няма една отчетлива идеология, политическа визия, философия.
Единност може да се открие на равнище пазар, картината като стока в полето на
културната индустрия. Икономическото поле (т.е. масовият буржоазен вкус) в случая
диктува художественото поле. До голяма степен тази мода е наложена през Франция,
защото повечето от ориенталистите живописци през XIX век, и когато не са французи,
135

Особено сливане на реално и въображаемо (в разбирането на Бодрияр, Соджа, Еко), доколкото в тези
живописни визии за Ориента изображението маскира и изкривява „базовата реалност”.

72

живеят и работят в Париж и следват успешни творци като Енгр, Дьолакроа, Кабанел,
Констан, Жером, Фаби. Стереотипните сюжети и еднотипната визия за жената „в
Ориента” се управлява от естетиката и духа на времето и от очакванията на
буржоазната аудитория; от жанрови тенденции и от културни стереотипи (социално
нормиран вкус). Изтокът и в този случай се вмества в отработени още от Античността
опозиции, в които различното и далечното (във времето и пространството) е или диво,
варварско, или екзотично и идилично (копнежен идеал). Когато е екзотичен, този
далечен свят е и изгубен Елизиум, четен в XIX век през удоволствения регистър с
доминанта върху телесно-еротичното. И в двата случая стереотипните образи са далече
от историческата реалност и съзнателно работят в режима на дистанция, остранение,
остранностяване, екзотичност – особено при производството на еротичния образ.
Следващият етап в живописта е свързан с нов тип инструментално боравене с
ориентализма – в Ар нуово – вече чисто стилистично, декоративно. Но това е друг
културно-исторически етап, който отваря нови посоки за анализ.
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ОТ РАХАТА ДО АНАТЕМАТА
(НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КОМЕДИЯ)
Владимир Игнатов
СУ "Св. Климент Охридски"
FROM THE LUST TO THE ANATHEMA
(OBSERVATIONS ON THE FIRST BULGARIAN PLAY)
Vladimir Ignatov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

This text attempts to examine the fictional world of a comedy named “The bishop of
Lovech” by Teodosii Ikonomov through the characters of the bishop and the watchmaker. It
displays the mechanisms by which these characters are built and the ideas that they manifest.
Their performance is analyzed in the light of the semantic order delight – sanction.

Key words: Lust, Anathema, Delight, Sanction, Comedy

Как ти се струва сега, деспоти: хубаво ли е,
да ходиш по къщята на хората, че да им прегръщаш жените?...
Сладко трябва да ти й било (...), ама сега как ти й?(...)
Горчиво ли ти й сега?
Николчо – големец ловченски

Годината е 1873. В притурка към комедията „Не-ще може! или глезен Мирчо”
учителят и книжовник Тодор Шишков дава определение, подплатено с примери от
родната драматургия, за понятията „смешно” и „комическо”, отнася ги към отделните
аспекти на пряко зримото, на заобикалящото, т.е. подчертава необходимостта от това
„да са винаги съгласни с живота и действителността” – задължително условие за
тяхната успешна изявеност, настоява за утилитарната им откроеност – от тях
„публиката може да извлече полза”1. Така пряко или не авторът на „Елементарна
словесност” се включва в сблъсъка на идейно-естетически позиции, разкрил се още в
1

Т. Шишков, Понятие за смешното и комическото или що е собствено комедия, Българска възрожденска
критика, съст. Г. Марков, София, 1981, с. 275.
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предходното десетилетие по страниците на периодичния печат за ползите и вредите от
позорищните игри. Конкретно в областта на комедийния жанр Т. Шишков отбелязва, че
…по мнението на някои, чувството за смешното се пробужда у нас тогаз, когато
забележим, че някоя глупост, някоя лоша страст, странно желание или порок се подхвърлят
на заслужено наказание2.

Последното десетилетие на предосвобожденската епоха продължава да гледа
особено чувствително на темата за разкрепостяването на индивида, за разкриването на
неговия интимно-личен свят, за извеждането в центъра на общественото внимание на
„някоя лоша страст”. Свенливият реализъм, за който ще говори по-късно Пенчо
Славейков, определя представи и нагласи, регламентира форми на присъствия. На
онова, което излиза отвъд неговите утвърдени граници, се гледа скептично, тревожно, а
често дори и критично-укорително. В това отношение достатъчно е да приведем като
примери оценките на Нешо Бончев за „ергенските” и „еротическите” песни на П. Р.
Славейков, неоставили диря след себе си 3, становищата на Тодор Икономов за
театралните игри, припознавани като „зло”, като „опасност” за народа, тъй като те
унищожават неговото нравствено достойнство 4 или препоръките и съображенията
тъкмо на споменатия Т. Шишков за целите на театралното изпълнение и прецизността
при тяхното следване: „Не тряба да извождаме на яве престъпни пороци, каквото
гледаме например в „Криворазбраната цивилизация” на Войникова или в комедията
„Ловчанскийт Владика” на Т. И-ва.”5 Когато едно явление от този порядък не се вписва
в общоприетото или по някакъв начин го разколебава, то бива изтласквано встрани от
обществения интерес въпреки своята противоречива популярност. И остава не толкова
като практическа приложимост и повтаряемост (както е например с „Изгубена Станка”
или „Многострадална Геновева”, за които свидетелства Вазов в „Немили-недраги” и
„Под игото”), а по-скоро като идеен замисъл, като категорично изведена позиция,
засягаща колективното в неговите духовни и социални измерения.
Точно едно десетилетие преди приведените Шишкови теоретизации в Болград е
издадена една творба, която ще послужи за техен обект и за не твърде положителен
пример, що се отнася до смисъла и значението на театралното представление. На нея й
е съдено да бъде първата оригинална българска комедия и носи всичките произтичащи
от това по-малко привилегии и повече недостатъци. Но заложените в художествения
текст проблемно-тематични линии безспорно са знакови с оглед разгръщането и
интерпретирането на най-негативните прояви на съвременността, на социалната
действителност – посока на идейно-естетически търсения, която сетне ще бъде
превърната в традиция чрез произведенията на П. Р. Славейков, Д. Войников, Т. х.
Станчев, Д. Душанов и др. Това несъмнено е знак за едно будно възрожденско
2

Т. Шишков, Пак там, с. 271.
Н. Бончев, Читалище. Повременно списание, издава ся от българското читалище в Цариград,
Съчинения, София, 1983, с. 91-92.
4
Вж. статията Училището е назначено да дава полезни знания на учениците (Без подпис), Турция, 3, N 1,
25 юни 1866, както и Театралните представления по нас. – Читалище, 2, 1872, N 17, с. 766-774.
5
Т. Шишков, Понятие за смешното и комическото, с. 275.
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съзнание, за ясно изявено нежелание за равнодушно приемане на пороците на
заобикалящото, които засягат цялото общество.
Авторът – Теодосий Икономов – се изявява в различни области: публицистиката,
ораторските жанрове, поезията, но онова, с което още съвременниците му най-често го
свързват, е тъкмо опитът му в комедиографията. Още във втората половина на 50-те
години у него се поражда идеята за написването (на основата на действителен случай)
на такава остро изобличителна творба, чиито внушения да излязат от обсега на
конкретно-частното – център на художественото изображение, и да бъдат положени по
своеобразен начин в контекста на тежненията на времето – националното
самоосъзнаване на българите и борбата им срещу гръцкото духовенство 6. „Ловчанскийт
владика или бела на ловчанскийт сахатчия” е типична комедия на характерите със
силно изразено фарсово начало, чиито „три извършвания” схематично, но
последователно разкриват техните най-отличителни черти. А основният конфликт,
подсказан още в заглавието – свое – чуждо – постепенно ще бъде насищан с изцяло
стереотипизирани представи, познати така също и у предходници и съвременници на Т.
Икономов като Н. Бозвели, Г. С. Раковски, К. Миладинов и др.
Един друг такъв съвременник споделя непосредствено придобити впечатления от
съвместното пребиваване с Т. Икономов в Прага, които могат да бъдат възприемани
като своего рода обобщение на възрожденските нагласи спрямо това особено начало на
родната оригинална комедиография. От друга страна, отделни положения в тези
споменни и критико-оценъчни назовавания следва да провокират и някои
анализационни линии в настоящия текст, заявил своята задача – да проследи детайлите
около двете ключови явления (рахата и афоресването).
През 1863 г. бъдещият съучредител на Българското книжовно дружество и
редактор на „Периодическо списание” Васил Д. Стоянов публикува статията “Literatura
bulharská”, в която дава „кратко известие за най-новите произведения на българската
литература”7. Сред тях е и „Ловчанскийт владика”:
Когато още преди две години Икономов следваше в Прага, тази драма беше вече
готова. Описанието на характерите е сполучливо, описанието на действието е
исторически вярно (действието отговаря на историческата правда), езикът е хубав и
наистина трогва дълбоко всеки българин. Естествено тук-таме имаше няколко
оскърбителни израза, които писателят преди отпечатването по всяка вероятност е
коригирал. Що се отнася обаче до драматическата форма, тук ни се струва, че тя е
много несполучлива или по-скоро формата на това съчинение изобщо не е
драматическа. (...) толкова само отбелязваме, че е изградена на действителна случка,
която преди около 30 години се е случила в Ловеч, и нейният главен момент е в това, че

6

Вж. енциклопедичната статия на Радослав Радев за комедията на Т. Икономов в Енциклопедия на
българската възрожденска литература, отг. ред. И. Радев, Велико Търново, 1997, с. 425.
7
Стоянов, В. Д. Съчинения, т. 2, съст. Д. Леков, В. Бехиньова. София, 2001, с. 5.
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деморализираният ловчански владика, по народност грък-фанариот, прелъстил
жената на ловчанския часовникар Николча.8 (подч. мое – В.И.)
Макар и синтезирано, В. Д. Стоянов се спира върху важни черти от поетиката и
проблематиката на произведението. Да се опитаме да ги разгърнем, извеждайки
следните концептуални и методологически ракурси.
Заглавието на тези анализационни наблюдения в замисъла си съдържа идеята за
генеративно противопоставяне, за сблъсък върху основата на определено универсално,
а предвид обективния литературноисторически контекст и спецификите на
художествения свят на творбата – и патриархално, морално съблюдаване на
общоприетото и следваното. Предложните означители и избраните лексикални маркери
– непряко, перифразирано осланяне на лайтмотивните ядра в комедията – обаче
настояват и за вид преход, преминаване от едно положение, състояние в друго, с което
се бележи и своеобразно стесняване на семантичния обем на изведената идея в посока
на нейното социално-етническо конкретизиране. Така тя бива припозната като
закономерно следствие от опростената, но същевременно знакова за доминиращото
мислене и говорене за другия, чуждия от дадената епоха система от послания и
внушения в разглеждания драматургичен текст. Като отчитат особеностите и
последствията от заемания му статут в развитието на българския възрожденски театър,
предлаганите анализационни построения се съсредоточават върху „Ловчанскийт
владика или бела на ловчанскийт сахатчия” (1863) на Теодосий Икономов през
характеристиките на персонажната система и поляризираните индивидуални, но и
общностни проективи на оказалия се неустойчив патриархален нравствено-етичен
кодекс, които тя въплъщава. Отправна точка на разсъжденията са ценностно
преобърнатите места на интимно-лична изявеност, насмешливо-изобличително
разгърнати между насладата и санкцията.
Прав е В. Д. Стоянов, когато се усъмнява в същинската драматургична форма на
пиесата. Връзките между отделните „извършвания” не са органични, преходите към
съответните „появения” са по-скоро формални. Личи, че ефектът е търсен другаде – в
изразяването на самата идея, в нейното разгръщане и нюансиране, макар персонажната
система в целостта си да не успява да преодолее опростения дуалистичен модел на
изграждане и композиране – на герои носители на определени добродетели (своето,
българското – Стойчо, Драган) и на такива, които се възприемат като пълна тяхна
противоположност, чието присъствие се обуславя единствено от личния интерес, от
разрухата и покварата (владиката ловченски, Маргиола, Кириака). Така комедията се
превръща в поле на наситено (до степен на скандализиращо) изобличаване и осмиване
на дадени обществени порядки, на пропагандиране на добре изведена кауза, към която
следва да бъде отговорен целият колектив. Това, разбира се, не оправдава посочените
слабости, но обяснява характера на идейно-естетическата основа на творбата.
Поемането по тази смислова посока ще разкрие и начина, по който героите биват
8
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представени – не толкова
саморепрезентирането. И
монологичното говорене,
особености на героя, но и
принадлежност.

чрез гледните точки на останалите, колкото посредством
тук нека подчертаем преимущественото значение на
с което излизат наяве не само присъщи индивидуални
отзвучават незаобиколими признаци на неговата социална

Онова, което веднага прави впечатление в структурата на комедията, е изборът
действието да започне с един от сюжетоорганизиращите персонажи на сцената –
сахатчията Стойчо в дома си, оплакващ своята участ. На това място нека не пропуснем
да напомним, че ремарката в началото изрично е посочила хода на сюжетното развитие:
„в първите две извършвания” – в къщата на часовникаря, а „в третйето” – във
владишкия конак. В този порядък може да се посочи, че едно от изискванията на
класическото триединство не е спазено, но това в случая пък позволява акцентиране
върху проксемичното поведение на отделните участници, а оттам – и върху
произтичащия от него засилен комизъм (напр. окаяният вид на окования архиерей):
Драган (гледа подиря му). Какво му приличат букаите, като че в тях се е родил!).

И така, читателят (а не толкова зрителят) още с първото вдигане на „пердето” става
съпричастен на непосредствено изповяданото:

Стойчо (самичък, ходи из одаятъ умислен, спира са изведнъж и почева да говори). О, боже,
каква голяма злочестина ми са струпа на главътъ за греховети ми! Как ми са паднъ такваз
невярна жена! Отде са зе тоя сегашен владика, който без никакъв страх от бога и срам от
хората, обезчести със’ се къщътъ ми!... Секи, кат’ ма срещне сега, казва ми как могъ да
търпя толкова сичките му мръсотии и не видя ли, че голям огън гори в къщътъ ми! Аз
твърде добре видя сега сичкото, нъ що могъ да му сторя, кога той има силъ и може да
закълне у черковъ, когото ще? Сега разбирам аз защо той, кат’ ми са роди детето, сам го
кръща и на кръщането с дари много скъпи неща и дет’ то ми, и женъ ми. Ама... 9

Действието още в своите подстъпи към същинското си развитие стремително се
насочва към генеративния смислов център за комедията – порока, който води до
разпадането на патриархалния семейно-родов свят. Ясно бива изложено и водещото
противопоставяне между персонажите (Стойчо е наивен, търпелив, но и страхлив –
обезкуражава се, тъй като владиката „има силъ и може да закълне у черковъ, когото
ще”, Маргиола е „невярна жена”, а архипастирът ловчански се е отдал на не твърде
благочестиви занимания). Това като особеност се запазва и разгръща през целия
драматургичен ход на събитията, т.е. героите не търпят промяна в поведението си или в
своите светогледни позиции и нагласи (за разлика например от някои възрожденски
диалози – като тези на П. Р. Славейков или Д. Войников, - където целта е чрез
нравствено-поучителното начало да се преобърнат представите на единия от водещите
9

Цитатните позовавания на художествената творба в статията са по П. Пенев, Българската драматургия
до Освобождението. Ч. 1. София, 1962.
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дадения „разговор”; а с оглед промяната в поведението нека допълним следното –
такава се открива само у часовникаря, подбуждан от верния си приятел Драган към
действие, към активно противостоене на злото). Посочената закономерност
предопределя и еднолинейността в изграждането и функционирането на персонажната
схема. Известно отклонение от този доминиращ модел настъпва при проследяването на
отношенията между слугинята Добра и владишкия дякон Григор, но те не се развиват
като отделна сюжетна линия, а по-скоро смислово насищат първата, и единствена,
организирана около връзката Стойчо – Маргиола – владиката. С това художествено
решение прозира намерението покварата да бъде изобразена разгърнатоконкретизирано, обхващаща целия вертикален ред – на личното съществуване, но
преди всичко на институционалното служение.
Или с други думи – в комедийния фарс на Т. Икономов онези, които движат
тъжно-смешния маскарад на греховните желания и разобличаващите стремления, са
или само положителни, или само отрицателни. Това, от своя страна, съвсем резонно
може да се възприеме като сериозен ущърб от гледище на психологическата
обусловеност на героите, на тяхната присъствена изявеност, но въпреки това е
постигната известна индивидуализираност макар и с цената на приведените
публицистично-схематизиращи образотворчески механизми.
Появата на Драган още във втората сцена веднага след самоокайването на Стойчо
е знаково предвид формирането на обобщената персонажна опозиция. Двамата са
въплъщението на застрашения български свят, който, за да съхрани своята „идеална
въобразеност”, зададена и описана още от Паисий (Н. Чернокожев 10), трябва да се
„отърве само от гледане и слушане ката ден”, активно да се изправи срещу угрозата,
категорично да разкрие и защити себе си. Затова и думите на Стойчовият другар имат
призивен характер, като недвусмислено очертават измеренията на злото:
Драган. Наистинъ, това не е за търпение... (Подир малко време.) Ти знайш, Стойчо, че
владиката прави зло голямо не само тебе, нъ и на сичкийт град, ама това зло трябва да са
изкорени тъй, че да са отървем от него ний синца. (...) Ти трябва да гледаш да се хване
владиката, за да може да се изпъди от тука, че да са очисти градът ни от него. (...) това зло
трябва да са извади с коренъ, а не да му даваме време да са уголемява малко по малко.

Драган е най-трезвомислещият положителен герой в произведението, той е
последователен в излагането и прилагането на своите позиции, предлага конкретни
начини и средства за справяне с неблагоприятния развой на събитията, стои в основата
на същинското разобличаване на висшия духовник.
Няма да е пресилено да се твърди, че тъкмо чрез емоционално наситеното и
искрено говорене на Стойчовия приятел, чрез цялото му присъствие в структурата и
идейно-естетическата парадигма на текста се въвежда една от водещите линии на
10

Н. Аретов и Н. Чернокожев, Българска литература XVIII-XIX век. Един опит за история. София, 2008,
с. 298.
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внушение, която къде приглушено, къде съвсем пряко заявено се успоредява със
съюжетоорганизиращата – конкретно-частните проективи на семейната разруха
вследствие лукавството, изневярата и сладострастието. И тази линия е на ясно
изразеното гражданско-патриотично отстояване на близкото, своето, което бива
накърнено и унизено. Това като част от поетологичното изграждане и функциониране
на творбата се постига (макар и все още проблематично – отбелязахме пионерския опит
на Т. Икономов за родната драматургия) чрез откритата публицистичност в
обективното пресъздаване на угнетителната заобикаляща действителност11,
разгърнатите монолози, директните обръщения (за постигането на по-преки
впечатления безусловно спомагат и ремарките от типа на Обръща са към публикътъ,
т.е. и тук границите на фикционалността биват до някаква степен неглижирани за
сметка на идейно ангажираното възсъздаване на обществено значима ситуация,
провокираща националната свяст), реторичните въпроси, емфатичните речи, които са
израз на болката от тежкото съществуване на сънародниците, но и на негодуванието от
тяхната пасивност и примиреност пред безобразията и своеволията на „тии изедници и
без страх от Бога владици”. Драган с възмущение припомня една добре известна и
пагубна за свикналия на живота под робство истина:
…който има пари, дава им само да са откачи от тях, пак нити искаме да знаем, че има и
таквиз сиромаси, които едвам си прехранват къщите или нямът що да ядът, та па тях
сиромаси насилом ги карът владиците да си продадът и дрехътъ от гръбъ, че да им дадът
воития, да са не види такеваз воития!...

Той всячески се стреми да подбуди Стойчо към действие, да го пробуди и изведе
от инертността и малодушието, от страха от „закълняване и афоресване” и да го насочи
към осъзнато и последователно изявяващо се поведение на отстояване на собственото
достойнство, на откриване и запазване на едно свое място (макар и все още твърде
смътно като представа, очертания, принадлежност) всред заобикалящото, колкото и
обругано и ценностно неустойчиво да е то, като резултат от преобърнатите разбирания
– в смисъла на прозрени истини за устройство и ред – за справедливост и безчестие, за
добро и зло, за лични и обществени обязаности и реалното тяхно изпълнение.
Влиянието на Драган върху Стойчо е осезателно. След търпеливото изслушване
на справедливо назидателните думи на своя другар, скромният часовникар спонтанно
уверява:
Стига ми толкоз. Готов съм на сичко, що ма научиш.
11

По тази причина може да се говори за известно вътрешно противопоставяне в поджанровата
определеност на художествения текст – особеност, която композиционно обособената развръзка,
издържана в прозаична форма, непосредствено ще изведе и подчертае: „По-нататашнийт вървеж на
работътъ, пренесенъ вече в самътъ патриаршия, изменува си образъ от комедиален в трагичен.” Така не
само се задоволява любопитството на „четелника”, но и се настоява за разобличителното вглеждане в
безнаказаността и коварството на овластените и в техните издевателства над българите. В същата посока
би могло да се възприеме и отвъдхудожественото позоваване на информационната бележка от в.
„Съветник”.
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А ремарката в дадения случай – лаконична, но бележеща определено състояние –
е показателна: „от душъ”.
С това всъщност се въвежда завръзката в комедията – главните действащи лица са
откроени, поводът за противоборството между тях – също, планът за постигане на
крайната цел е налице, остават средствата.
Средствата, които следващите „извършвания” и „появения”, не толкова същински
драматургично, но затова пък идейно, образно, насмешливо-поучително ще претворят.
Преди обаче да се вгледаме в тях, нека обърнем внимание на една важна
поетологична особеност на творбата – все в порядъка на нейната конкретна
идеологическа натовареност. Думите на Драган още в началото на действието в
комедията са силно социално ангажирани и биват насочени към съвсем конкретни
положения, лица, явления в общностното живеене. Но те не остават единствено като
самоцелно изречени заради сполетелия Стойчовия дом срам. Тази смислова линия се
запазва и развива и сетне, в целия художествен текст. А най-висока точка на идейносъдържателна натовареност тя достига в заключителните етапи от драматургичния ход
на събитията – в конака, след разобличаването на архиерея, - когато отчетливо се
улавят обществените настроения, обобщеният глас на народа, чиито горчив поплак, но
и отчаян гневен вик, са справедлива, закономерна реакция срещу нетърпимата
обективна ситуация на значително разминаване между слово и дело:
Третийт глас. ...какво право имът фанариотити да дигът милиони грошьове от Блъгарско,
които ний с горещ пот ги печелим? Защо нашето отечество да губи сякъ годинъ толкоз
милиони грошьове, с които да си пълнят кесиите гръцкити владици и патрици, па в
благодарност за сичко това да ни не давът да четем у черковите си на майчиний наш
старобългарски език. (...) Защо патриархът, като на мезат, продава епархиите на владици,
които сетне като гладни влъци са спущът да грабят, да събличът народъ? (...) Кога ще дойде
онова честито време, в което да са отървем от всичките тез мръсотии, гяволски постъпки на
гръцкото духовенство!...

Основателни питания, които не остават без отговор. И прозаическото допълнение
към пиесата печално ги известява, за да отбележи своеобразния епилог на разразилия се
конфликт, довел дори до отлъчване на неравнодушните и неприспособимите.
Напълно естествено направените позовавания, разкриващи народното
недоволство от деянията на чуждите духовници, макар и функциониращи в един
условен, художествен контекст, следва да бъдат отнесени към ключовите проблеми на
епохата, към неимоверните дълговременни усилия на възрожденската интелигенция,
довели до съдбовен успех в началото на последното предосвобожденско десетилетие по
отношение запазването на религиозните устои, етническата принадлежност, а и
ускоряването на националноосвободителните процеси – борбата за извоюване на
независима българска църква. Така Т. Икономов по своему също се вписва в тези
тенденции със средствата на сатирично-изобличителното претворяване на пряко
зримото.
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С оглед коментираните специфики на текста можем да твърдим, че неговото
структурно-композиционно изграждане е подчинено на една знакова кръгова
композиция – силните позиции на първия български комедиен фарс (началото и краят)
биват осезателно идейно натоварени в посока на гражданско-патриотично отстояване
на поругани не само индивидуални, но преди всичко национални ценности и идеали.
Този преход – от частното, личното (отделния случай на изневяра, на безскрупулно
престъпване на патриархалните семейни норми) към обществено значимото (покварата,
егоизма, пренареждането на вертикалния ценностен ред, което задава определени
порядки в широк социален план – дори посредством заплахата и насилието) – се
разгръща динамично (и тук нека признаем – без необходимата психологическа
дълбочина) между посочените две силни позиции на творбата, за да открои дадени
социални присъствия, придобили конкретност, обобщеност и най-вече устойчивост в
действащите възрожденски представи.
Последните сцени от първо извършване въвеждат и до голяма степен подчертават
характера на взетите решения, на поведенческите прояви на останалите
(отрицателните) герои, тъкмо в тях още се осветляват най-отблъскващите страни на
лукавата им същност, акцентира се върху упадъка на нравите, които те въплъщават и
които така без свян демонстрират. По този начин персонажната система в
произведението в основата си е оформена, а с това – и непреодолимите сблъсъци между
изповядващите напълно противоположни разбирания за човека и света герои.
Ловчанският владика, Маргиола и нейната майка Кириака още с първите си
реплики рязко биват дистанцирани от схващанията за добре подреден патриархален
свят, в който властват законите на доброчестината и взаимното уважение. Дори
обратното – те стават носители на идеята за разпадането на устоите на отделния човек,
а оттам – и на семейството, вследствие безпрекословното отдаване на личния интерес,
на притворството и нездравите влечения.
В тази връзка образът на Кириака, макар и да е само щрихиран, отчетливо се
вписва в гореизложената идейна парадигма, като с присъствието си изцяло насочва към
представата за коварството и покварата, обхванали Стойчовия дом, в който измаменият
стопанин е тяхна най-голяма жертва. Майката на Маргиола озадачава с признанията и
разкритията си, направени в сластен споменен унес. Тя е не само съучастница на
дъщеря си – сама приканва владиката, използвайки отсъствието на зет си, укрива ги,
следи всеки техен жест на непозволена интимност, - но и своего рода „пример” за нея –
как пълноценно да черпи от сладостта на живота. Самодоволното й „откровение” за
Купидоновите игри с цариградския висш клир, при подчертаването на тяхната
неизброимост, говори само за безскрупулността и цинизма в проявата на един, станал
устойчив (а и пословичен), тип отношение към другия, но и към себе си.
Тип отношение, което намира естествено продължение у Маргиола.
Стойчовата съпруга умело се изявява между съблазънта, насладата,
нетърпеливото очакване, а и досадата от самото присъствие в дома на кроткия
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сахатчия, и лъжливата към него преданост и загриженост. Когато остава сама с висшия
духовник, тя с радост го известява, че съвсем скоро няма да бъдат обезпокоявани от
никого, след като мъжът й отиде в Свищов по свои дела. Маргиола проклина Стойчо,
не крие неприязънта си към него, споделя дори някои не съвсем благонравни мисли и
намерения:
Да отиде, че да са не види, вълцити по пътъ да го изядът…, Наистинъ, аз не могъ веки да го
гледам на очите си. Иде ми да земъ некоги да го нахраня с малко отравъ…

По-късно образът й продължава да се разгръща все в същата посока, като
придобива още по-негативни черти – при търсенето на така желания „рахат” с
владиката, докато тя се приготовлява за неговото посещение и сравнявайки го със
злощастния свой съпруг:
Оправя си роклятъ, сетне отива пред огледалото и си оправя китките на чумберъ, с който е
завързана главата й. Какво ми пламнъхъ образити! Знам аз защо й това... И то е хубаво биля,
защото по-много щъ харесам на Деспотя; той млого обича чървени образи; ще ги помилва,
ще ги цълне и... Ама какъв е хубавец Деспоти! Аз го млого обичам. А пак е здрав какъв е!
Мъж ми е нищо и никакъв при него... Такъв хубавец и здрав мъж да имаш друго нищо ти не
трябова. Деспоти да има и десет жени, може им...

Поведението на Маргиола е не просто неодобрително или възмутително (особено
в такава обществена среда, за която подобна фриволност е недопустима), то достига до
крайна непристойност, до цинизъм, не без подстрекателствата и на самия
сладострастник в расо.
А той от своя страна заема такова важно място в пиесата не само защото
провокира и поддържа хода на драматургичното развитие, но основно заради
коментирания идеен замисъл, който до най-висока степен се изпълва именно чрез
неговия образ като носител на покварената чуждост в нейната директна
институционална въплътеност. Неслучайно водещият, сюжетоорганизиращият
персонаж в комедията не е пряко назован със собствено име (като изключим
споменатата бележка, съпътстваща текста на творбата, но тя все пак има по-различно
значение – на документален материал, разкриващ действителната случка, върху която
се гради даденият художествен свят). Този „пропуск” в инак функционалния
ономастичен код в произведението отвежда към представата за местния владика като
обобщителен, събирателен образ на цялото фанариотско духовенство, под чиито набези
българският народ постепенно губи своята идентичност 12. В това отношение Т.
Икономов подхожда насмешливо-поучително, но главно социално-изобличително в
12

Тази тенденция на изображение и внушение ще намери още по-ярък израз и сетне в развитието на
българската възрожденска литература – особено в прозата и публицистиката на Л. Каравелов („Крива ли е
съдбата?”, „Извънреден родолюбец”, „Бог иска дебели свещи, златни кандила, богати манастири” и др.) и Хр.
Ботев (“O, tempora! O, mores!”, „[Какво може да направи нашето духовенство]” и др.). В този ред на мисли
нека напомним и интересните свидетелства за „фанариотското духовенство”, които оставя един бъдещ висш
духовник – и той жертва на саморазправа заради засегнати интереси. – Вж. В. Друмев, Животописание,
Периодическо списание на Българското книжовно дружество, Браила, г. I, 1870, кн. 3, с. 22.
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решаването на по-важната задача във и чрез своя текст – готовността за отстояването на
собствената национална принадлежност13.
Краят на първата част от второто извършване представя „нашийт агиос деспотис”
в изцяло комично-конфузна ситуация – самозлепоставил се, уловен „в таквоз време,
когато си на рахат лежеше с Маргиола”, дискредитирал себе си и служението, на което
привидно се е посветил. Той е притеснен, уплашен, видът му е смешен, будещ
съжаление:
Какво ще стане сега!... Той ни завари... Де е той сега? Трябва по-скоро да бягам. (Забравя
са, че е само по бели гащи и иска да бяга; (...) О, той ни е заключил отвън! ...О...о...ох!
Какво ще стане сега!...Проклет син!...О...О...О!...Анатема!... (подч. мое – В.И.)

Фарсовият образ на ловчанския архиерей обаче скоро придобива нови измерения,
които го превръщат от комичен в опасен.
В сцената след неочакваното произшествие – с Кириака, Маргиола, които „са
умислили като патки”, и с най-верния си приближен и съучастник в произволите му –
дякона Григор, - владиката разкрива най-негативните свои черти, отдавна прозрени от
Драган като характерологични, а накрая и препотвърдени от събралото се множество,
т.е. от санкциониращото обществено настроение, от осъдителния глас на народа. Той е
лукав и безцеремонен, веднага започва да крои планове как да излезе невредим от
лошото стечение на обстоятелствата, какво да стори, за да не бъде опозорен, като
увлича и другите със себе си, не без вина и самите те:
Владиката (наченва). Гледайте сега хубаво, ако додът някои и други хора, да не са
уплашите, да н’ посочите някак, че ний наистинъ сме криви. Аз щъ рекъ, че съм дошел у вас
на гости като комшия, а не да правя нещо лошево, и вий същото да речете; аз щъ са
закълнъ, и тии могът ми повярва; ако бъде потребно, и вий са закълнете, че аз земам
сичкийт грях на душътъ си. Аз като владикъ ще измоля сетне господя да ма прости, а пък
вие ще бъдете чисти, защото аз земам отсега още сичкийт грях отгоре си...

С поредния епизод на остро изобличително пресъздаване образа на духовника Т.
Икономов поставя твърде важни въпроси с широко обществено значение, чието
разгръщане не касае само личността – лицемерна и покварена – на един владика, а найвече повереното нему паство. Тъжно-смешната картина на суетенето на ловчанския
архипастир говори за това, че в подобна уставена система от отношения могат да се
преиначават основни, неотменими положения от морално-етичен порядък в името на
собствения интерес и докрай търсената изгода. Вярата не е непоколебим житейски
императив или светогледен постулат, а нещо, с което може да се търгува или от което
да се извлича полза. Принципите – в живота и призванието – са дотолкова
13

От същото, а и от по-късно време е любопитно да се проследи как този мотив намира реализация и чрез
лирическите изговаряния, и по-конкретно женските присъствия, които те назовават – пълни антиподи на
тези в „Ловчанскийт владика”, в произведения на автори като Р. Жинзифов („Гусляр в собор”), К.
Стефанова („Българка съм!”) и др.
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пренебрегвани и дори обругавани, че са загубили своя смисъл, своята стойност на
ориентири в света. Нещо повече – те пречат, тъй като осуетяват порочните стремления.
И пагубното е това, че такова състояние се е превърнало в норма, то задава определени
форми на присъствие, нагаждането към които обещава съмнителен възход (нека
напомним празните обещания на Деспоти към Григор, че при съдействие на дякона и
този път ще ходатайства за него пред патриаршията да го направят сетне и владика), а
справедливото и очаквано тяхно разобличаване води до безсъвестно заклеймяване на
всички онези, които не могат и не желаят да се впишат в тях, в добре прецизираните
модели на поведение, свързани с някаква облага:
Анатема на синца ви! Сички сте проклети!

Прелюбодеецът е видян като покварен, отдаден на страстта, заплашващ
патриархалната сигурност човек, който не се свени да погазва белезите на
сакралността, на извисеността (и в тази връзка стореното прелюбодеяние е наймалкото, заради което той може да бъде припознат като такъв; по-важен е
комплексният образ, който се (само)разкрива преди и особено след комичния случай –
притворството, егоизмът и смайващата безпринципност са онези негови доминантни
черти, които обуславят и извършените п(р)остъпки). Но заедно с това той е изобразен и
като страхлив, малодушен, смешен в опитите си да заблуди всички, защитавайки своята
невинност14, и съответно да всее смут, използвайки сана си, когато това съвсем
закономерно не се получава, високомерно назидава обвинителите си спрямо онова, към
което сам той е останал равнодушен, далечен и чужд („И помислете си сега,
христианлар, колко грях струвът онии, които дигът връз мене гоненя със своите
клевети! Де ще бъдът тии, христианлар, на онзи свят, като не в дъното на пъкълът?! Нъ
господ да ги прости! Аз съм готов да го моля дору за тях като за грешници и той може
да ги прости, само тии трябва да са покаят.”). Владиката бързо променя поведението си,
щом се чувства застрашен – от благообразния светец, за когото се представя, не след
дълго под въздействието на афекта показва истинската си същност, ставайки
„разядосан и разтреперян”, ако се позовем на ремарката. Заради основателното
недоволство и строгите, но и насмешливи разобличителни думи на своите противници
той е готов да ги осъди като „еретици”.
И тук отново Стойчовият другар Драган най-ярко и последователно въплъщава
това открито противопоставяне на злото и беззаконията. Неслучайно комедията
завършва с него, с неговата победа над тях, с посланията, които отправя. Отстояването
на своето, на родното в лицето на Драган в края на творбата намира особена
реализация. Подетата борба, основана върху един частен случай, е ознаменувана с
успех, с което първият член от коментираната диада свое – чуждо получава не просто
14

Т. Икономов съзнателно силно акцентува върху позоваването на Деветата Божия заповед („Защо не си
помислите де ще бъдете на онзи свят, като престъпвате тъя божя заповед, още срещу Архипастирът
си!?...”), за да покаже висшата форма на цинизъм у героя и на престъпването на Божиите и човешките
закони. Владиката си позволява да се заклева пред св. Евангелие в своята честност и нравствена чистота
„от сякъ странъ”.
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преимуществено значение, а реабилитиране, утвърждаване, настоява се за
преодоляването на неговата дискредитираност и уязвеност. Финалната сцена на
разпрата между смелия българин и „протосингела на търновский митрополит”
обобщава усилията, но и готовността на (духовно) поробения действено 15 да заяви себе
си, да защити и съхрани своето собствено място и положение.
Посланието на Драган е социално ориентирано – към тежкото, мъчителното
съществуване на българина, към неправдата и злочинствата, на които е подложен той,
към пробуждането на неговото самосъзнание. Вземайки повод от това, можем да
твърдим, че най-цялостно разгърнатият положителен персонаж във фарса е своеобразен
герой резоньор, който недвусмислено претворява идеите и настроенията на един от
изтъкнатите представители на възрожденската интелигенция от 60-те години на XIX
век. Когато гледа подир окования във вериги духовник, Стойчовият приятел с тъга и
огорчение възкликва: „До какво сме дочакали, блъгаре! Да имаме владици, достойни за
букаи!... Не тъй е то било напреж, кога са имали нашити предки свои владици...
Ех!... (Махнува с ръкътъ си.)” (подч. мое – В.И.). Така комедията на Т. Икономов също
по определен начин се вписва в особено чувствителната за възрожденското съзнание
тема за съотнасянето на недостойното настояще към славното някога минало. Но и в
тази за посочването, а това включва в себе си и очертаването, на дадени полоси към
онова така търсено и бленувано, излизащо от своята смътност, общностно бъдеще.
Въпреки силното проповедническо (противогръцко по своя характер) и
публицистично начало, което с основание критикува Боян Пенев 16, комедията на Т.
Икономов „Ловчанскийт владика или бела на ловчанскийт сахатчия” има своето място
в развоя на възрожденските идейни търсения като особено художествено поле на
засрещане на доминиращите проблеми на времето. Творбата, ако перифразираме
началото на послеслова-развръзка, съотговорно на своя идеен свят, продължава и
развива една традиция на осмисляне на своето през чуждото, и то при отсъствието на
конкретни родни оригинални литературнородови и жанрови образци. А пък и
подсказва, поучавайки, нещо твърде важно - че пътят до афересването не е дълъг и
понякога е постлан с добри намерения...

15

Нека не пропуснем да отбележим това, че Драган не само действено, но и словом защитава правдата, в
която вярва. Последната размяна на не твърде ласкави реплики – с етноопределящия код, изведен изцяло
в ниските стилови регистри – е доказателство за гореизложеното. Завоалираното осланяне на тях комай е
достатъчно, защото инак то се в статия не казва, „нито на печат излязва”, дето рекъл един друг
възрожденски сладкодумец.
16
Б. Пенев, Оригинална и преводна драма преди Войникова, История на новата българска литература,
Т. 3. София, 1977, с. 562.
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This article, rather an essay, discusses a more concrete problem, concentric inscribed in
two larger ones. The concrete problem is how two top works in the Bulgarian ethno-centric
literary canon, especially the Under the Yoke by Ivan Vazov (the other one is the Notes by
Zahariy Stoyanov) operate with the figure of the priest – namely, in a completely "low",
parody-travesty way. This problem is seen as part of the problem of folk carnival-comical
culture, subversive to all serious, "high" values, such as the modern pathos of the national
revolution or official Christianity. This folk/“low” culture is thought in its genetic connection
to the profound tendencies of the folk-mythological world outlook and the Menip pean satire
(in the literary-historical and genre aspect). In this context, the archaic roots and metaphysical
reasons of parodia sacra, its dialectical (unbreakable, oscillating) connection to the sacred,
are examined. Finally, the article focuses on how the modern decadance absorbs and
transforms this tradition through the "high" spiritual Baroque (F. Rops – G. L. Bernini). – The
text is part of a broad monographic study.
Key words: Parodia sacra; Parody and Satire; Primordial Syncretism – ModernLiterary Thinking; Sacral – Profane; Revolution – Carnival; Decadence – Baroque

1. Първична двойственост и пародия
Самото понятие пародия в литературата като похват от втори ред има кризисен
характер, част е от идеята за самопреодоляване и самообновление. Израз е на
критичната способност за екстериоризация, за дистанциран поглед отвън. Пародията е
еднопосочен, превключващ акт.
Но археологическият подход, чиято цел са корените на дадено явление, би
стигнал до една друга форма на пародия – първична, домодерна, архаична и
подлитературна. Можем да кажем, че тя клони към онази примордиална двойственост
на света, която е обект на т. нар. примитивно (митологично) съзнание, или по-точно –
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чийто хабитус тя е. В рамките на тази двойственост се изличават границите между
първично и вторично, между „високо” и „ниско” (в разнообразните му варианти:
героическо–комическо, сериозно–смешно, сакрално–профанно и т. н.). И по-точно, те
са в състояние на перманентна и абсолютна равноценност, която е и аксиологическа.
Примитивният свят е бинарен, полярно раздвоен. В центъра на тази раздвоеност е
самият човек, което ѝ придава аксиологически modus: убедеността на човека, че цялата
природа е насочила всичките си сили към него – лошите да му вредят, добрите да му
помагат. (Ситуация, която можем да определим като примитивен антропоцентризъм.)
В един частен аспект (важен с оглед на онова, за което ще говоря по-нататък) тази
първична двойственост се изразява посредством сакрализация на нечистото,
скверното1.
Друг важен аспект с оглед на темата ми: в специфичната логика на примитивния
антропоцентризъм смехът и плачът – като полюсни състояния в диапазона на човешкия
„вътрешен мир” – не са само, или изобщо не са психо-физични актове, а светогледен
фактор, имат своя семантика, която се осмисля космогонично (Фрейденберг 2).
Човешкият „вътрешен мир” винаги е отношение към външната реалност и
следователно език, също както езикът винаги има космогоничен мащаб, доколкото е
светоформиращ (Хайдегер).
...И тук ще спра; за мен е достатъчна изходната предпоставка, че тази тотална
двойственост в рамките на първобитния синкретизъм, обхващащ цялата сфера на
природното и човешкото, е базисна черта на примитивното, предмодерно,
предисторично и предлитературно колективно съзнание.
Но тази предлитературност ще бъде ретроосмислена преди всичко в генетически,
жанрово-развоен аспект. Ако използвам базисната постановка на историческата
поетика, жанровата структура на съвременната литература в своята дуалност
(трагедия–комедия, епос–сатира, епика–лирика и т. н.) има корените си тъкмо в това
първично двойствено възприемане на живота и по някакъв начин го изразява.
В тази дуална логика особено ще ни интересува мястото на пародията и начинът,
по който тя работи като похват.
Модерната литературна идея за пародия е по-скоро еднопосочна – небезкористен
поглед към някаква налична стойност, институционализирана като важна, „висока”,
тенденциозното ѝ преобръщане, поглеждането ѝ отдолу и отвън. Парадоксалното ѝ
обезпознаване чрез изтъкване и преизтъкване на най-познатата ѝ черта. (Но тази
тенденциозност съвсем не – или не винаги – означава пейоративизъм; след руските
формалисти пародията е по-скоро безстрастен технически похват за
вътрешнолитературна саморегулация.)
1

Вж.: Дъглас, М. Чистота и опасност. Анализ на понятита за омърсяване и табу. София, ЛИК, 2005, с.
241.
2
Фрейденберг, О. Поетика на сюжета и жанра. София, ИК „Христо Ботев”, 2001, с. 114.
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За разлика от модерната литературна идея за пародия, предмодерната, архаична
представа предполага ценностна равнопоставеност в рамките на дуалния антагонизъм
и коекзистентност в отношението между двете страни. Това отношение е, така да се
каже, осцилиращо, тече едновременно и в двете посоки – от „високото” към „ниското”
и от „ниското” към „високото”; от предмета на пародията към самата пародия и
обратно. (Някаква представа за тази сдвоеност дава сатировската драма в гръцката
античност, която е неразривна част от „героичната” трилогия – героят е неразривно и
едновременно – като двете страни на лист хартия – свързан със своя пародиен двойниктрикстер.)
Отношението, за което тук ще говоря, е от този тип.
Но самото разделяне между двата типа е само условно, защото границата между
тях е релативна, изплъзваща се. В историческия развой на пародията действат сили
едновременно на тъждество и различие. В процеса на разподобяване в един момент се
достига до състояние, което ни дава основание да говорим за модерна/литературна
пародия. Но дори в своето различие от примитивната пародия тя продължава да носи
нейните гени, наследеното от нея.
2.

Революция и карнавал

Най-общият предмет на това, за което тук ще говоря, е начинът, по който разкази
като „Под игото” и „Записки по българските въстания” изобразяват номиналния си
исторически предмет – Априлското въстание. А именно – изобразяват го като
гигантски карнавален акт.
Базисната ми постановка е, че чета двете творби не като литература в модерния
смисъл на понятието, а като спонтанни, подлитературни и до голяма степен
несъзнавани (литературно несъзнавани) свидетелства на (не за!) едно синкретично
колективно съзнание.
Но това е общата, именно базисната постановка; тя е твърде обемна и затова
подробно разисквана другаде. Тук се фокусирам само върху един – или по-скоро върху
няколко свързани помежду си момента.
Когато говорим за макрообраза на бунта, на революцията като гигантски
карнавален акт, говорим именно в логиката на тази абсолютна коекзистентност – на
абсолютна равноценност и едновременност в отношението между двата полюса:
„високото” и „ниското”, духовно-героичното самό по себе си и телесно-снизяващото
самό по себе си; трагическото и комическото.
В рамките на „големия”, сюблимния исторически жест на Бунта, Революцията
(самият Вазов употребява тази модерна sensu stricto дума) са налице множество
обратни (реверсивни) движения. Такава е например прочутата сцена в главата
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„Силистра-йолу”: размахването на ножове и вилици и възгласите „Коли, сечи!” като
някаква предварителна батрахомиомахия спрямо героичната илиада на предстоящия
бунт. Проливането на виното като антиципираща пародия на самото въстание, на
Революцията във високия, модерно-политическия ѝ смисъл, включващ не само героика,
но и висока национална трагика (масови кланета от типа на Баташкото и пр.).
Самата изпреварваща позиция в разгръщането на разказа тук има аксиологически
характер. Хронологията е израз на субстанциална, т. е. абсолютна равноценност, която
именно в хронологически смисъл, но елиминирайки го, аз наричам осцилираща:
„високото” и „ниското” взаимно и едновременно се предпоставят и следват едно друго.
Xронологията тук е от решаващо значение. Разчитането на тази сцена („Силистрайолу”) еднопосочно, като пародия, снизяваща голямото историческо събитие, би бил
нашият, модерен, включително и модерно-литературен поглед към нещата.
Включително и погледът на самия Вазов като модерен писател, здраво повлиян от
европейската литературна традиция, от героичния романтизъм на Юго например. Но в
собственото, иманентното самосъзнание на творбата „Под игото” (често неподозирано
от самия Вазов) това не е така. Там работи именно архаичната представа за първична
двойственост, в която „високо” и „ниско”, героично-трагично и комично, пародията и
нейният обект са неразривно, коекзистентно свързани.
Основната ми теза е, че ако Вазов е модерен автор от собственото си време –
втората половина на ХІХ век – и той мисли нещата по един модерно-литературен начин
и в мащаба на една модерна философия на националната история, то независимо от
неговата авторска воля и авторска интенция Творбата („Под игото”) притежава
собствена, иманентна воля, която работи на много по-дълбоки равнища – като израз не
на литературни, а на колективни ментални енергии, които тя проявява, артикулира в
един спонтанен, органичен вид извън волята на автора си.
3.

Пародия и сатира

Между тях е налице отношение на близко тъждество и различие. Основната
отлика между тях е отношението към действителността на техния обект. Сатирата е
явление от първи ред и негов обект е първичната реалност. Пародията е явление от
втори ред и негов обект най-често е даден език, който артикулира действителността.
Но това основно различие винаги е готово да прелее в тъждество и обратното:
през езика пародията може да докосне първичната реалност, докато тази първична
реалност като обект на сатирата е винаги артикулирана по някакъв начин, облечена в
език.
Исторически този релативитет изглежда така: още първият комедиограф
Аристофан пародира не самите митове, а техни литературни („сериозни”)
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интерпретации (например Софоклевата трагическа версия на мита за Терей в
„Птиците”).
Ако „модерният” потенциал на пародията се съдържа в нейния езиков характер,
то „модерният” потенциал на сатирата е заложен в директното ѝ боравене с реалността.
Аристофан познава и елементи на такава сатира от модерен тип, например
персонални нападки срещу политически дейци в хоризонта на собствената му
актуалност (срещу Алкивиад в „Облаци”). Но тук отново става дума за език. Собствено
персоналното, което е обект на сатира, има езиков характер: самото поведение на
дадена личност (Алкивиад или Сократ) е специфична езикова стилизация.
Близостта между пародия и сатира има своите модерно-литературни проявления –
като „обратни” дискурси, контранапрегнати спрямо други, положително маркирани
като първични или „високи”, като сериозни и важни (включително и като полюс на
героично-трагичното)3. Но нейните основания и корени са в очертаната по-горе
ситуация на първичен синкретизъм и в общия модус на комическото: най-тясното
общо място между тях – между сатирата и пародията – е смехът.
В тази ситуация на първичен синкретизъм свободно осцилират ред
„отрицателни”, „низови” качества, като страха (обратното на героизма), като
чревоугодието и сладострастието (обратни на светостта, която е религиозният аналог на
воинския героизъм).
...И тук самата специфика на темата ме принуждава да разтворя сюжета към поширока – компаративистка – перспектива.
4.

Святост и тяло

Известно е, че „високата” култура на Средновековието е християнска. Но тя е
такава в един предимно урбаничен, аристократичен и не много дебел свой пласт.
Отдолу, вътре в нея, работи мощна контратенденция на народната смехова култура –
едновременно като контратенденция, но в непрестанен и активен обмен с нея.
През Средновековието и Ренесанса мощният извор на народно-фолклорната
култура никога не пресъхва. Тя през цялото време съжителства по сложен начин с
официалната „висока” християнска култура. Въздейства ѝ едновременно хоризонтално
и вертикално. Просмуква се от актуалната народна/селска култура. И в същото време
християнството пази – включително и като собственото си несъзнавано – един
исторически спомен, който непрестанно търси излаз навън, разпуква сакралната
ритуалност и се промушва през всяка пукнатина.
3

Тук с респект отпращам към най-важния български принос в изследване на литературната пародия:
Янев, С. Пародийното в литературата (Пародийно и пародия в българската литература от Вазов до
Смирненски). София, Наука и изкуство, 1989. (А конкретно за отношението между пародия и сатира в
синтезиран вид – с. 16–17.)
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Продължава непрекъсващата традиция на Мениповата сатира чак до Новото
време, за да се влее в могъщия жанр на романа, който събира в общ сноп (разказ)
всички езици – и високи, и ниски.
Този процес в историческата му развойност е добре изследван в различните си
аспекти – по-широки и по-тяснолитературни, в тяхната неразривна свързаност – от
автори като Веселовски, Фрейденберг, Мелетински, Бахтин, Гуревич, Ауербах, К.
Гинсбург, П. Бърк и ред др. О. Фрейденберг специално изтъква тази жанрово-развойна
диалектика в едрата логика на първобитния синкретизъм: древната комедия запазва
генетическо тъждество с трагедията, пародирайки я, а сатирата, пародирайки епоса,
разкрива генетичната си връзка с него4.
Част от този общ космогоничен релативизъм са и понятията за свещено и
профанно – профанното в случая не като неутрална сфера на всекидневния „нисък” бит,
а като тенденциозна дейност срещу сферата на сакралното, като целенасочен акт на
пародирането и осмиването му.
Това става в една междинна зона, в която народната, дълбоко езическа култура,
селска и низово-градска, наследница на дълга и богата традиция, интерферира в
епохата на Средновековието и Ренесанса с нормативността на официалното
християнство. Именно частичното „официализиране” на тази низова култура за сметка
на християнската – основно чрез литературата – се налага като един от определящите
белези на Новото време, на собствено модерната секуларизация.
Но ситуацията не е толкова проста; не линейна последователност я характеризира,
а успоредна, неразривна, осцилираща коекзистентност на процеса. Низовото не просто
в един момент от историческия развой иде да смени, да измести или преобърне
(включително и с похвати на пародията и сатирата) господстващата официалност – то
през цялото време на господстването ѝ е било неразривна, органична, същностна част
от нея. Тази диалектика има външните си, артикулационно-дискурсивни, пределно
видими проявления в такива амбивалентни „жанрове” като народния фарс, който
буквално се слива с мистериалната драма. Налице е осцилираща диалектика на двете
култури – „високата”/официална християнска култура и „ниската” народно-карнавална
стихия.
Макар и антагонистични, двете сфери са плътно взаимопроникнати:
средновековната мистерия е едновременно и фарс. Герои като апостоли, светци и
божества (дори самият Христос) търпят своите телесни и духовни страдания сред
низовото общество на глупци, мошеници, пияници и проститутки. В Испания е налице
дори специален (оксиморонен) жанр – „свещени фарсове” (farsas sacramentales). Те се
изпълнявали специално на празника, посветен на страданията на Тялото Христово (а
знаем какво означава това в католическия свят, особено за страна като Испания):
кръстните страсти на Тялото Господне били съпровождани от страстни танци с
4

Фрейденберг, О. Цит. съч., с. 421.
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непристоен, явно еротичен характер5, чиято генеалогия очевидно води исторически
назад към Аристофан и още по-назад към архаичните комоси и вакханалии.
Самото тяло на божеството в спиритуална религия като християнската притежава
особена двойственост. Докато в най-високите сфери на християнската догматика
статутът му е предмет на схоластичен дебат, в по-низовите равнища на ритуала се
борави с ритуалната символика, която по необходимост предполага компромис с
метафизичната абстракция в името на контакта с профанната публика, имаща нужда от
нагледност – да вижда Христόвото тяло в хляба на евхаристията и Христόвата кръв във
виното. Но тази нагледност на ритуала е само междинно звено; божието тяло напълно
възвръща реалността си във вулгарната стихия на Карнавала (да припомним, че самият
корен ‘carne’ означава точно това: плът).
5.

Светци и свещеници

И ако обект на подобни интервенции е самият Христос, то още повече това се
отнася за свещеническото съсловие. Сатирата срещу свещениците е специален, силно
разпространен жанр през Средновековието и Ренесанса, продължавайки традицията на
низовата народна култура и менипеята. В емблематични творби на Еразъм
Ротердамски, Себастиан Брант, Томас Мурнер и ред др. духовенството е постоянен
обект на сатира чрез такива чисто фолклорни мотиви като глупостта, шарлатанството,
чревоугодието, сладострастието, чийто народно-стихиен вид, извън всякаква сатирична
тенденция, е налице у Бокачо или Рабле.
Фигурата на „отелесения”, т. е. обърнатия наопаки свещеник и монах е изобщо
основна за народната смехова култура. В западната традиция тя има най-разнообразни
проявления – от симпатичния веселяк през пройдохата до лакомника, алчния скъперник
и мошеника (по думите на Питър Бърк6).
...И тук някъде се дочува диалектическото прещракване в сюжета.
Именно от тази традиция се отделя – в режим на тъждество и различие – онова,
което наричаме модерна сатира – политическата непоносимост на Просвещението към
религията и „второто съсловие” (сатирата от каравеловско-ботевски тип в българския
вариант на сюжета).
Тази сатира, модерна и политическа, има съвършено различен характер и
различна идеология, но и скрити общи корени с архаично-народната. Трудно може да
се каже в кой момент точно става отделянето. Показателен е например фактът, че найяростният атеист сред политическите бащи (идеолози) на Просвещението-Lumières
Волтер e автор и на романи в традицията на низовата комично-пародийна епика
(„Кандид”), както и Дидро с „Жак фаталиста”. От същия порядък е и фундаменталната
5
6

Пак там, с. 425.
Бърк, П. Народната култура в зората на модерна Европа. София, Кралица Маб, 1997, с. 202–203.
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двуделност (дуалност) на Ботевата поезия – строгата ѝ поделеност между модерната
политическа сатира и митофолкорната поетика7.
6.

Лирика и епос; Ботев – Вазов

Именно в логиката на изтъкнатия архаичен светомодел, т. е. на синкретично,
недиференцирано мислене, изграждащо определена представа за свят – трябва да се
мислят множество пародийни отношения в широкия контекст на Българското
възраждане, които в нашите модерни представи изглеждат еднопосочно снизяващи,
дори кощунствени, но в собствения, иманентния си смисъл не са такива.
Такова е например отношението към свещеното; или, ако свием малко мащаба –
към фигурата на свещеника.
Стана дума вече, че такова собствено модерно, сатирично отношение към
свещеника е налице у т. нар. революционни демократи – крайните „леви” в
идеологическия спектър на Късното възраждане: Каравелов и Ботев: злостна
политическа сатира срещу свещеническото съсловие напълно в патоса на
просвещенския рационализъм и материализъм. – Това е радикалната политическа
модерност на ХІХ век.
Не така стои въпросът с Вазов и Захарий Стоянов.
...Но тук трябва преди всичко да се изтъкне жанровата страна, която в случая е
важна и дори определяща. – Фундаменталната отлика между лириката и епиката.
Накратко – лириката е модерно-персоналистичен дискурс, тя самоартикулира
модерния „вътрешен Аз”/индивид. А политическата лирика, каквато е тази на Ботев в
този си дял, е модерна политическа сатира. Също и Каравеловата (ако се абстрахираме
от собствено художествената неравностойност: в прагматисткия утилитаризъм на
епохата естетическото достойнство на Ботев е девиация, случайно отклонение;
Каравелов е по-близко до правилото).
B този смисъл – като ясна, рязка самоартикулация на Аза – публицистиката е поблизко до лириката (и по-специално до т. нар. ангажирана, гражданска лирика, която
винаги е на ръба на модерната сатира), отколкото до белетристиката. Ботев и Каравелов
са перфектният пример за тази дискурсивна близост: тъкмо „Българи от старо време” е
в напълно различна – паралелна и противоположна – традиция.
Различна и противоположна е чисто жанровата презумпция при прозаически
епоси като „Под игото” и „Записки по българските въстания” (също книги като
7

Вж. обстойно разгръщане на тази теза в книгата „Яворов–Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната
памет на езика”, София, изд. Просвета, 2009, особено част втора. (А в съкратен вид – в статията „Христо
Ботев – митичната памет на литературата. Модели” – сб. „Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на
Радосвет Коларов”, София, ИЦ „Б. Пенев”, 2004, с. 233–243.)
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„Миналото” и „Видрица”). В тях под личната, съзнавана интенция на автора работят
скрити колективни енергии именно по силата на тази чисто жанрова презумпция.
Епосът е колективно несъзнаван дискурс.
За разлика от лириката, където тези енергии са асимилирани през Аза, тук, в
епоса, те работят пряко, непосредствено.
По самата, собствената си вътрешна природа творбата, независимо от строго
литературната воля на автора си, артикулира несъзнавани колективни енергии.
Както е добре известно, в личното си битие, в частния си психологически и идеен
статус Вазов е патриархално-религиозен човек – убедено и искрено религиозен. И това
съвсем ясно личи в други жанрове. Проявява се и в двата си аспекта, интимния и
идейния – както в лириката, където, така да се каже, говори от свое име и в лично
качество, така и в публицистиката, където изразява и отстоява целенасочено своите
идеи в един едър историко-философски мащаб.
Най-отчетливо тази персонална идеология личи в очерка „Христо Ботев” тъкмо в
пряк спор с Ботев – един спор в плоскостта на модерния политически дебат.
Другояче стоят нещата в епиката на писателя, когато той не говори от свое име
(или по-точно казано – доколкото не говори от свое име). Когато самата творба,
еманципирала се от личната воля на автора си, изразява колективни, предполитически и
напълно неполитически представи.
Тук, така да се каже, говори жанровото несъзнавано на самата творба, т. е.
епическото в тази жанровост, което има колективен характер и като такова е дълбинно,
архаично, аисторично, опериращо в модуса на митофолклорните представи,
предисторични и предлитературни.
Именно в този колективен модус се поражда и функционира онази карнавална
стихия, която от нашите модерни позиции може да ни изглежда пародийно напрегната
спрямо ред собствено модерни ценности, включително и християнски, но която в
собствения, иманентния си модус не е такава.
Затова и патриархално-религиозният човек Вазов си позволява в „Под игото” да
се глуми с религията, като „окарикатурява” (съвършено неподходяща дума!)
свещениците.
7.

Една несвета троица: поп Ставри, поп Димчо, отец Гедеон
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И след като заявих едрата си теза – в различните ѝ, успоредни и допълващи се
компоненти – мога да се спра на някои конкретни моменти, които я илюстрират (или
по-точно – които я предпоставят, макар тук да започнах отзад напред)8.
Ще имам предвид най-вече три образа в „Под игото”: поп Ставри, поп Димчо и
отец Гедеон. Чрез тях попадаме в епицентъра на трапезната стихия в романа, на
„телесното” ядене и пиене – позиция, която те споделят и с други представители на
битово-сакралното (например трите калугерки на гощавката у чорбаджи Юрдан).
Най-колоритен е образът на поп Ставри. Неговият вид, така вдъхновено описан в
„Чичовци”, е до немай-къде карнавален. Карнавална е и извънмерната му плодовитост
(баща на голяма, непрестанно увеличаваща се челяд – дори на 60 години), и
пословичното му чревоугодие, и пристрастието към винцето и ракийката, и съвсем не
на последно място характерният му навик да цитира различни, най-често свързани с
материално-телесната долница пословици, като „Сухо дупе риба не яде”. Именно в
сферата на словесното поп Ставри е не по-малко „карнавален”, отколкото в тази на
тялото. Дори честите му цитати от светите книги (и псевдоцитати, пародийно
обърнати) са свързани обикновено с чревоугодието, от типа: „Вино веселить сердце
человека и тело укрепляеть”. Характерни са изобщо вдъхновените му възхвали на
виното, което в неговите езически, дионисови представи се свързва с всичко друго
освен с кръвта Христόва и светата евхаристия. (Но самата евхаристия, от друга страна,
има своя „висока”, и то много „висока” проекция в семиотиката на романа и на
цялостния националноидеологически модел, който той гради.) Самият поп Ставри е
домакин на една от многочислените „трапези” в романа (едноименната глава), по време
на която той непрестанно сипе двусмислени, или по-точно двусмислови реплики, които
цитират/преобръщат „високия” библейско-евангелски прототекст: цитатите от Светото
писание преливат в народни пословици, някои от които с твърде органичен, нецензурен
или еротичен характер. (Тук да не забравяме и фолклорната основа на самото Св.
писание – на Стария завет.)
Поведението на поп Ставри не просто се вписва, а буквално илюстрира един
разпространен жанр на пародиране на свещените текстове и ритуали (parodia sacra:
литургии от типа „Литургия на пияниците”, пародийни молитви, литании, църковни
химни и пр.). Като цитира оплакващ се от тази мода съвременник на Рабле, Бахтин
привежда „трапезен” псалм, който се произнасял при гаврътването на чаша вино:
„Сърце чисто съгради в мен, Господи, и дух праведен обнови в утробата моя” 9, при

8

Тъй като текстът стои върху цялостно изследване за романа „Под игото” като карнавална творба, тук са
спестени специалните аргументации на тази основна теза. Следващите абзаци са взети – с някои
незначителни промени – от въпросното изследване, защитено през 2016 г. като дисертация за
присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” (Институт за литература – БАН),
чийто първообраз, от друга страна, е една отдавнашна статия: „Равнища на карнавалност в «Под игото»”
(Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 137–158).
9
Вж.: Бахтин, М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на средновековието и
Ренесанса. София, Наука и изкуство, 1978, с. 104–105, 181.
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което високият абстрактно-духовен смисъл, който има утробата в сакралния псалм за
покаяние, е буквализиран в прекия смисъл на телесната долница.
Без Вазов да е чел Бахтин, а вероятно и Рабле, аналогични словесно-пародийни
покушения срещу свещената символика изобилстват у поп Ставри; очевидно е, че
близостта идва не „отгоре”, по литературен път, а „отдолу”, откъм самото колективно
народно тяло.
Поп Ставри е най-колоритният, но съвсем не единственият подобен образ в „Под
игото”. От същата „порода” е по-епизодичният образ на поп Димчо („тоже патриот и
пияница”). Неговата наздравица на знаменитата трапезна сцена на Силистра-йолу („Аз
пия за Силистра-йолу и за поклонниците му”) е напълно в жанра „parodia sacra”,
играеща с архетипа на свещеното място (locus sacrum) и религиозното поклонничество.
Поп Димчо е замесен и в друга parodia sacra: когато слепият Колчо дискретно намеква
за бройката на чашите с вино, които би искал да му налеят, като ги нарича „Свети
седмочисленици”, поп Димчо двусмислово отбелязва: „Аз повече уважавам св.
Четирийсет мъченици”, имайки предвид не друго, а броя на чашите.
В същата редица е и отец Гедеон – „кълбообразен”, „тумбест, тумчест, валчест,
блáжен като пълен шарлаганов мях”, той се поти обилно и от най-незначителното
усилие, а любимото му занимание е да очаква „благословения звон на обеда” (І, VІІ).
Изписвайки думата „блáжен”, си позволих да маркирам ударението, за да предотвратя
възможно двусмислие; но дали това двусмислие не е част от стратегическата
двусмисловост на самата реч, от играта ѝ с високия пласт на сакралното – корелацията
„блáжен–блажéн” е карнавално-пародийна par excellence, в жанра на parodia sacra.
(Подобна двойственост носи и думата „страст”, която вече дискретно изтъкнах, при
това в един парадоксално кръстосан вид: в черковнославянския литургичен език тя има
най-високи, сакрални конотации – кръстните страдания на Христόвото тяло; и
същевременно в абстрактен, духовен вид води към профанно-еротичното.)
8.

Българско възраждане и Европейски ренесанс

По-горе мимоходом изтъкнах компаративисткия характер на подхода си тук. Но
този компаративизъм е относителен, силно ограничен; той е валиден само в
хоризонтален аспект, докато във вертикален, стадиално-типологичен се елиминира:
явления, регистрирани в западната култура на границата между Средновековието и
Ренесанса и изследвани от автори като Бърк, Гуревич и Бахтин 10, имат типологичните
си проявления в епохата на Българското възраждане, а тяхна максимална литературна
регистрация са творби от литературно несъразмерния мащаб на „Под игото” и „Записки
по българските въстания”. Вазовите поп Ставри, поп Димчо и отец Гедеон (както – в

10

И още ред други, разбира се; тук се ограничавам само с онези, които имат своя български превод и
съответно – по-активна рецепция от първа ръка.
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друг аспект – и Захариевият отец Кирил11) са типологични съответствия на Бокачовите
и Раблевите герои. Но още по-важно е едрото съответствие mutatis mutandis на двете
епохи – на съставляващия ги дух и речевите му артикулации, които влизат в
литературата, в творби като „Под игото” и „Записки по българските въстания”,
опредметили гигантската осцилация между „високото” и „ниското”, националносакралното и народно-профанното, величаво-трагическото и пародийно-комическото в
целия му обем.
Именно в поетиката на народно-празничната карнавалност и в жанра на parodia
sacra, обичаен за средновековния фарс, „Декамерон” изобилства с подигравки на
религиозното благочестие и култа към мощите или със задявки, като израза
„възкресение на плътта” (la resurrezion della carne), използван за половата възбуда на
един мъж (3, 10). Същата идеологема за „високото”, за сакралното възкресение и
възнесението буквализира/травестира в сферите на телесната долница и Рабле,
например смисловото преобръщане на думите от 24 псалм „Към Тебе въздигнах” (ad te
levavi) в края на гл. 60 от „Гаргантюа”.
В „правата” логика на официозния дискурс подобни задявки сигурно звучат
кощунствено. Но работата е там, че вътре в собствените параметри на официозността –
светогледни и дискурсивни – тази „права” логика е неразчленимо сраснала със
собственото си низово опако. Диалектиката има и своите социални проекции,
доколкото самата контраофициозност на карнавала е официализирана.
9.

Вазов contra Ботев

Така с образи като поп Ставри, поп Димчо и отец Гедеон в ядрото на българския
литературен канон (който никога не се е отличавал с особен религиозен пиетет)
патриархално-религиозният Вазов се оказва наследник на Каравелов и същинският
начинател на една традиция, която ще бъде продължена и щедро доразгърната от
автори като Елин Пелин или Чудомир. Именно у Чудомир откриваме интересен пример
на parodia sacra: „Съгреших, Динко, съгреших, дядовото – разкайва се един от неговите
герои, поп Григор. – Да му опустее виното и чепът му да пресъхне во веки веков дано!”
(„Премеждията на поп Григора”12). При това да отбележим, че пародийното снизяване
тук се раздвоява – не само към виното, но и към сексуалното проклеване.
Но в насмешката си към свещеника Вазов е далече от каравеловско-ботевската
сатира, която е собствено политическа и модерна по етоса си13; Вазовият хумор,
11

Тук за улеснение на читателя отпращам къмто нещо, самонарекло се по следния всеизчерпателен
начин в духа на епохата си: „Смъртта на авторите, сиреч Записки по българските и прочия. Краят на една
народна игра в пет действия и едно зрелище от З. Стоянова и П. Антова” (В. Търново: Фабер, 2004).
12
Съчинения в три тома (3 изд.), т. 1. София, Български писател, 1980, с. 314. Този случай у Чудомир
мимоходом и в друг контекст е забелязан от Никола Георгиев в кн. „Цитиращият човек в художествената
литература” (София, УИ „Св. Климент Охридски”, Съюз на филолозите българисти, 1992, с. 109–110).
13
Впрочем съществуват силни основания да смятаме, че „Моята молитва” на Ботев е в жанра parodia
sacra – пародийна реплика към „Отче наш” и „Верую”. (Вж. бел. на Михаил Димитров към пълното
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обратно, извира отдолу, из глъбините на народната органика. Произходът на този
хумор не само е в предмодерните пластове на „вечния” народен светоглед,
извънисторичен и езически, но той е и в несъзнаваното на самия Вазов като писател и
още повече в чисто личното му качество на искрено религиозен християнин.
По-късно, в критическата си студия „Христо Ботев”, в която пряко спори с автора
на „Моята молитва”, Вазов се наема да защити църквата от безпощадните нападки.
Всъщност тази защита има по-скоро исторически, отколкото теологичен характер. Но
каквато и да е, тя е от толкова езическа позиция, че, както отбелязва М. Цанева 14,
самата Църква едва ли ще да е останала много доволна от подобна защита: „...при това
– пише Вазов – весел народ бяха тия добри попчета, знаеха де беше най-хубавото вино
и ракия, ставаха един вид обществени шутници [...]; те поддържаха само външната,
обредовата страна на православието, и то като на шега, а нравствените идеали – добри
или лоши били те – на християнството, нямаха дълбок корен ни в тях, ни в паството
им”15. Срещу модерния, просвещенски в най-строгия смисъл на понятието, атеизъм на
Ботев Вазов противопоставя едно християнство, което е дълбоко езическо, подривно.
Още по-мощно, органично избива този езически субстрат в „Под игото” – една
дълбинна, стихийно увличаща енергия, която се налага над чисто рационалните
писателски стратегии, например за реализъм, за максимална вярност към народния дух
и светоглед, който романът изобразява. Един спонтанен реализъм, избликващ от
подполието на модерно-литературната романовост, налагана на творбата отгоре, от
автора. (Но която все пак частично се сближава и слива с реализма като творчески
метод, функциониращ в полето на модерно-литературното, на собствено
литературното и собствено романовото.)
10.

Обратната пародия: П. Х. С.

Тази подлитературна, синкретична органика става много видима, когато напуснем
романа „Под игото” и романовия жанр изобщо и погледнем към самото събитие, което
романът описва. Относително автентичният, т. е. нелитературен, вид на това събитие е
съхранен в други жанрове от епохата, които – в сферите на собственото си съзнавано –
не го белетризират, не го охудожествяват и съответно фалшифицират. Например
мемоарно-документалният опус на Захарий Стоянов, който в най-голяма степен
моделира не само масовия, но и историографския образ на Април 1876.
Дълбинно архаичният субстрат личи в сцената с П. Х. С. при „накървяването” на
въстанието: въпросният П. Х. С. гребва кръв от раната на първия убит турчин и
събрание на Ботевите съчинения под неговата редакция , т. 1. София, Книжарница „Нов свят”, 1940, с.
219.)
14
Цанева, М. За националната епопея „Под игото”. – Цанева, М. В търсене на героя. Иван Вазов на
прелома между две епохи. София, Народна просвета, 1979, с. 83.
15
Вазов, Ив. Христо Ботев. Критическа студия. – Денница, ІІ, 1891, № 10, с. 449, 450. (Също: Вазов, Ив.
Събрани съчинения в двадесет и два тома. Т. 20. София, Български писател, 1979, с. 46.)
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ритуално я изпива „като шербет”, както казва летописецът. (Не можем да се съмняваме
в неговата историческа достоверност; дори самият З. Стоянов, който никак не се слави
с особена деликатност, явно по етични съображения е предпочел да спести името на
този пияница, като го законспирира в инициали.)
Този жест на „звероподобния” П. Х. С. като геологическа сонда ни спуска много
назад в архаичното мислене, където действат архетипни колективно-психически
конструкции.
Но той е и своеобразна обратна пародия, т. е. „връщане” на първичната пародия
(от типа на „Силистра-йолу”) обратно във високото историческо, националнореволюционно пространство.
Ако виното, леещо се на Силистра-йолу, е пародиен субститут на (само)жертвено
пролятата в революцията народна кръв, то при П. Х. С. се извършва обратно движение
в двутактовия механизъм на пародията: кръвта на врага (на народния изедник) е
буквализирана в питие (вино или шербет).
Но тази реверсивна буквализация на пародията не е никаква пародия. Не само
защото тя връща обратно към „високото”. А и защото самият жест е архаичен
анимистичен рудимент в този „висок” модерно-исторически пласт (на въстанието,
Революцията като собствено политически акт). Това е проява на свещен, ритуален
канибализъм, чиято основа, както е добре известно, няма нищо общо с профанните
представи и възмущения на модерната, християнска по произхода си, но
секуларизирана етика, която съзира тук само дивашко варварство, без да схваща
трансценденталния смисъл на ритуала.
Впрочем рудименти на сакрален канибализъм са запазени и в християнството –
евхаристията като символично поглъщане на бога, на божието тяло-хляб и на божията
кръв-вино...16 А оттук до събитията на Силистра-йолу или до пословиците на поп
Ставри в жанра parodia sacra крачката не е голяма.
11.

И така

И така, практиките на parodia sacra са точно толкова стари, колкото и самата идея
за свещено. Те са неразривно свързани, както двете страни на лист хартия.
В архаичното, предмодерно съзнание тази пародия съвсем няма негативния ореол,
който много по-късно модерността ще ѝ придаде. Това разделение е валидно не само
във вертикален, линейно-исторически план, но и в субстанциален, по отношение на
„вечния” антагонизъм между модерната (урбанична) култура и „вечната” народна
(селска) култура като свръхисторични, паралелно съществуващи светонагласи.
16

Подобно ритуално изяждане на бога е архаичен земеделски обичай, който е регистриран сред много
народи в древността (дори отвъд Атлантика, например най-архаичният пласт в култа към бог
Уитцилопочтли при ацтеките).
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И когато Вазов, а и цялата българска литература, се глуми със свещениците,
представя ги в един твърде дионисов, раблезиански вид, това съвсем не е „модерен”
атеизъм, а съзнателно или несъзнавано оставане в рамките на тази „вечна” народна
светонагласа.
Налице е, разбира се, и модерна атеистична сатира (Ботев, Каравелов); но тя е от
напълно различен порядък; тя работи в параметрите на модерното и именно затова е
яростно негативна.
12. Модерната parodia sacra
Накрая могат да се кажат няколко думи за модерната parodia sacra. Израз на
упадък, на радикална криза на Модерността, тя закономерно активира онези архаични,
пред- и контрамодерни енергии, които през цялото време са съществували скрито в нея,
като част от собствения ѝ ethos.
Макар да израства от древни корени, в най-горните си разклонения тя се слива с
модерния скандализъм – епатажни акции, целящи да скандализират буржоазния морал
(épater les bourgeois).
Емблематични в това отношение са ред творби на Фелисиен Ропс (1833–1898).
Най-известна е „Изкушението на св. Антоний” от 1878 г. (фиг. 1), където границата
между страстите Христόви и плътските страсти най-тенденциозно е размита. Но има и
други творби, като „Сатанинско разпятие” например, създадена четири години покъсно, през 1882 г. (фиг. 2). Тук разпънатият Христос е изобразен като Сатаната (или
обратното), а в нозете му е съблазнителна гола жена в същата сакрална поза (можем да
предположим, че това е „каещата се” Мария Магдалена). Както се вижда, приаповият
орнамент е силно подчертан. А в една рисунка, озаглавена „Екстазът на св. Тереза”
(фиг. 3), еротиката директно преминава в порнография.
Ропс работи в епохата и стилистиката на сецесиона (ар нуво). Много от творбите
му са пряка реплика на барока – на бароковата религиозност, но и на бароковата
чувственост, само че секуларизирана в еротиката и порнографията. Неслучайно героиня
му е самата св. Тереза; както знаем, интензивен еротизъм струи и в класическата
скулптура на Бернини „Екстазът на св. Тереза” (в римската църква „Санта Мария дела
Виториа“), която е репрезентативният „висок” шедьовър на барока. Бернини (1598–
1680) е автор и на нейна реплика – „Екстазът на блажената Лудовика Албертони“,
намираща се в друга римска църква – „Сан Франческо а Рипа“. Да я видим (фиг. 4);
това е последната творба на 75-годишния скулптор.
Но тук не става дума за старчески еротизъм или на непукизма на едно творческо
съзнание, постигнало абсолютната свобода на прага на отвъдното, подобно на
титаничния му съвременник Микеланджело; още по-малко иде реч за преднамерен
скандализъм. Напротив, Бернини е представителната фигура на „високия”, религиозно106

спиритуален барок. И в собствените си интенции късните му шедьоври за религиозния
екстаз на св. Тереза и блажената Лудовика следват „правата” (както я нарекох по-горе)
логика на християнския спиритуализъм, която тъкмо барокът в своя артикулационноезиков екстатизъм довежда докрай. А крайният, максимален израз на този екстатичен
спиритуализъм са двата шедьовъра на Бернини. В тези творби няма тяло. Не само
героините на скулптора – св. Тереза и блажената Лудовика – са без тела, цялото им
същество и цялото им съществувание е сведено до свръхконцентриран, интензивен
порив на духа, на максимално слятие с Бога, с Христос.
Но тук няма тяло и в технически, собствено езиков смисъл: самият мрамор,
преразказан на езика на барока, е изгубил напълно своята първична, природна тежест
(на камък) и се е преобразил в порив, в emanatio. Бароковият език е постигнал предела
на съвършенството, преобразувайки природната материя на камъка в спиритуален
устрем, желание, порив, emanatio. И тъкмо тук, в това заставане на ръба, когато
материята на езика е преодоляна, се дочува диалектическото прещракване назад към
телесното, към еротиката. Също както в примордиалния си религиозен екстатизъм
жени като блажената Лудовика Албертони, св. Тереза Авилска или, примерно, св.
Хилдегарда от Бинген достигат до чиста, свръхконцентрирана, макар и рационално
несъзнавана от тях форма на еротизъм.
Същата интенционална несъзнаваност характеризира отношението на скулптора
Бернини към собствената му творба.
Но самата творба има собствена интенция. Тя казва онова, което авторът ѝ не знае
и не подозира. (В частния случай двете скулптури, така да се каже, артикулират
несъзнаваното на своите героини, материализират го в езика на мрамора, и по-точно –
отвъд този език, в недоизреченото от него.)
В една друга епоха и на един друг език Фелисиен Ропс избръщолевя от свое име
и „в прав текст” онова, което изящният барок на Бернини е казал по негативен – и
затова абсолютен – начин, премълчавайки го, чрез мълчанието си.
Тривиално казано, Ропс просто радикализира докрай една подмолна, затаена
тенденция, при което я преобръща в пародия.
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Фиг. 1. Ф. Ропс - "Изкушението на Св. Антоний"
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Фиг. 2. Ф. Ропс - "Сатанинско разпятие"
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Фиг. 3. Ф. Ропс - "Екстазът на Св. Тереза"
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Фиг. 4. Дж. Бернини - "Екстазът на блажената Людовика Албертони"
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ЧАЙ, ПУШЕНИ ЕЛЕНСКИ ЕЗИЦИ И ХАЙВЕР: ВКУСНИТЕ РУСКИ
ИЗКУШЕНИЯ В ПИСМАТА НА
ВАЛЕНТИН ЖАМРЕ-ДЮВАЛ И АНАСТАСИЯ СОКОЛОВА
Ангелина Вачева
СУ „Св. Климент Охридски“

THÉ, LANGUES DES RENNES FUMÉES ET CAVIAR : LES TENTATIONS
SAVOUREUSES DANS LES LETTRES DE VALENTIN JAMERAI DUVAL ET
ANASTASIE SOCOLOFF (1763-1774)
Anguélina Vatcheva
Université de Sofia “Sv. Kliment Ohridski”

La contribution révèle la „ diplomatie culinaire “ dans la correspondance (1762-1774)
du philosophe-autodidacte français au service autrichien Valentin Jamerai Duval et la dame
de la cour de Catherine II de Russie Anastasie Socoloff. Le dialogue intensif entre les deux
correspondants pendant plus d’une décennie porte sur un grand nombre de thèmes concernant
les aspects très variés de la vie quotidienne en Russie : l’histoire et les mœurs, l’activité
législative et les réformes de Catherine II, la vie religieuse et la tolérance, la géographie et
l’économie, la vie culturelle, le développement des arts et des sciences, l’exploration de la
Sibérie, de Kamtchatka et de l’Océan Glacial, la guerre russo-turque de 1768-1774 et les
enjeux politiques, etc. Dans cet échange d’information les produits culinaires russes servent
d’une illustration matérielle, savoureuse, qui devait vaincre les préjudices et les stéréotypes
hostiles des Européens envers la Russie. En même temps, les produits alimentaires exotiques
et luxueuses comme le thé chinois, les langues des rennes, le vin venant des régions de
Moldavie et de la Crimée, du Caucase, des îles grecques pendant la guerre, le tabac chinois y
compris, peuvent être considérés comme une preuve du rôle économique médiateur de
l’empire du Nord entre l’Europe et l’Orient et l’Extrême-Orient.

Mots-clé : Catherine II, Valentin Jamerai Duval, Anastasie Socoloff, correspondance,
Russie, thé, caviar, exotique

В кореспонденцията на френския философ-автодидакт на австрийска служба
Валентин Жамре Дювал и придворната дама на императрица Екатерина II се изгражда
един изключително позитивен образ на Русия и нейната владетелка 1. В продължение на
1

За проблематиката и историята на кореспонденцията и идеализирания образ на Русия в нея вж. А.
Вачева, Иллюзии „деревенского философа” о России. Политика Екатерины ІІ 1760-х гг. глазами
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13 години – от самото начало на 1762 г., когато става запознанството на двамата
участници, до последните месеци от живота на Дювал (1695-1775) между Виена и
Петербург тече един активен диалог, в който намират място всички значими събития от
руския национален живот от епохата. Публикуваната през 1784 г. в Базел и
разпространявана от престижната издателска къща на Тройтел (Treuttel) в Страсбург
кореспонденция съдържа 126 писма. Вероятно броят им е бил много по-голям, но някои
са се загубили, други просто не са били поместени в изданието, осъществено от видния
руски дипломат от онова време Ф.-А. Кох. Писмата са претърпели по-голяма или помалка степен на редакторска интервенция, която си признава както самия издател, така
и както предполагат някои от малобройните изследователи на текста, от самата
Соколова2. Оформлението на изданието, което е посветено на Екатерина II и на чийто
титулен лист като място на издание е отбелязан Санкт-Петербург, силно се различава
от това на руските книги от епохата и е изцяло по западноевропейски образец 3.
Писмата са издържани в духа на галантния светски диалог, къде по-изискан, къде не
толкова. Покрай светските любезности и шегите, които си разменят двамата
кореспонденти, в посланията става дума преди всичко за различни аспекти от руския
начин на живот като едва ли има сфера, която остава незасегната. Във фокуса на
вниманието са основните законодателни инициативи на Екатерина II, формулирани в
нейния „Наказ“ (1767) и началото
на работата на Законодателната комисия,
пътешествието на императрицата по Волга и превода на „Велизарий“ на Мармонтел,
оборването на тезите на абат Шап д’Отрош в неговото „Пътешествие по Русия“ в
„Антидот“ (анонимно публикувано полемично съчинение на Екатерина II, чието
авторство е доказано едва в средата на XIX век).
Дювал се интересува от всичко: нрави и обичаи, ссъстояние на семейството,
отношения между господари и крепостни, кухня, начин на обличане, особености на
руските градове и природа и пр. и пр. Понякога той засипва с толкова въпроси
събеседницата си, че тя е принудена в едно от писмата да възкликне:
Не мога да си поема въздух. Нима може да бъдете толкова любопитен! 4 (II:136, Lettre
XC/6.01.1771).

Анастасия редовно изпраща на своя събеседник монети от различни периоди от
историята на руската държава, възпоменателни медали, изсечени по повод на различни
събития. Географски карти и гравюри на известни исторически лица или илюстрации
на празници, фойерверки, коронационни тържества и подобни публични зрелища са
друг „поток“ от подаръци, които придворната дама изпраща на Дювал. Всичко това е
Валентина Жамре Дюваля (1695 – 1775), В: Limes Slavicus 2. Културни концепти на славянството.
Шумен, УИ „Св. Константин Преславски“, 2017, с. 323-339.
2
С. Н. Казнаков, Дочь Бецкого и „философ“ Дюваль, В: Старые годы, 1916, №10-12, с. 5.
3
В Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. Т. 1. 1701–1800.
Ленинград, 1984 няма данни за подобно издание.
4
Всички цитати от текста са по изданието: Œuvres de Valentin Jamerai Duval, précédées des mémoires sur
sa vie. T. I–II. S. Pétersbourg; Strasbourg, 1784. По-нататък се посочват единствено томът, страницата,
номерът и датата на писмото. Преводът на всички цитати е мой, - А.В.
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повод да бъдат разменени сведения за стари владетели, да бъдат дадени пояснения и пр.
Особен интерес за философа са провежданите инициативи в областта на социалното
строителство: основаването на Възпитателния дом и Смолни, изграждането на новия
корпус на голяма градска болница в Москва, възстановяването на град Твер след
изпепелилия го до основи пожар, ваксинирането срещу едра шарка, овладяването на
чумната епидемия в Москва и пр. Културното строителство му е особено интересно.
Това е например процесът на подготовка на известния паметник на Петър I от Фалконе
и преместването на огромната скала – постамент, смятано за истинско техническо чудо,
рекламиращо технологичните постижения на страната пред целия тогавашен свят.
Развитието и равнището на руската литература, театър, музика, живопис, основаването
на Художествената академия и пр. Тъй като много от мероприятията и инициативите са
били под наблюдението на И.И. Бецкой, чиято незаконна дъщеря и „възпитаница“ е
Анастасия Соколова, Дювал, получава сведения и документи от първа ръка, защото
споменатият велможа завежда и някои от институциите и ръководи много от проектите.
Друга важна тема е Руско-турската война от 1768-1774 г., която двамата кореспонденти
следят със затаен дъх. Можем да обобщим, че това е издание е предназначено за
западноевропейския читател и цели да създаде един изцяло положителен, „рекламен“,
образ на Русия и нейната императрица, който да потвърди идеализираните представи на
философите на Просвещението.
Соколова изпраща на своя кореспондент не само подаръци, свързани с духовната
храна, но и лакомства от руската кухня („руска“ в смисъл на принадлежаща към
културата на империята) или пък неща, много по-достъпни за руската върхушка,
отколкото за западноевропейците. В този смисъл погледът към собствено
„кухненските“ подаръци е доста любопитна илюстрация на „рекламните цели“, които
преследват и Соколова, и нейната царствена покровителка.
Общоизвестно е, че от времето на Петър Велики дворянството е задължено да
потребява западноевропейска кухня като белег на своята елитарност и на социално
различие от останалите прослойки в империята. Това особено се отнася до висшите
слоеве на съсловието и руските сатирици изписват немало мастило, за да громят
„невежеството“ на провинциалното дворянство, което в голямата си част остава вярно
на националната кухня или най-малкото смесва двете традиции на хранене. Кухнята,
наред с костюмите по западна мода, мебелировката, асамблеите и баловете и изобщо
стила на ежедневието е символ на „цивилизоваността“ на Руската империя, която се
отказва от „азиатските“ си нрави и се приобщава към общността на западните държави.
Това безспорно е най-атрактивната за масовата аудитория част от промените,
настъпили в началото на столетието в Русия.
В същото време, в разглежданата кореспонденция споменаваните деликатеси
(„илюстрирани“ не само с описания, но и в действителност) са по-скоро екзотични,
особено за обитателите на западната част на Европа и целят да предизвикат интереса
им. Кулинарните „послания“ на Соколова, пък и по-късно на други руснаци, за които
разбираме от писмата, все пак преследват същата цел: да покажат на любопитния
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европеец, че и сред студовете и мразовете, сред „дивите“ и нецивилизованите“ народи
на Северната империя има неща, които могат да се понравят на изтънчения вкус.
Първият „посланик“ е чаят. Любопитството на скромния Дювал го кара в едно от
ранните писма от 6.11.1763 (I : 160-161) да поиска Анастасия да му изпрати една ливра
от този еликсир, който могат да си позволят само виенските сибарити. Последните
възхваляват безспир „московския чай“5, който всъщност е китайски и стига до Русия
„по пътя на керваните, без да минава по море“. Дювал е любопитен да разбере дали
„усещанията на тези гурмани действително имат основания“, а неговата
кореспондентка е единствената, която той познава от тези места („climat“) и би могла
да му помогне да се сдобие с „една ливра от този толкова известен чай“ с уговорката
това да стане само, ако напитката действително може да се сравни с нектара на Хеба, с
която младата богиня гощава олимпийските богове 6. Интересно е, че Дювал употребява
понятието „климат“, което през XVIII век носи конотацията на „нрави“, „обичаи“.
Трябва да се има предвид, че чаят в случая играе много важна символна роля. Той е
своеобразен „агент на цивилизоваността“ на Руската империя. Както показа неотдавна
Александър Строев, Китай присъства в менталната карта на Просвещението като
образец на рационална и хармонична държава, за разлика от империята на
„Московитите“, виждана като контра-пример, като деспотична и варварска страна,
сходна единствено с Османската империя7. Наличието и то в значителни количества на
тази луксозна все още за западноевропееца стока косвено говори за активните връзки
между двете източни империи, които очевидно намират общ език помежду си, а това би
могло да свидетелства за промяната на нравите в смятаната дотогава за враждебна и
нецивилизована Русия.
Изглежда чаят, който Анастасия изпраща на Дювал му харесва, защото в по-късно
писмо от 1769 г. философът е готов да прежали откраднатите скъпоценни за него 8-9
щампи с изображения на царските дворци и да ги замени с „кутия превъзходен чай и
хубава черна астраганена шуба“ и е готов да плати за това удоволствие 8. През 1772 г.
„една дълга правоъгълна кутия, украсена с йероглифи и пълна с превъзходен чай („thé

5

Епитетът „московски“ напомня на популярното до неотдавна в българския език определение на черния
чай като „руски“.
6
„Voici autre chose: nos Sybarites en fait de Thé prônent infiniment celui qu’ils nomment le vrai Thé de
Moscovie, qui vient, disent-ils, de la Chine en Russie, par la voie des caravanes, sans passer par mer. Je serois
curieux d’éprouver par moi-même si la sensualité de ces gourmets est bien fondée. Ne connoissant & ne
voulant connoitre que vous dans le climat que vous habitez, vous êtes la seule Bibi à qui je puisse m’adresser
pour avoir une livre de ce thé si célèbré; bien entendu qu’en effet il soit tel que son infusion méritât
qu’Hébé en personne en abreuvât le grand Jupiter & les autres marmousets de l’Olympe. Il se peut que vous
n’en connoissiez point de pareil“ (I : 160-161, Lettre XIII/6.11.1763).
7
A.Stroev, La Russie et la France des Lumières. Monarques et philosophes, écrivains et espions. Paris, Institut
des Etudes Slaves, 2017, р. 117.
8
“Alors toute mon ambition se terminera finalement, & pour toujours, à obtenir de ma Bibi le
remplacement des huit ou neuf estampes des maisons Impériales, qu’un adroit & hardi voleur m’a enlevées,
à une boîte d’excellent thé, & à une belle & noire pelisse d’Astracan, à condition que je sache ce que le tout
aura couté (I : 305, Lettre L/10.02.1769) “.
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le plus exquis“), с какъвто вашият съсед, китайският император, е свикнал да ви глези“ 9
кара Дювал да съжалява че не притежава красноречието на мандарините, за да изрази
своята благодарност и затова оставя сърцето си да говори. Трябва да отбележа, че в
случая Соколова направо засипва кореспондента си с интересни и редки (и вкусни)
подаръци: парче женшен („un échantillon de la panacée Chinoise & Tartare“), образец на
жилка аметист враснала в сибирски камък („un rameau d'améthyste, enté sur une pierre
de Sibérie“), карта на Бендер, многобройни щампи и пр. Върхът на кулинарните
изкушения в пратката обаче са две „захаросани хлебчета“ (предполагам, че става дума
за „пряники“, любимо лакомство и до днес – сладки курабии със захарна глазура, които
в миналото са били щамповани и с различни изображения и изготвяни в разнообразни
форми и размери) и четири пушени еленски езика. Последните явно са лакомство,
заимствано от „дивите“ северни народи. Получаването им (както се разбира, не за
първи път) кара философа да примира от радост, предвкусвайки удоволствието.Този
деликатес първоначално е посрещнат от „виенските сибарити“ с недоверие, както
Дювал отбелязва с ирония, коментирайки поредната проява на предпазливост към
„китайския табак“10, който също му е изпратила щедрата Анастасия. Подаръците й са
скъпоценен „капитал“ в социалното общуване на философа, а еленските езици може би
му служат да получи и нечия благосклонност: той подарява един от тях на една обща
позната, камериерка на Мария-Терезия. Интересен е коментарът на въпросната дама,
който Дювал съобщава в писмото си, че това е ястие, което милата и съблазнителна
„черкезка“ (шеговито прозвище на Соколова в кореспонденцията, подчертаващо
нейната екзотичност) скоростно е изпратила от бреговете на Ледовития океан, за да
съживи чувствителността на един “полудив” философ11.
Друг популярен и стереотипен подарък, който Дювал редовно получава от
руската си кореспондентка, е хайверът. Той го определя като своего рода сирене
(„fromage”). Екзотичността и непривичността на този деликатес са подчертани от
9

„…on m’a remis de votre part une boîte quarrée longue, ornée d’hiéroglyphes & remplie du thé le plus
exquis, & tel sans doute que votre voisin & bon ami l’Empereur de la Chine a coutume de vous régaler.
J’aurois besoin de l’éloquence de tous ses Mandarins pour exprimer la vive reconnoissance que votre
générosité m’impose; mais l’âge ou je suis, & la vie sédentaire que je mène, ne me permettent plus
d’autre langage que celui du cœur, & qu’est-ce qu’un langage muet qui ne consiste qu’en vœux, en regrets, en
soupirs, mais rien de plus ?” (II : 199-200, Lettre CX /23.05.1772).
10
От края на XVI – началото на XVII век Китай става един от най-големите производители на тютюн с
най-високо качество. Още през XVII век започва активна търговия с тази стока в прилежащите райони на
Сибир, която процъфтява, въпреки забраните от страна на централната власт и рестриктивното
законодателство. В Русия тютюнът става популярен по времето на Петър Велики като знак на
модернизацията на страната. Дълго време е разглеждан, впрочем, както навсякъде в Европа, като
медицинско растение и даже му се приписват свойствата на панацея. В Русия през XVIII век тютюнът се
разпространява като тютюн за пушене и като енфие, но от него са изготвяли също и отвари. Не е ясно
именно за каква употреба става дума в писмото на Дювал. За търговията с тютюн между Русия и Китай
вж. M. Romaniello, Customs and Consumption: Russia’s global tobacco habits in the seventeenth and eighteenth
centuries, In: The Global Lives of Things. The Material Culture of Connections in the Early Modern World. Ed.
by Anne Gerritsen and Giorgio Riello, London, Routledge, 2016, р. 183-197.
11
“J’ai fait présent à Mlle de Guttenberg d’une de.s quatre langues de rennes. Elle en a fait une énigme en
assurant que c’etoit un mets envoyé tout exprès des bords de l’Océan glacial, pour ranimer la sensualité
philosophe à demi-sauvage, & cela de la part d’une aimable & séduisante Circassienne” (II: 200, Lettre
CX/23.05.1772).
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споменаването на специфичния му мирис: „Знаете ли, хубавице моя, че, тъй като
сиренето, с което ме възнаградихте, не е с цвят на роза и не мирише на виолетки, никой
не ще нито да го опита, нито да го пипне. Напразно го възхвалявам и казвам, че
монашеската йерархия на обширната Руска империя му се наслаждава и че по време на
четирите поста през годината се изяжда повече от милион (какво?). Отговарят ми, че
това ястие, което Плутон е изобретил само за да гощава сенките послучай сватбата си с
Прозерпина, може и да се услажда на монасите, но един сибарит, ако не е изгладнял,
никога не би го погледнал без отвращение и без да му прилошее“ 12. Горкият Дювал,
който цял живот е изключително скромен във всекидневния си бит, е принуден да го
яде „без особени последствия“ и за да се окуражи, си представя, че самата Анастасия е
дошла да му го поднесе и го убеждава, че хайвера на каспийската белуга е по-добър от
този на черноморските есетри и моруни. Очевидно Соколова е положила достатъчно
усилия, за да образова „селския философ“ в различията на отделните видове хайвер и
при това в големи количества, тъй като деликатесът, символ на лукс, се споменава
многократно в писмата.
Това, което бившето селянче приема с благодарност, са сочните „наливные
яблоки“ – зрели и сочни ябълки, които идват от имението на Бецкой край град
Дмитров. Това е и един от двата характерни руски израза, наред с „красна девица“,
които Дювал научава (вероятно още по време на срещите във Виена) и употребява с
удоволствие. Той сравнява ябълките, които Анастасия му изпраща, с тези от градините
на Хесперидите, даже ако са пострадали при дългото пътуване и блясъкът на кората им
е потъмнял13. Той предполага, че даже тази, която Парис дава на трите богини е от
градините в Дмитров14. В този комплимент може да се долови отзвук от митологията,
обкръжаваща образа на „Северната Семирамида“, чието управление води до
благоденствие и разцвет на страната й (специално на земеделието), която се проектира
и върху нейните приближени.

12

„Savez-vous, ma belle, que, parce que le fromage dont vous m’avez gratifié n’est pas couleur de rose, &
ne sent pas la violette, personne ne veut ni en goûter, ni même le toucher! C’est en vain que je le préconise
en assurant que la hiérarchie monastique du vaste Empire de Russie en fait ses délices & que, pendant ses
quatre carêmes, elle en consume annuellement pour plus d’un million. On me répond qu’un mets que
Pluton n’a inventé que pour régaler les ombres le jour de ses noces avec Proserpine, peut bien délecter des
moines ; mais qu’un Sybarite, s’il n’est affamé, ne pourra jamais en supporter l’aspect sans dégoût sans
nausées. Cela est outré, car quoique sensuel & sans appétit depuis plus de six mois j’en ai mangé trèsimpunément. Il est vrai que, pour m’encourager, je me suis figuré que ma Bibi en personne me le
présentoit, en m’assurant l’avoir, fait venir tout exprès de la mer Caspienne où le poisson Bolluka produit un
Caviar tout autrement délicat que celui de l’Esturgeon de la Mouronne & du Scirix de la mer Noire“ (II: 163.
Lettre XCVII/20.06.1771).
13
„J’ai reçu hier votre charmante lettre; avec les quatre Naliwyye Yabloki. Quoiqu’empaquetées tout au
mieux, le voyage en a si fort terni la surface, que leur transparence s’est plus qu’à demi éclipsée. Qu’importe!
je sais à présent comme elles sont dans leur parfaite maturité, & cela me suffit. Venant du jardin de l’illustre
Mécène de la Russie, je les préfère aux pommes des Hespérides“ (II : 210, Lettre CXIV/14.10.1772).
14
„Le berger Paris étoit du même goût, lorsque trois Déesses lui dévoilèrent tous leurs attraits pour une
pomme. Mais il se peut que cette pomme étoit une de ces Nalivi Jabloki qui croissent aux environs de
Dmitrow, &, en ce cas, je ne serois pas surpris que pour l’obtenir, il en eût couté quelque peu d’innocence à la
belle Venus“ (II : 4, Lettre LV/22.04.1769).
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Какво би бил един французин, при това поживял доста време в Италия, в
Тоскана15, без любовта му към виното. Дювал доста добре познава вината,
произвеждани в източната част на Европа. Виното от Котнара в Украйна е сравнимо с
„кадифеното“ бургундско и най-изисканото шампанско 16. За него котнарското вино има
цвета на изумруд („couleur d'éméraude“) и би желал да получи една бутилка послучай
откриването на конгреса в Яш, но поради липсата на такава в момента, се утешава с
„бургундско“, което е расло насред полуострова, където е служила прекрасната
Ифигения17. В шеговития епистоларен диалог, който водят двамата кореспонденти,
даже военните действия по време на Руско-турската война от 1768-1774 г. са осмислени
през мотива за освобождаването на известните региони на винопроизводство –
Молдавия, Крим, Грузия, но също така района на Кубан и Кавказ (Черкесия,
Мингрелия, Имеретия, Кахетия, Котнара). В цитираното писмо Дювал протестира, че
Молдавия все още е владение на чалмата (turban), а не на короната и мечтае неговата
Анастасия да стане господарка на Молдова, за да може той на свой ред да се отправи
безпрепятствено в привлекателния район около р. Прут и да се наслаждава на
споменатите вина. По време на войната философът се ползва от близкото си познанство
със секретаря на Алексей Орлов Иван Миловски (нееднократно споменаван в
кореспонденцията като един от посредниците), станал в един момент комендант на о-в
Лесбос, за да го помоли да му изпрати от прославеното митиленско вино и желанието
му е изпълнено, макар и почти година по-късно18.
Военните успехи на Русия в Средиземноморието по време на Архипелагската
експедиция са средство, което, според Дювал, ще улесни търговията и възможността
споменатите вече вино и деликатеси да стигат до Средна и Западна Европа. Чувствата
към Анастасия, нейният портрет и военните триумфи на Русия са трите котви, които
задържат все още стареца Дювал на земята. Той би бил недоволен, ако преди да се
отправи към вечността, Крим все още не е владение на Русия, а тази военна сила все
още няма излаз на Черно и Бяло море, „за да ни изпраща хайвер и есетри най-малкото
до Белград и хиоско вино до Триест“ 19. В същия шеговит тон, подобен на настроението
в кореспонденцията на Екатерина и Волтер, особено около битката при Чешме, Дювал
15

В едно писмо от 1770 г. Дювал споделя, че херцог Леополд (брат на Йосиф II и бъдещ австрийски
император, тогава управляващ Тоскана) му е изпратил една каса най-изискано Монтепулчиано и 24
бутилки от скъпоценното Алеатико като благодарност за един сборник с рисунки на царските дворци в
Русия, който по-рано г-ца Соколова е изпратила на своя кореспондент (II : 100, Lettre
LXXXII/20.09.1770).
16
„...je remonterois le Pruth jusqu’au vignoble de Kotnara pour m’y abreuver d’un vin, comparable, dit-on, au
plus moëlleux Bourgogne, & au plus exquis Champagne“ (II : 45, Lettre LXVII/28.12.1769).
17
„S’il est vrai, comme les Gazettes l’annoncent qu’il y aura un congrès à Jassi, j’espère bien, qu’avant de
commencer ses séances, il aura l’attention de m’envoyer une bouteille de vin de Kotnara, couleur
d’émeraude. Alors pour mettre le comble à tous les caprices de ma sensualité, il ne me manquera plus
qu’un seul flaccon de ce fin Bourgogne qui croit au beau milieu de cette fameuse presqu’isle, où la belle
Iphigénie a été prêtresse de Diane ” (II : 203, Lettre CX - PS/23.05.1772).
18
„J’ai mandé à М . Milowski, ci-devant spectateur de la bataille de Tschesme que, s’il étoit encore dans
l’Archipel, & qu’on vienne à en expédier un courier maritime pour Livourne, Venise ou Trieste, il lui
confiât, à mes frais, un bon baril de vin de Metelin, jadis Lesbos, patrie de la célèbre & tendre Sapho“ (Duval
1784, II : 124, Lettre LXXXVII/05.12.1770) ; “Je viens de recevoir de la part de M. Milowsky deux barils
d’excellent vin de Scio & de Paros ” (II : 180, Lettre CII/ 5.10.1771).
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заявява, че тази победа, както и тези при Ларга и Картал са накарали цяла Европа да
ври и да кипи, или както се изразява Дювал, да ферментира (пак там, с. 102). С чувство
за хумор той изразява надеждата, че руснаците ще завоюват Гърция, ще продадат
Морея на венецианците и, ако успехите им продължат, ще принудят бедните османци
да напуснат Азов завинаги и да изоставят улова си от есетри.
Темата за храната и насладата от нея в кореспонденцията на Валентин Жамре
Дювал и Анастасия Соколова съпътства дискутирането на важните теми от сегашното и
миналото на Русия. Тя е удобен повод да бъде внесен хумор, а сериозните политически
събития да бъдат поднесени в духа на светския диалог. В същото време изпращаните
като подарък във Виена храни и напитки съчетават едновременно интереса към
екзотиката и желанието Русия да бъде рекламирана като достъпна, одомашнена, а
„странните“ вкусове да привлекат вниманието на европейците. Всъщност става дума за
много малко типично руски продукти. Такива са може би хайверът, рибата, ябълките,
„захаросаните хлебчета“. Другите продукти – пушените еленски езици, чаят –
подчертават средищното положение на страната, през която минава пътят на
европейците до вкусните (и престижни) деликатеси (или обратното – през която
деликатесите стигат до европейците). Триумфалните военните победи по време на
Руско-турската война 1768-1774 г., чието място са плодородните територии на
северното Черноморие, Кавказ и Закавказието, Средиземноморието подчертават повече
от всичко ролята на Русия като решаващ фактор и посредник в тогавашната политика и
икономика на Европа. „Кулинарният контекст“ се преплита и внася допълнителни
щрихи в позитивния идеализиран образ на Русия, с който се срещаме, четейки писмата
на „селския философ“ и „красната девица“. И на хартия, и в действителността вкусните
подаръци на Анастасия Соколова са може би най-убедителните посланици на
Северната империя.

19

„Vous, ce portrait & le résultat final de vos triomphes, ce sont là les principaux liens qui m’attachent
encore à la vie. Si j’ai le malheur d’apprendre que, par le traité de paix futur, la Crimée ne soit pas
feudataire de la Russie, que cette Puissance n’ait pas la navigation libre de 1a Mer noire & Blanche, & le
pouvoir de nous envoyer du caviar & des esturgeons, au moins jusqu’à Belgrade, & du vin de Chio
jusqu’à Trieste, ce sera en murmurant que je ferai le voyage de l’éternité“ (II : 101, Lettre LXXXII/
20.09.1770).

120

Използвана литература
Вачева, А. Иллюзии „деревенского философа” о России. Политика Екатерины ІІ
1760-х гг. глазами Валентина Жамре Дюваля (1695 – 1775). В: Limes Slavicus 2.
Културни концепти на славянството. Шумен, УИ „Св. Константин Преславски“, 2017,
с. 323-339.
Казнаков, С. Н. Дочь Бецкого и „философ“ Дюваль, В: Старые годы, 1916, №1012.
Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. Т.
1. 1701–1800. Ленинград, 1984.
Œuvres de Valentin Jamerai Duval, précédées des mémoires sur sa vie. T. I–II. S.
Pétersbourg; Strasbourg, 1784.
Romaniello, M. Customs and Consumption: Russia’s global tobacco habits in the
seventeenth and eighteenth centuries, In: The Global Lives of Things. The Material Culture of
Connections in the Early Modern World. Ed. by Anne Gerritsen and Giorgio Riello, London,
Routledge, 2016.
Stroev, A. La Russie et la France des Lumières. Monarques et philosophes, écrivains et
espions. Paris, Institut des Etudes Slaves, 2017.

121

ЗАХАР, СЛАДКО, ВЛАСТ И УДОВОЛСТВИЯ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ 18 ВЕК
Стефан Дечев
Югозападен университет „Неофит Рилски“

SUGAR, SWEAT, POWER AND PLEASURES IN THE
OTTOMAN EIGHTEENTH CENTURY
Stefan Detchev
South-West University

This article explores the entanglement between sugar, on the one hand, and power and
social hierarchy, on the other. The study is based on a rich collection of sources including
travel writings (German, French, English, Armenian); market and price information; kadi
registers; kadi orders; even didactic Orthodox religious narratives from the period, as well as
fictions covering popular attitudes and memory of sweet products. It reveals how sugar has
remained very expensive and luxurious product for centuries which along with spices was
affordable solely for the Ottoman elite. It was only in the last decades in the eighteenth
century when it became more consumed among the broader urban population. Together with
coffee, sugar became one of the symbols of "globalization" followed by the development of
shipping and Great Geographical Discoveries. Nevertheless, sugar and sweets carried on to be
present mostly on the markets of Istanbul, Thessaloniki, Edirne, Smyrna and other major
urban centers of the Empire. However, in the eighteenth century one could see the product on
the charshis in Plovdiv, Sofia, Vidin, Varna and other towns. Special attention was paid to the
history of sherbet, halva, lokum, baklava and ashure.

Key words: History, Food, Cuisine, Sugar, Sweats, South-East Europe, Ottoman Empire

Проблемите, свързани с историята на захарта, отдавна занимават историческата
наука. В някои случаи това става в общите социални истории и истории на
всекидневието1. В други, захарта е неделима част от изложения, ориентирани към
областта на история на храната и храненето 2. Някои автори обръщат внимание на
1

Вж. напр. Ф. Бродел, Материална цивилизация, икономика и капитализъм XV-XVIII в. Том I.
Структури на всекидневието. Възможното и невъзможното. София, Прозорец, 2002, с. 184-186.
2
M. Montanari, The Culture of Food, translated by Carl Ipsen, Oxford, UK: Blackwell, 1994, pp. 119-120; St.
Мennell, All maners of Food: eating and taste in England and France from the Middle Ages to the Present ,
Oxford, UК, Blackwell, 1985, p. 71; B. Rogers, Beef and Liberty. London, Chatto&Windus, 2003, pр. 32-33, 6566; J.-F. Revel, Culture and Cuisine. A Journey through the History of Food. Trans. Helen Rane. New York,
Doubleday, 1982, р. 23, 165; A. Davidson, Oxford Companion of Food. Oxford, Oxford University Press, 1999,
p. 812; K. F. Kiple, K. C. Ornelas (eds.) The Cambridge World History of Food. vol. I., 2000, р. 442-443.
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интересуващия ни продукт, проследявайки миналото на търговията и градските пазари,
като тук заедно с разни видове подправки той заема особено място 3. Редица
изследвания са конкретно посветени на захарта, като поставят ударение върху дълго
просъществувалия ѝ статут на луксозна стока4. Налице са и такива проучвания, които
се концентрират върху нейната роля в миналото за легитимиране и укрепване на власт,
както и утвърждаване на определени социални йерархии5.
Проблемът с историята на захарта е засегнат само частично в общите изложения
по история на Османската империя6. В други случаи миналото на този хранителен
продукт е просто част от историята на търговията, градското стопанство и цените в
държавата на султана7. Особено значение за интересуващата ни тук тема имат онези
изследвания, които са посветени съвсем конкретно върху миналото на храната и
ястията в Османската империя8. Сред тях специално значение имат онези, които са
насочени конкретно към захарта и историята на определени сладкиши и сладки ястия9.
Поместеният тук материал и направените заключения се основават на проучване
на богата база от извори, включваща пътеписи (немски, френски, английски, арменски);
сведения за пазари и цени; кадийски регистри (сиджили); кадийски заповеди; дори
нравоучителни разкази от периода, както и художествена литература с битова
насоченост, отразяваща народни нагласи и спомен спрямо сладките продукти.
Използвайки този изворов материал, на следващите редове си поставям за цел да
проследя началния път на захарта към Стария континент, начина на добиването ѝ,
социалния престиж на продукта и неравенството в неговата консумация. Що се отнася
3

W. Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age. Amsterdam, A. M. Hakkert, 1967, р. 680-693. J.
Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatnes, and Fall 1477-1806. Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 998-1005.
4
J. M. Van Winter, Sugar – Spice of the Crusaders, In: Mediterranean Food: Concepts and Trends. Zagreb,
Bibiloteka Nova Etnografija, 2006, p. 306; Ch. B. Heiser, Seed to Civilization. The Story of Food. Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1990 (first ed. 1973).
5
S. W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York, Viking, 1985; T. Sato,
Sugar in the Social Life of Medieval Islam. Leiden, Brill, 2014.
6
Х. Иналджък, Османската империя. Класическият период 1300-1600. ИК „Амат-Ал“, 2002 (англ. изд.
2000); Р. Мантран, История на Османската империя. София, РИВА, 1999.
7
Ю. Юрданов, История на българската търговия до Освобождението. София, Печатница и
букволеярница С. М. Стайков, 1938. Хр. Гандев, Търговската обмяна на Европа с българските земи през
XVIII и началото на XIX в., В: Проблеми на Българското Възраждане, София, „Наука и изкуство“, 1976,
с. 395-425. Н. Тодоров, Балканският град XV-XIX в. Социално-икономическо и демографско изследване.
София, „Наука и изкуство“, 1972; Л. Беров, Движението на цените на Балканите през XVI-XIX в. и
европейската революция на цените. София, БАН, 1976; Пл. Митев, Търговията на Холандия с
Османската империя XVII – XVIII в. и българските земи, Векове, 1988, кн. 4, с. 52-54.
8
Вж. Т. Artan, Aspects of the Ottoman Elite’s Food Consumption: Looking for “Staples”, “Luxuries”, and
“Delicacies” in a Changing Century, In: D. Quataert, Consumption Studies and the History of the Ottoman
Empire 1550-1922, New York, State University of New York Press, 2000, p. 107-200; Sp. Vryonis, The Decline
of Medieval Hellenisim in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth
Centuries. Berkeley, University of California Press, 1971, р. 482.; A. Singer, „The Micheline Gudie“ to Public
Kitchens in the Ottoman Empire, In: Singer, Amy (ed.) Starting with Food. Culinary Approaches to Ottoman
History. Princeton: Markus Wiener Publishers, 2011, pp. 69-92.
9
Ch. Perry, The Taste for Layered Bread among the Nomadic Turks and the Central Asian Origins of Baklava ,
In: S. Zubaida, R. Tapper, A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East, New York, London, Tauris
Parke Paperback, 1994, рр. 87-91; Ch. Perry, Grain Food of the Early Turks, In: Food in Motion. The Migration
of Foodstuffs and Cookery Tehcniques. Proceedings, London, Oxford University Press, 1983, p. 11-22.
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до османския контекст, ще се опитам да отговоря на въпроси, свързани с пътищата на
захарта до империята; центровете за производство на захар; движението на цената на
продукта; тенденциите в консумацията му; продуктите, за чиято направа се използва
захар; нейната роля, както и тази на сладкишите в двора и сред османския елит; ролята
и мястото на захарта в контекста на чаршията; средищата на търговията със захар;
консумацията ѝ сред обикновеното градско и селско население; търсенето на
алтернативи за направата на сладкиши поради скъпата захар. Накрая няма да бъдат
забравени и най-характерните продукти на османотурското сладкарство, тяхната
история и разпространение.
Бавното разпространение на захарта
Преди мюсюлманското завладяване на граничния регион на Средиземноморието
през VII в. захарта е все още непозната в Европа. След това захарната тръстика е
внесена от Индия. Тя се отглежда в Леванта, при делтата на Нил, а от VIII в. насетне и в
Испания. Самото производство на захар се осъществява чрез сложна технология от
арабите. Преди Кръстоносните походи от цяла Европа продуктът е разпространен
единствено в Испания10. Ето защо може да се смята, че захарната индустрия навлиза в
Средиземноморския басейн като част от агрикултурната революция, извършена от
арабите11. През X в. тръстиката е вече в Египет и от нея се произвежда захар. През
следващите столетия продуктът се разпространява на островите Кипър и Сицилия,
както и на Пиринейския полуостров във Валенсия 12. Идеята, че захарта в големи
количества може да доведе до напълняване, сърдечни болести или да вреди на зъбите
едва се появява в Късното средновековие. Захарта по-скоро се цени и употребява като
лекарство срещу кашлицата, помагащо за изчистване на гърлото и гръдния кош, което
заедно с това има изключително приятен вкус13.
Тъй като технологията за производство на захар не се променя почти около 1000
години след въвеждането ѝ в Средиземноморския басейн, тя се явява дълго време
твърде луксозна и доста скъпа стока14. Преди разпространението ѝ, освен меда,
плодовете са единствената сладост, която населението може да си позволи. Ето защо
захарта се превръща в знак за престиж и издигнато социално положение. През
Средните векове господства стряскащата съвременника комбинация на подправки и
захар едновременно, на която едва след седемнадесетото столетие слага край френската
кухня. Но все пак и за френския дворцов елит една от новостите ще е освен ясното
разделяне при консумация на горчиво и сладко, и увеличената употреба на захар15.

10

W. Heyd, Histoire du Commerce, р. 680-693.
K. F. Kiple, K. C. Ornelas (eds.) The Cambridge World History of Food. vol. I., p. 442-443.
12
Ф. Бродел, Op. cit., с. 184.
13
J. M. Van Winter, Op. cit., p. 306
14
K. F. Kiple, K. C. Ornelas, Op. cit., p. 443. За луксозния статут на захарта вж също. Heiser, Op. cit., p. 111116.
15
M. Montanari, Op. cit, рp. 119-120; St. Mennel, Op. cit., p. 71; B. Rogers, Op. cit., p. 32-33, 65-66.
11
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В края на XVII век в Западна Европа се случва голямата революция на
сладкишите. Нараства започналата преди време в Испания и на о-в Сицилия
консумация на различни сладоледи и сиропи. Десертите започват вече да се
придружават специално с чай, пристигнал от Китай, кафе от Арабия и шоколад, дошъл
от Америка, неизвестен в Европа преди пътуването на Христофор Колумб 16.
Неслучайно през 1687 г. в Париж се появява книга с красноречиво заглавие “Le Bon
Usage du thé, du café et du chocolat“17. И макар още XVII век да е времето на новите и
модни чай, кафе и шоколад, то именно през следващото столетие употребата им
нараства неимоверно. Заедно с това и захарта достига някакви приеми, сходни на
познатите ни количества след откриването през XVIII в. на алтернативното ѝ
производство с кръмно цвекло18. Затова и немалко изследователи констатират как през
столетието нараства консумацията ѝ в контекста на протичащата индустриализация,
употреба на механизирано произведени храни, растящите доходи на населението и
консумацията на напитки. Точно тези тенденции довеждат до добавяне на захар към
продукти като чай, кафе и какао 19. Ала дълго време по света захарта все още е храна
единствено за богатата върхушка. И макар от края на XVII в. насетне производството ѝ
в Европа непрекъснато да нараства, то и в края на XVIII в. тя става позната, по думите
на съвременници, все още само на „половин Европа“20.
Както вече се спомена, още през XV в. Османската империя вече контролира
захарната търговия през своята територия21. Дълго време обаче тя е вносител на
луксозната захар22. През XV и XVI в. самият султански дворец се снабдява с
необходимата му за развитието на сладкарството ценна стока през Сирия и Египет,
попаднали под османска власт през 1516-1517 г.23 В хода на XV в. център на
производството на захар все още е о-в Кипър, завладян чак през 1571 г. от османците.
Упадъкът на производството в Източното Средиземноморие настъпва едва в края на
XV в., когато португалците започват да отглеждат захарна тръстика на островите
западно от брега на Африка. Това води до нарастване на доставките, спадане на цената
16

J.-Fr. Revel, Op. cit., рp. 23, 165.
Пак там, р. 166.
18
Вж. K. F. Kiple, K. C. Ornelas (eds.) Op. cit., pp. 445-446; J. M. Van Winter, Op. cit., р. 306. Съвременното
захарно цвекло води началото си от дивото цвекло и е вече разпространено в страни с
умереноконтинентален климат или в по-северни райони – Германия, Франция, Полша, Русия. Някъде
към края на XVII в. и началото на XVIII в., почти едновременно, в Европа и Русия става рязкото
разграничаване между кореноплодно и листно цвекло. От съвместното им отглеждане в градините се
осъществява постепенно една естествена хибридизация, която по всяка вероятност е довела до онези
форми, от които води началото си днешното захарно цвекло. Методът за получване на захар от корените
на цвеклото възниква едва в края на XVIII в., а първите захароварни по света се появяват чак в началото
на XIX в. Големи заслуги за получаване на съвременните сортове захарно цвекло има селекционната
дейност на фирмите „Вилморен” във Франция, както и „Диппе” и „Рабетке и Гизеке” в Германия. Ат.
Попов, К. Павлов, П. Попов, Растениевъдство. Том трети. Технически култури, София, Земиздат, 1966,
с. 12-13.
19
K. F. Kiple, K. C. Ornelas (eds.), Op. cit., p. 437.
20
Ф. Бродел, Op. cit., с. 184.
21
Х. Иналджък, Османската, с. 123, 127.
22
Юрданов, Op. cit., с. 135.
23
Х. Иналджък, Op. cit., с. 129.
17
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и относително по-висока консумация през XVI и XVII в., както и до край на
производството в Кипър в началото на XVII в.24
В специални господарски градини в империята се правят опити за отглеждане на
захарна тръстика. Описвайки подобна градина край Адрианопол, Мартин Грюневег
споменава сред множеството дървета и плодове и за „захарна тръст“ 25. Известно е, че в
империята захарната тръстика от Египет и Кипър се използва за направата на небетшекер и меласа26. В Турция на един сравнително ранен етап Бистра Цветкова открива
наличие на захар сред разнообразните стоки по градските чаршии 27. Любен Беров също
констатира как цената на захарта на Балканите като вносен артикул от по-далечни
разстояния е зависима от честите разстройства на търговията заради политически
смущения в Източното Средиземноморие. Ала колебанията тук се оказват по-слаби от
цените на зърнените храни и животинските произведения, поради което повишението
на цената на захарта през вековете е по-слабо в сравнение с тях28.
Това, което казва Фернан Бродел за света като цяло, с пълна сила важи за
Османската империя и разпространението на захарта в нея: „С една дума, не бива да
смятаме, – пише той – че революцията на захарта е особено бърза. Вярно е, че тя
започва рано, но се разпространява изключително бавно. Чак до навечерието на XIX в.
липсва широкото ѝ присъствие. В заключение трябва да кажем, че захарта не присъства
на всяка трапеза.“29
Захарта сред елита на Османската империя
Още турската историчка Тюлай Артан прави цялостен преглед на различните
видове храни в османския двор през XVII-XVIII в. като откроява сред тях и захар,
други сладки, подсладители (тук и пекмез). Продължавайки прегледа на деликатесните
храни за османската върхушка, Т. Артан не пропуска да включи и относително порядко появяващи се и мили на сановниците подсладен симид, мухалеби (малеби),
мляко с ориз (явно нещо като сутляш), сладка, шербети и плодови сокове, гроздова
меласа (остатъчен продукт при производство на захар, гъст сироп),
подсладители/афродизиаци30. Заедно с това сред промените в културата на потребление
на османския елит изрично трябва да се отбележат открояващите се още в началото на
XVIII век по-големи дози ошав, както и изтънчени и деликатесни храни като атински
мед, кадаиф, грозде без семки, разни мармалади 31. Сред основните параметри на
промяна в двора на султана и сред елита е и появата на нов модел на социетабилност
24

J. M. Van Winter, Op. cit., pр. 302-303. K. F. Kiple, K. C. Ornelas (eds.), Op. cit., p. 442.
М. Йонов (съст.), Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI в. София, Наука и изкуство,
1979, с. 409.
26
Р. Мантран, Op. cit., с. 228.
27
Б. Цветкова, Проучвания на градското стопанство през XV-XVI в. София, Издателство „Наука и
изкуство“, 1972, с. 81.
28
Л. Беров, Op. cit., с. 90.
29
Ф. Бродел, Op. cit., с. 186.
30
Пак там, p. 129.
31
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първоначално около десерта. Той е придружен едновременно с нова фаза, въведена в
самия процес на хранене като такъв, и едно дискретно социално явление, което обсебва
неговите пространства – кафето и консумацията на захар32.
Т. Артан обръща внимание на някои доста съществени и ключови промени, които
могат да бъдат забелязани при консумацията на сладко и сред османския елит едва към
началото на XVIII в. По този повод тя пише следното: „Достатъчно е да се каже за
момента, че като се има предвид сегашната слава на турската кухня като притежаваща
дълъг списък на десерти и тестени сладкиши, не може да не е от значение
обстоятелството, че под „тестени сладкиши“ една кулинарна книга от XVIII в. е
трябвало да запише следващите рецепти като нови (nevzuhur): малки топки от сладко
въглено тесто за палачинки, дълбоко запържени в много нагорещено масло (локум),
подобната лаланга (обикновено и поръсено със сирене тесто за палачинки), също
подобния локум (не това, което ние знаем като турски сладкиш, но още веднъж да
кажем пържено тесто за палачинки: обикновено с яйца или подсладено), вид тестян
сладкиш със сирене и брашно (peynir höşmerisi), и различни тестени сладкиши на
пластове с пълнежи от плодов сок, праз, лук, пиле, мастика (сакъз – бел. моя С. Д.) и
каймак (kabak-pirasa-süt-sakiz-soğan-tavuk böreği). Някои от тях са наименовани
заблуждаващо или объркващо повтарящо, докато други изглежда загатват един белязан
възход на балканското влияние, особено в термините lalangas, насиренено тесто за
палачинки, и пилешките или зеленчукови пълнежи за бюрек.”33
Възможностите за консумация на сладко и сладки храни в сравнение с
предходните столетия обхващат през XVIII в. вече и по-широки кръгове от градското
население като цяло. По този начин те не остават единствено в рамките на султанския
двор и османския елит. Показателна за дневната дажба на провинциалния елит в
империята е заповед от 1776 г. на кадията на Арчар за осигуряване изхранването на
хората на новоназначения видински комендант по време на пътуването му за заемане
на новата длъжност. За него се приготвят от околията и 10 оки мед, 5 оки захар, 20 оки
кафе, 20 оки нишесте34.
Захарта на градската чаршия
Но самото растящо градско население в Османската империя свиква и с масово
потребление на кафе, захар и разни колониални подправки, търговията с които се
контролира вече от Англия, Франция и Холандия 35. Поради тази причина захарта и
кафето на практика стават символите на една цяла нова епоха в градското потребление
и на първата голяма „глобализация“ на вкуса и хранителните предпочитания, която
засяга империята и нейното най-вече градско население 36. Както и на други места по
32
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света, когато захарта се увеличава, нейната консумация нараства и на по-ниски
социални равнища в стремеж да се подражава на богатите. Консумирането на захар
носи в себе си идеята, че поглъщайки я под някаква форма, човек може да утвърди своя
статус или дори да го промени в различен37.
Страстта към захарта (заедно с тази към кафето и подправките) явно не може да
подмине една макар и сравнително ограничена градска публика в Османската империя.
Ето защо внимателното вглеждане в изворовия материал демонстрира, че от различните
видове храни Англия внася в Турция подправки от колониите си. От Франция пък на
османските градски тържища пристига – наред с кафе в големи количества от
островите Мартиника и Бурбон – и захар от колониите 38. Въпреки преживения
относителен и абсолютен икономически упадък и позагубени търговски позиции, 39 и
холандският внос в Турция също е насочен към подправки, дошли от колониите, кафе и
захар. Трябва също да се има предвид, че внасяните от Холандия колониални стоки
отиват главно на пазарите в Солун, Одрин, Истанбул и донякъде Смирна – подправки,
кафе, захар40.
Пристигналите захар, колониални подправки и кафе в никакъв случай не правят
тяхната употреба в Османската империя повсеместна. Тя е още по-ограничена с оглед
на разпространението сред огромното мнозинство на селското население. Още през
далечната 1944 г. Христо Гандев констатира: „Разкошът в облеклото, украшенията,
покъщнината и лакомствата за ядене влизали главно в харемлиците и конаците на
турските бейове, а до известна степен и в домовете на богатите гръцки търговци.
Пласментът се е ограничавал главно в Цариград, Солун, Одрин, Пловдив, София и
други по-значителни градове със заможно турско население. Българското гражданство
с много редки изключения е живеело извънредно скромно и просто, то не чувствало
нужда от външните белези на благосъстоянието. Няколко вносни артикула обаче са
имали сравнително по-широко разпространение и всред българите. Това са на първо
място боите, нужни за тъкаческата промишленост, железарията в по-малка степен и
най-сетне кафето и захарта (разбира се, само в градовете).“41
Разполагаме с недвусмислени сведения, че в края на XVIII в. захарта, внасяна в
големи количества от Египет или Южна Европа, изпълва пазарите на столицата и
големите градове в Османската империя 42. Захар лесно се открива и на пазари като тези
в Солун и Варна43. Всъщност, кафето пристига в империята още през XVII в., но
разпространението му сред османския елит като практика набира сили именно през
37
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XVIII в. Тя не засяга и до края на столетието обикновеното население и предците на
днешните българи. Поради все още продължаващия статут на луксозна стока често
кафето се пие дори без захар.
Медът и розите
Недостигът и скъпотата на захарта карат по-широки среди от населението да
продължават да задоволява нуждата си от сладко все още чрез меда. В регистър
(сиджил) от 1761 г., дело на заместник-кадията на Браила, са вписани стоварени на
пристанището пристигнали от Русе хранителни продукти, сред които пчелен мед 6
делви и мед и масло в рамките на 10 делви 44. В края на XVIII в. Гийом Антоан Оливие
описва как в Цариград пристига мед от всички брегове на Черно море, Гърция и някои
острови на Архипелага45. Пословични са и различните видове мед, дошли в огромни
количества от град Малгара, в днешна Турция; „от околностите на град Ямболи“ (подобър от този във Влахия и Молдова) за 7-8 пари оката; от „татарска Добруджа“ и
околността на Калиакра46. В края на XVIII в. и арменецът Хугас Инджеджян Агонц
свидетелства за Родосчук или Текирдаг, на Мраморно море: „В града се приготовляват
различни сладкиши, мъстеница (бал суджук), сушени плодове и други деликатеси.“ 47
На този етап при производството на разните сладкиши участие взема както за
подслаждане, така и за ароматизиране и розовата вода. В това отношение е важно, че
по сведения на Луи Огюст Феликс дьо Божур от края на XVIII в. Казанлък е
„гюлистанът на Европа, където розовите храсти се отглеждат на лехи и който е
известен в цяла Турция с розовото си масло.“48 Отново Божур дава сведения от 1794 г.
за Сливен, където „много добре обработват мед и дестилират розово масло, търсено из
цяла Турция...“49
Получаваме дори ясни индикации и за появата на сладко от рози в различни точки
на османското кулинарно пространство, но винаги сред издигнати фамилии, с повисока култура на потребление на храни. През 1794 г., пътувайки през Влахия на път за
Истанбул, Джон Бейкън Сори Морит попада в Арджеш, Питещи, в дома на влашки
боляр. По този повод разказва: „Нямаше гостилница или кръчма в селото и ни заведоха
до имението на един влашки благородник – къща, много подобна като тази на Хенби.
Господарят на къщата бе в Букурещ и бяхме посрещнати от жена му.“ И тук Морит
говори за нейното „гръцко облекло“, както и за посрещането, което им устройва на
44
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другия ден, отбелязвайки: „На сутринта тя влезе с малкия си син и даде на всеки от нас
по чаена лъжичка сладко от рози, най-хубавото, което някога съм опитвал и което е
ежедневен обичай при тях.“50
Шербетът и халвата
Определено ролята и мястото на българите в сладкарската индустрия е видимо
скромна. Към края на XVIII в. се остава с впечатление, че свързаните със сладкарството
в столицата са предимно евреи и турци, направата и продажбата на шербет е в ръцете
на турци, арменци и евреи, а арабите контролират продажбата на фурми и разни
тестени изделия51. И в провинциалните градски центрове халваджийската чаршия се
държи определено от турците52. Николай Тодоров изрично отбелязва как струпването
на мюсюлманско население в Хаджиоглу Пазарджик (Добрич) и околията може да
обясни слабото разпространение на кръчми в града, но заедно с това множеството
сладкарски работилници и дюкяни по време на местния панаир 53. И все пак, явно при
пътували по широкия свят фамилии се просумква и в българска среда технологията за
направа на османотурски сладкиши. В повестта си „Зиналата стена” Цани Гинчев
описва последното ястие, сложено на трапезата у героя му дядо Аврам на
Архангеловден вечерта по следния начин: „Догде мажеха кавалите, баба Аврамица
донесе една разлата зелена паница с турска халва, която напълни собата с миризма,
която е свойствена само на турската халва и не може да се сравни с друга освен донегде
си с прегоряла захар или с миризмата на стафиди, когато горят, и я тури напреде им.” 54
Неслучайно друг герой, Иван Ряпата, я сравнява с разни други деликатеси като казва на
Аврамица: „Артък за Коледа ще проводя жена си да я научиш, буле, да ми направи
един тиган ей такава халва, че ако ще, и всичкото прасе да стопи в нея. Е че нито е мед,
нито захар, нито бял мъж, нито ... какво е, кой го знай, и благо, и миризливо, и хруска
като чукани орехи, и ... артък хубаво нещо и толкова!”55
Създава се впечатление, че в хода на XVIII в. питието шербет вече става част от
градската чаршия. През 1717 г. Мери Монтегю разказва на няколко пъти как край града
на кьошкове, в обществени градини „пият кафе, шербет и т.н.“ 56 И за борсата в големия
град Одрин тя пише: „Всякакви хора без работа се разхождат тук за развлечение и се
забавляват с пиене на кафе и шербет.“ 57 Конрад Якоб Хилтебранд свидетелства за 165758 г в Кюпри или Мустафа паша, Свиленград: „Тук купихме малко грозде, направено
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със синап. Когато то се измие с вода, има вкус на съвсем прясно.“ Каруцарите пък
ядяли „истинска супа от грозде (грозденица).“58
През XVIII явно вече става марка и „одринската халва“. Ето защо отново
арменецът Агонц отбелязва за престоя си в Одрин следното: „Известна из целия
Ориент е вкусната едирненска халва. Приготвят я местни майстори от тиква и бял
тахан. Най-често я изпращат като скъп дар на близки и познати, особено по
празници.“59 Описвайки кафенетата по морските пристанища в 1800 г., Едуард Дениъл
Кларк отбелязва как те изпълняват ролята на кръчмите или бирариите, посещавани от
английските моряци, като кафето тук замества спирта или бирата. „В тези
кафеджийници – добавя Кларк – можеха да се видят групички от турски моряци, всяка
една наклякала около мангал с дървени въглища, които или пушеха, сърбаха кафе,
дъвчеха опиум, или ядяха нещо като бонбон с форма на салам, направено от орехи или
бадеми, окачено на канап и потопено в гъст сироп от шира, който се вари, докато
заприлича на твърдо желе и започне да се огъва в ръцете като парче каучук.“60
Локумът, баклавата и ашурето
Оказва се, че дълги векове, за разлика от бозата или халвата, прочутият отдавна
локум не съществува и трудно може да бъде открит и на най-високите социални
равнища. Всички сведения, на които попаднах за локум – подобно на горните две
споменавания от турската историчка Т. Артан – са все от XVIII в. Локумът наистина
представлява турско изобретение. Във варианта му с нишесте (след откриването му от
германския учен Киршхоф през 1811 г.) и захар той е дело на Хаджи Бекир от Истанбул
от около началото на XIX в.61 Ала явно са налице и някакви по-ранни форми от
познатата ни модерна и съвременна. През 1775 г. арменецът Микаел Себастаци,
описвайки Света гора и манастирите там, особено Кирез, административен град на
Атон, пише: „Минахме край малки площадчета, по тесни улички, изпъстрени с
дюкянчета, в които се продаваше всичко – от локум до шити дрехи и коне.“ 62 Но
появата през това столетие по сергиите на десерт като локума не може да скрие все още
продължаващото отсъствие на отдавна превърнали се вече в знакови за османотурската
кухня сладкарски изделия като баклава, кадаиф (откриваем засега само в султанския
дворец) и др.
Историята на баклавата явно се губи назад в миналото. Вече споменахме за
известност в Анатолия на сладкиш с името „баклава“ още през XVI век. Според Сперос
Врионис обаче податки за наличие на многопластов тестян сладкиш съществуват поне
още от II в. сл. Хр. Тръгвайки от предпоставката, че подобно на иранското сладкарство
античните гръцки сладкиши и модерните турски имат общи съставки в меда и орехите,
Врионис твърди, че византийският kopte или kopton (koptoplakous) е сладкиш, подобен
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на османотурската баклава63. Ала за Чарлз Пери сладкишът, за който се говори в извори
от II в., е критският gastris или gastrion. Въпреки участието в направата му на счукан
сусам, орехи и лешници с мед, които напомнят на баклавата, въпреки пластовете, в
които се оформя счукания сусам, отсъства въобще тестото. Ето защо, макар при всички
случаи да става дума за сладък продукт, то не можем все още да говорим за тестен вид
сладкиш, а от там и за някаква наистина ранна форма на баклава 64. Ч. Пери се обявява и
против тезата на Сп. Врионис, че доколкото номадите тюрки се движат със стадата си,
тяхната кулинарна традиция е бедна, разчита на зеленчуци и плодове, а хлябът се
приготвя на сач, тиган. Според Пери именно липсата на фурна или пещ в кухнята на
тюрките номади може да е довела при търсенето на алтернативи до изобретяването на
пластовите хлебчета65. Самият Пери обръща внимание на наличието на сигурни данни,
че още през XI в. тюрките приготвят продукти от слоеве тесто. Но макар да се твърди,
че баклавата е първият пластов тестен сладкиш, запечен във фурна (пещ), самата
практика, твърди Пери, да се правят тънки слоести теста е вероятно нововъведение на
султанската кухня на двореца Топкапъ през XVI век, около век след османското
завладяване на Константинопол66. Корените на тънкия лист тесто Пери търси в степите
на Централна Азия още преди XI в. Ала от тамошния сач до тигана на баклавата трябва
да мине дълго време. В случая с баклавата от XVI век вече става дума за изключително
тънки листни пластове тесто, което се смесва с орехи, като цялата консистенция се
запича допълнително в пещ и напоява едва след това със сироп. Липсващата връзка
между централноазиатския вариант от поне XI в. и модерната форма на баклава Ч.
Пери открива в азърбайджанските тестени сладкиши. Известната там Baki pakhlavasi,
или баклава в стил от град Баку, не се прави с 50 или 100 разточени като листо пластове
тесто, а от 8 листа, които са навити и не по-тънки, отколкото за тесто юфка. Те се
наслагват със 7 пласта орехи67. Самите татари заемат това сладко ястие от Азърбайджан
и в Татарстан то е познато с названието pakhlawa. Известно е, че самият Азърбайджан
се намира именно на пътя от Централна Азия за Анатолия. Оттам Ч. Пери изказва
хипотезата, че този тестен сладкиш може да се разглежда като първия плод на контакта
между номадите тюрки и уседналите иранци. Изглежда, че баклавата комбинира
иранската традиция на тестени сладки с орехов пълнеж, печени в пещ (фурна), от една
страна, и тънкия пластов хляб на турците, от друга. В този смисъл изтънченият вариант
на баклава, която познаваме в модерния и съвременен свят, приготвяна от слоеве тесто
с дебелината на лист хартия, е късно усъвършенстван резултат едва след османското
завладяване, за да служи на богатата и изтънчена прослойка в Истанбул. Вероятното
място, където се е случило това нововъведение, биха могли да бъдат, според Ч. Пери,
многото кухни на двореца Топкапъ в столицата68.
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Баклавата добива социална дифузия в империята именно по времето на Рамазана.
Приготвена в кухните на султана, в специални медни тепсии тя се раздава на еничарите
в определен ден от празниците 69. Става дума за провеждащата се в столицата ежегодно
Baklava Alayi, или Процесия на баклавата. Всяка година на 15-тия ден на Рамазана
еничарите от Истанбул се събират в двореца и на всяка еничарска дружина се дават два
големи подноса с баклава, които те разнасят в процесия из столичния град 70.
Постепенно баклавата започва да се идентифицира с Османската империя, но бързо
преминава и сред богатото християнско население, доколкото се свързва и с гръцките
търговци71. Другият споменат вече начин за социалната дифузия на ястията е чрез
благотворителни религиозни мюсюлмански заведения като имаретите. Веднага прави
впечатление от поместените менюта на разните имарети, включително и на найпрестижните и добре устроени, че споменаванията за раздаване на изтънчени сладкиши
като ястията екшияш, шербет, розова вода, халва и баклава са все от XVIII в. В имарета
на Атик Валиде султан в Юскудар от 1766 г. се появява „мариновано грозде,
приготвено с гроздов сок и синап, тикви, ягорида, гъст йогурт“, като това се явява част
от всекидневното меню72. Сред сервираните по време на Рамазана блюда ястието
екшияш се състои от черни стафиди, обелка от плод, мента и канела. В имарета пък на
Баязид II в Едирне се натъкваме на несрещани досега дори и в най-„висококласните“
имарети ястия като халва и баклава73.
Съвсем не е изключено през втората половина на XVIII век и някои арабски
сладкиши да се приближават към днешните български земи. Е. Сингър дава пример с
дълго време откриваемо единствено в имарети в Близкия Изток ашуре (аşure). В
началото на XIX в. то вече се открива в Мурадие имарет в Едирне. Документираните
тук негови съставки включват съответно жито, скорбяла (нишесте – бел. моя С. Д.),
мед, червени и черни стафиди, черни сливи, круши, смокини, орехи, фурми, бадеми,
боб и нахут74.
Заключение
Видно е, че в продължение на дълги столетия, както и през осемнадесетия век,
захарта остава скъпа и луксозна стока, която – заедно с подправките от колониите –
могат да си позволят в двора, сред османския елит и едва в тези последни десетилетия и
в градските центрове на империята. Доста показателно захарта, както и различни
видове слакиши, чрез градския пазар, започват да си пробиват пътя към по-широки
кръгове поне на градското население. Заедно с кафето, захарта се превръща в един от
символите на „глобализацията“, последвала развитието на корабоплаването и Великите
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географски открития. И все пак, захартa и сладките лакомства продължават да
присъстват най-вече на пазарите в Истанбул, Солун, Одрин, Смирна и други найголеми градски центрове на империята. Ала през осемнадесетото столетие ние
започаваме да виждаме продукта и на чаршиите в Пловдив, София, Видин, Варна и др.
Споменатите по-горе промени са видими и съществени, като те подготвят
условията за бъдещи преобразувания през следващите десетилетия на XIX в. Ала те не
бива и твърде да се преувеличават и надценяват. Ф. Бродел изрично посочва как и в
самия край на XVIII в. дори и в главните европейски страни, въпреки несъмненото
нарастване на консумацията ѝ, захарта все още е една луксозна стока, а
разпределението на нейното потребление е твърде неравномерно. Достатъчно е да
обърнем внимание, че докато още през XVI в. в Египет се произвеждат конфитюри и
захаросани изделия, то през XVIII в. в редица зони на европейския континент захарта
все още остава непозната75.
Явно неслучайно във „Втори видински сборник“ от непосредственото начало на
XIX в. Софроний Врачански помества историята за мъж, който праща съпругата си на
пазар, за да купи „за едно дукато ориз“, а бакалинът ѝ предлага да влезе в бакалницата
му и остане с него насаме „да курви“ срещу дадена ѝ безплатно захар 76. Способността
на луксозната захар да създава удоволствия и да има властта да отваря пътя за
удоволствия е очевидна.
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ЗА „СЛАДКИТЕ ВРЕМЕНА” ПО БАЛКАНСКИ
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология (БАН)

LE TEMPS DES DOUCEURS DANS LES BALKANS
Raïa Zaïmova
Institut d’Etudes balkaniques&Centre de Thracologie (ABS)

Le texte ouvre une seule page sur l’histoire du lokoum, connu dans les pays orientaux
depuis les temps les plus reculés. Les sources primaires ne sont que des étiquettes sur les
boîtes de lokoum d’aujourd’hui et des œuvres d’art datant du XVIII e – XIXe siècles. Le
traditionnel et le moderne se croisent dans le temps pour former des stéréotypes divers dans
une société balkanique qui cherche à restituer le « passé » au nom de la publicité touristique.
Mots clés : Balkans, Lokoum, Douceur, Europe moderne

В предишни презентации и публикации се бях спирала на отделни страни от
балканския бит, пряко свързан с европейската модерност и национална идентичност.
Храните и облеклото, етикетите и опаковките от нашето съвремие понякога заслужават
повече внимание от страна на изследователите.1 Изхождайки от тази констатация и
факта че темата е доста широка, ориентирам проучванията си специално върху локума
и неговите създатели (ХVІІІ - ХХІ в.) Сладкарските изделия имат свое минало, не ни
подминават в актуалното време и основателно имат свое бъдеще и рекламна
интерпретация.
По нашенски
В наши дни четем Локумът с розоберачката от „Захарни заводи“ има ново име
– „Сладки времена“. Очаквайте същия автентичен и обичан вкус с нова опаковка! (вж.
фиг. 1) Няколко години по-рано, през 2010, рекламният текст подканва любезно
купувачите да обърнат внимание на „неподвластният на времето локум“, познат на
поколения българи повече от 40 години, произведен по оригинална българска рецепта,
с традиционен и незабравим вкус. По всичко личи, че сегашните автори изпитват
1
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носталгия по отминалите десетилетия, може би свързани с детски спомени или заради
ниската тогавашна цена на изделието.
Ако се върнем в годините на соц-а и по-специално в 1969 г., някои от нас ще си
припомнят честването на 9-ти септември „по локумджийски“ с надписа на същата
кутия с розоберачката „25 години възход – Обикновен локум“! 2 И тъй сладкарското
изделие е облечено в одеждата на идеологията на времето и показва използването му за
целите на измислената годишнина. Слабият избор на сладки през периода на соц-а и
включването му в пропагандата чрез разпространение на пазара, посочва тогавашната
липса на друго подходящо изделие и алтернатива.
Връщането към новоизмислените „сладки времена“ от последните години
означава връщане към миналото, към изминалите времена на соц-а. Локумът никога не
е излизал от употреба, нито е имало причина за неговата забрана. Прокламираният
интернационализъм прескача или по-скоро пренебрегва националното като белег на
отживелица. По други причини, още от времето на Славейков, Ботев и Каравелов
ориенталското се приема като „чуждо“, равносилно на европейско, в защита на
националното и по просвещенски се изграждаше климатична бариера между Европа и
Азия, между турци и българи или между азиатци и европейци.3 Към тези възрожденски
страсти соц-ът надгради пренебрежение, дори високомерие спрямо неотминалото
ориенталско, криещо по своему национална традиция.
В последните години сме свидетели на интензивни културни контакти с Турция,
чиито телевизионни сериали доволно задоволяват една определена прослойка от
обществото и в същото време дават повод за израз на всякакви емоции и недоразбрани
политически дискусии.4 Не са редки случаите на обмен между двете съседни държави
по повод на кулинарното изкуство, което откриваме и преоткриваме като „турско“.
Turkish Delight се нареди заедно с интереса към традицията по ориенталски,
патриархална и забравена, с вкуса към „непознатия“ съвременен съсед, свързван
визуално с привлекателен образ не на „турски поробител“, а носител на една
съществувала в миналото империя.
Както е известно, Османската империя се създава и развива върху основите на
редица източни култури и политически формации: Византия и Персия, арабският свят.
Специално за локума следва да се отбележи, че на арабски рахат локум означава
наслада за небцето, на турски предпочитат да го превеждат като къс удоволствие. През
ХІХ в. понятието rahatü’l-hulkum преминава във фамилиарна форма като рахат локум,
после латилокум и накрая – локум. Изделието прониква на Запад през традиционния
търговски път по море и марсилското пристанище. Смята се, че най-ранният му термин
2

2018. Бориславов, Я. Турските сериали и възраждането на българския локум. - http://e-vestnik.bg/12465/
turskite-seriali-i-vazrazhdaneto-na-balgarskiya-lokum/ - 2.02.2018.
3
Н. Аретов, Българско Възраждане и Европа. София, “Кралица Маб“, 1995, с. 189 сл.
4
2013. Нинова, Д. Друсмисленото възприемане на турските сериали в България, Либерален преглед, юни
2013 http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/culture/2090-2013-06-18-08-19-58 3.02.2018.
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на английски Turkish Delight се дължи на пътешественичките Е. Бейли и Лейди
Лондондери през 1840-1860-те години. Всяка по свой начин е дала интерпретация на
локумените блокчета. Странните сладки късове навлизат като ориенталски, с известна
плахост се опитват от западните хора. 5 Процесът е идентичен с кафето, което също
излиза от източното Средиземноморие и си прокарва бавно път към Запада, за да
създаде свои консуматори, социална среда и завърне в „европеизиран“ вид отново на
Изток. Кафето със сладкото понякога вървят заедно... И едното, и другото дават поводи
за общуване и творчество, търговия и одумки. А приказката е като приказка безкрай –
от легендарния свят на Али баба (фиг. 2) до днешните балкански ширини:
...та нали точно за това са сладкишите – да подслаждат дните ни и да ни разкриват все нови
и нови имена на удоволствието, едно от които е локумът и неговата приказка... (локум с
орех)

Oriental collection и ХVІІІ век
Да се върнем на нашето актуално време. Oriental collection е предназначена за
туристическа публика. От поднесената словесна информация на опаковката научаваме
за съществуването на локума или т.нар. Turkish Delight от далечния ХV в. Обикновено
във всяка приказка султанът е главният герой и не случайно събирателен образ на
османски владетел, който заповядва на подчинените си. При един такъв управник, с
изтънчен вкус и мерак към жените, се родило сладкарското изделие.
Явно производителите му имат пред вид традиционната домашна употреба на
локума, за която едва ли може да се даде конкретна дата за начало. Ще вметна, че
историята му тепърва се подема в ХVІІІ век, когато Хаджи Бекир Ефенди отваря свое
заведение в Цариград през 1777 г., където предлага готово сладкарското изделие и
прави добра кариера. Според мълвата, султан Махмуд ІІ (1809-1839) искал да
перфекционира в двора си новооткритото производство и затова се бил насочил към
майсторството на споменатия готвач. Наследниците на сладкаря продължават този
бизнес, името му става „запазена марка“ в продължение на поколения. В западните
страни пътешественици разказват за сладкарската манифактура, която в края на ХІХ в.
печели привърженици и награди във Виена, Кьолн, Брюксел. Междувременно Амадео
Прециози създава на цариградска почва акварелен портрет на Хаджи Бекир Ефенди. 6
За разлика от специфичното социо-пространство на кафето, което сбира само
мъжка публика и в началото на ХVІІ в. е временно забранено в Османската империя по
политически причини, то захарните удоволствия събират консуматори от двата пола и
всички възрасти. Този феномен не остава изолиран и заключен само и единствено в
балканското пространство и в неговата градска среда. 7
5

За европейските откриватели на локума в Цариград и техните гледни точки вж. подробно: M. Işin, The
Complete Story of Turkish Sweets and Desserts. London-New York, I. B. Tauris, 2013, p. 165.
6
Ibid., p. 49-51.
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От опаковката на днешната известна фирма Koska (основана още в имперската
1907 г.) научаваме още, че Turkish Delight заема централно място в турската култура.
Твърди се, че под това название бил открит за Запада от английски пътешественик през
ХVIII в. Наред с тази несъвсем точна словесна информация се привличаме от
изображенията. (фиг. 3) Танцуващите жени и масовите сцени с пиршества, музика и
любовни закачки на фона на различни видове привлекателни локуми подкрепят текста
от кутията и затвърждават усещането за „сладкия“ Ориент, неизменна част от
националната турска култура. Стилът на изображенията и откритите лица на актьорите
напомнят някои европейски образци от ХVІІІ и ХІХ век, които имат широко
разпространение и са познати като творбите от брега на Босфора и Леванта. Такива са
например образите на холандския художник Жан-Батист ван Мур (1671-1737) или на
малтиеца Амадео Прециози (1816-1882), създадени по действителни лица по време на
престой в османската престолнина. (фиг. 4) Изваждането на ежедневието на преден
план и пускането му в масов оборот идва като напомняне за отваряне на затвореното
пространство. Специално Ван Мур и неговият албум със сто цветни щампи, издадени
през 1718 г. в Париж, още навремето добиват широко разпространение в Западна
Европа и не са загубили приложението си в издания за Османската империя. 8 До този
момент илюстрациите от пътеписите (например тези на Никола дьо Николе, ХVІ в.),
дело на художници, задават визуалните образи от Изтока, все още забулени в
представите на западната публика. Забраната от исляма за изобразяване на индивида
бавно се стопява и върви като елемент от европеизацията на османската върхушка,
обърнала поглед към техническия и материален прогрес на Просвещението. Прекарал
години наред в Леванта, холандският творец има заслугата да изпълни заръката на
френския посланик в Цариград Фериол като изрисува османските поданици. С това той
прави своя дебют в кариерата и се вписва в модерния холандски и фламандски
реализъм. Словесните образи от пътеписите за света на Другия, съчетани с визуалните
оформят просвещенската нагласа за цялата и неоспорима истина, търсена и жадувана.
Просвещенският подход поставя наравно написаното и визуалното като необходима
комбинация за опознаване на земни, действителни образи.9
Така както в началото на ХVІІІ в. султанът, султанката и управляващата
върхушка, следвана от всички военни, търговци и занаятчии си позволява да бъде
изобразявана от европейски художници (фиг. 5), така в нашето съвремие
възпроизвеждането им по подобие на едновремешните, добива популярност с друг
акцент. Националното – като символ на ориенталската кухня – излиза на показ,
афишира се за чуждия свят, ще рече за туристическата маса, която посещава Турция.
7

За разпространението на кафето/кафенето и забраните вж: J. Michelet, Anthologie des œuvres de J.
Michelet. Extraits littéraires, choisies et annotés par M. Seignobos. Paris, Armand Colin et c-ie, éditeurs, 1889, p.
152-153; както и сборника Кафене Европа. Отг. ред. Р. Заимова. София, „Дамян Яков“, 2007.
8
Recueil de cent estampes représentant différentes Nations du Levant tirées sur les Tableaux peints d’après
Nature en 1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol, Ambassadeur du Roy à la Porte. Et gravées en 1712 et
1713 par les soins de Mr La Haye. Ce Recueil se vend à Paris, 1714.
9
За визуалния образ на „Другия“ вж. Заимова, Р. Пътят към „другата“ Европа (из френско-османските
културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в.). София, „Кралица Маб“, 2004, с. 162-180.
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Локумът и танцуващите жени без фереджета, свободно падащите широки дрехи и
движения трябва да напомнят визуално на Европа и пътешественика за ориенталските
удоволствия и наслади, които се предлагат в тази страна. Западните модели идват като
подходящо свързващо звено в търсено място на европейския континент. И макар в
последните години да се наложиха редица забрани и ограничения в живота на турските
граждани, то локумджийският стереотип остава неизменен, непреходен и авторитетен.
Ключова година: 1911
Връщането назад във времето „по турски“ и разказите за сладкарското изделие
понякога диалогират, дори се конкурират с днешните „сладки времена“ в България или
подобни. Така например Sweet Memories Delight, masterpiece since 1911 минава за
Traditional Bulgarian Delight, разпространяван в търговската мрежа по Черноморието.
От векове наред се пази тайната на традиционния български локум, създаден по
рецепта на ненадминати майстори на сладкото изкушение. Локум орех „Сладки
спомени“ е по традиционна рецепта в резултат на дългогодишния опит на майсторите
на захарни и шоколадови изделия в първите сладкарски фабрики в България от 1911 г.
Разнообразявана през годините с вкусове и украса, тя е запазила колорита и
самобитността на народните обичаи и традиции. (фиг. 6)
Прави впечатление, че думата традиция се повтаря на два пъти. Оставаме с
убеждението, че спомените и локумът датират от годините на модернизацията по
европейски, т.е. от 1911 година. Връщане назад във вековете и откриване на стари и
забравени слоеве от националното, явно не са открити от създателите и черноморските
производители. И не без значение е фактът, че в този случай отсъства припомнянето на
соц-времената като при „Обикновения локум“. Стара снимка на София от преди
Втората световна война и спомената 1911 година формират представите за развитието
на родните фабрики, забравени като маркови по време на соц-а. Като че ли
новоизлюпилите се в сегашно време във Варненско, се конкурират със „Захарните
заводи, основани 1912 г.“ от „Обикновения локум с розоберачката“. Ще отворя една
скоба, за да поясня, че първата фабрика за захарни изделия в Горна Оряховица се
ползвала навремето със славата на най-мащабната на балканския полуостров. Наред с
железопътната си гара, завършена през 1899 г., Горна Оряховица се развива като
модерен и проспериращ град през следващите десетилетия. Конкурентен е случаят с
хърватска фабрика Kraš „Краш“, също гордееща се като „най-старата фабрика в Югоизточна Европа“, основана в Загабрия, през същите години. Както едната, така и
другата, след редица катаклизми, си възвръщат първоначалните позиции от началото на
ХХ век.
Извън марковото – с розата и трибагреника, белези на националното – сме
свидетели и консуматори на не една новоиздигнала се сладкарска фирма, този път на
Bulgarian Delight House. Тук картата на България е изпъстрена със снимки на
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средновековни и по-късни сгради, с румени моми в народни носии и природни
пейзажи. Вниманието ни е привлечено от отсъствието на български текстове. А те
гласят на английски, руски и румънски следното:
Древни предания, мистически вярвания, девствена природа – това е България.

Споменава се за нестинарството – ритуален танц на жарава с икона на Богородица
в ръка, изпълнен от дълбоковярваща жена. (фиг. 7) Или това е една забранена по време
на соц-а религиозна практика, превърната днес в туристическа атракция. Този подход е
идентичен с танцуващите дервиши, забранени в кемалистка Турция и извадени на показ
през последните години със същите цели: да служат за реклама на чуждия свят,
напомняйки за определени религиозни практики от миналото.
Наред с уникалното нестинарство се цитира златото от Варненския некропол,
датиращо от 7000 г.пр.Хр., възрожденската дърворезба и архитектура – с които сме се
нареждали сред най-древните народи по света. А локумът, виното и добрата компания
оформяли приятното прекарване в България:
Искате ли да усетите духа на България, да почувствате само частица от тази страна – купете
си кутия локум, изпийте чаша българско вино, срещнете добри приятели и България ще
бъде с вас завинаги.

На друга опаковка от същата серия се изреждат непознати доскоро артефакти и
извършвани в миналото чудеса, за които до скоро не сме подозирали: най-старият прачовек от пещерата Козарника, датиращ от 1 600 000 години, златни съкровища, лечебни
минерални извори, накити, че дори и за извършвани операции преди 8 000 години,
които биха затруднили съвременните хирурзи!
Пътешествието по пътя на локума ни отвежда и в друга балканска страна.
Traditionnal Greek Lokoumi откриваме на гръцка кутия с изглед от остров Закинтос,
свързан културно преди всичко с Венеция и Франция, но не и с Османската империя.
Все пак и в този случай традиционното, макар и регионално, е на лице. Градският
пейзаж и липсата на пояснителен текст, подобно на турските и българските опаковки,
както и извеждането на преден план на забравени или забранени моменти от миналото,
ни подсказват за известно дистанциране от ориенталското. (фиг. 8)
В турска, българска и гръцка среда установяваме различни пътища и похвати за
оформяне на различно, не-традиционно ниво. Запазва се основата, върху която се гради
и която идва от далечни времена, носителка на утвърдени стереотипи, за да се влее и
отговори на изискванията за национално достойнство.
По-различна е ситуацията в Босна и Херцеговина, където намираме днешния
локум с реклама за 500 годишна давност като „рахат локум“ от „висока класа“. Оценен
и до днес като неизбежен придатък на кафето. За него се смятало, че носи мир в
султанския харем. На турски означавало „удоволствие за гърлото“ и се повтаря
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известната легенда за заповедта на султана за изработването му, най-сетне познат като
Turkish delight. (фиг. 9)
Наравно с тези примери от сегашното ежедневие, се натъкваме на съхраняване
само и единствено на ориенталското. Изненадата в тази посока идва откъм Република
Македония. Издигнатите в столицата й гигантски паметници (2013 г.) на познати,
знайни и незнайни герои от древната и нова история ни подсещат за търсене и
изграждане на нечувана идентичност, за чудо и приказ! В същото време в забързаното
македонско нагаждане, все в стремеж за различие с балканските съседи по територия,
там остава да вирее ориенталското в начина на живот и хранене. И тъй, турското кафе
не се е помакедончило, нито локумът се е сдобил с нова придобивка. „Традиционален
десерт за секое семеjство“ или „традиционален локум“ се шири из търговската мрежа и
вкусово допълва картината от старите кафенета с миндери и дървени масички, познати
от „турско“ време. Това идва да покаже един микроклимат на Западните Балкани,
останал немодернизиран и една периферия, която се разминава с магистралните
проекти в тамошната държава. (фиг. 10)
Дотук представените изображения, вдъхновени от локума по балканските ширини
показват докъде се простира традиционното и общоприетото, забравеното и
забраненото в публичното пространство. Сладкарското изделие създава повод за
различни интерпретации и виждания с цел задоволяване на определен вкус и наслада,
наравно с националното усещане за своя територия на родните Балкани. Тясното
пространство и общото културно-историческо минало ни обединяват и разделят,
съобразно политическата рамка и развой на отделните страни. Ще припомня думите на
сръбския режисьор Емир Костурица, който създава филмите си само и единствено на
Балканите, защото тук не може да му стане скучно! Затова, за други сладкарски
стереотипи, които задават други нива като субкултура и пошлост, ще обърнем
внимание по-насетне, в следваща мисловна разходка.
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ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И СЕКСЪТ
Людмила Миндова
Институт за балканистика с Център по тракология (БАН)
THE COMMITTEE FOR STATE SECURITY AND SEX
Liudmila Mindova
Institute of Balkan Studies&Centre of Thracology (BAS)

The communistic state is a place with evident attitude upon intimacy and private life. In
short, it is not possible to have safe private life in the time of dictatorship. Nazi or fascist, or
communistic – the similarities between them is a lot. And one of these similarities is the
impossibility to defend your human right of having private life. The contemporary
Macedonian writer and sociologist Jasna Koteska shows clearly in her book about her father,
the poet Jovan Koteski, how the Yugoslavian state security brutally burst into the life of its
citizens. The pseudonym, the code name, that UDBA gave to Jovan Koteski was “the
Intimist” – undoubtedly the sign of the cynicism of the communistic state, that not only takes
away human dignity of the citizens, but in the same time tries to isolate all freethinkers and to
show that communication with them is too dangerous. There are too much examples in
Bulgaria for the same. In that text we present a few case found in the archives of the
Committee for State Security and compare them with some literary, philosophy and
culturology works on that period. It is especially crucial the case with the Croatian poet Vesna
Parun who spent a few years in Bulgaria in the middle of 60 th and who – together with her
Bulgarian dissident friends – became also a victim of the State Security.
Key words: Culture, Literature, Intellectuals, Communism, Repression, Sexuality,
Intimacy

В романа си „Сексът и комунизмът“ (2014) Милена Фучеджиева поставя
взаимоотношенията между комунистическата власт и човека в България в една типична
фикционална ситуация, привличаща вниманието на читателя със своя висок процент
вероятност. Далеч не е толкова важно дали описваните събития са реално случили се,
нито дали авторката включва автобиографични моменти в повествованието. Поважното е, че този роман успява да изгради една достоверна художествена реалност, в
която по непретенциозен на пръв поглед, но умело използван класически романов
маниер, са представени някои от горещите точки на комунистическото ежедневие.
Макар да са известни на цялото общество, тези „горещи точки“ са коментирани твърде
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рядко публично. Нещо повече, може да се каже, че отношенията между секса и
комунизма са в основата както на дългото съществуване на комунистическия режим в
България, така и на неговото половинчато рухване. Ако в историята на споделените ни
културни ценности и на колективното несъзнавано, определящо голяма част от нашите
действия и бездействия, сексът е със специален статут на свещена и табуизирана зона,
не е чудно, че една идеология като комунистическата, създадена и функционираща като
„светска религия“ сексът също заема място, което едновременно е ключово, но и
усилено държано в периферията на публичното говорене. Сексът и през комунизма е
табу, но какво се случва тогава с неговата свещеност?
В началото на романа чрез съдбата на своята героиня Милена Фучеджиева
разкрива „сърцевината“ на комунистическата сексуалност: „Родителите на Лола нямаха
идея какво се беше случило в гимназията на дъщеря им, но дори и да имаха, нямаше да
могат да направят нищо, защото за тези неща не се говореше. Законът беше строг
срещу изнасилванията, въпреки че в социалистическото общество не беше възможно да
има нито изнасилвания, нито убийства. Моралът беше здрав, комунистически. Пък и
изнасилените обикновено „си го просеха“, бяха „курви“. София не беше курва, но
повечето от съучениците на Лола, както и тя самата, бяха деца от привилегировани
семейства. И привилегиите бяха надделели над закона.“ 1
Да подчертаем нещо от този по-дълъг цитат: нямаше да могат да направят нищо,
защото за тези неща не се говореше… Това е важен момент, още повече защото
показва табуизираността на секса в комунистическия свят в нова светлина. „Здравият
морал“ на комунизма подразбира пълна забрана на говоренето за „нездравата“
сексуалност. Нещо повече, табуизиран е не само сексът (да припомним случая с романа
„Тютюн“ на Димитър Димов, който е принуден да автоцензурира произведението си,
докато го нагоди към комунистическия „морал“), но са табуизирани същевременно и
буржоазните философи, психолози и аналитици на сексуалността. Цялата
индивидуална сексуалност е впримчена в служба на могъщия партиен ерос. На този
партиен ерос са призвани да служат не само индивидите, но и техните семейства. Никое
комунистическо семейство не може да принадлежи само на себе си, защото върховният
баща е комунистическият вожд, а върховната майка – Партията. Традиционното
семейство има право да съществува единствено като част от могъщия символен
организъм на комунистическата партия, която ако се налага, дори ще унищожи напълно
това традиционно семейство в името на своето светло бъдеще.
Комунистическата сексуалност все по-често е и, може да се предположи, ще бъде
обект на осмисляне, иронизиране и пародиране в посттоталитарните литератури. Това
може да се види в произведения на чешки автори като Бохумил Храбал („Строго
охранявани влакове“), Йозеф Шкворецки („Фрагменти от времето на култа“), Иржи
Кратохвил („Лейди Карнавал“), Михал Вивег („Възпитаване на девойки в Чехия“); в
романа на словашкия писател Антон Балаж „Лагерът на леките жени“; в
1

Фучеджиева, М. Сексът и комунизмът. София, Ентусиаст, 2014, с. 26.
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произведенията на хърватските писателки Дубравка Угрешич, Славенка Дракулич,
Даша Дръндич… Нека обаче в момента погледнем към тази тема не през
художествената литература, а през една територия, в която писмеността се използва не
с естетически претенции, а като оръжие в идеологическата борба – архивите на
Държавна сигурност.
За да не оставяме темата единствено в тесния контекст на българската Държавна
сигурност, нека само споменем един емблематичен случай, описан от македонската
писателка Ясна Котеска в книгата й „Комунистическата интимност“ (2008). Ясна
Котеска е дъщеря на македонския поет Йован Котески, който заедно със словенския
поет Едвард Коцбек е сред най-дълго следените от югославската Държавна сигурност
(УДБА) творци. Самата Ясна Котеска (която като дете е преживяла травмата да расте
без баща2, след като той е лишен от свобода и прекарва няколко години като
политически затворник) по-късно ще има изключително силна мотивация да се насочи
не само към осмисляне на случващото се около нея, но и към дълбинен анализ на
собствения си психически свят. Днес Ясна Котеска е един от най-превежданите
съвременни македонски писатели, доцент по литературознание, теоретична
психоанализа и джендър изследвания в Скопския университет.
Ясна Котеска не дава случайно това заглавие на своята книга. То е провокирано
от заглавието на досието на баща й, което семейството открива в архивите на УДБА
след разрешението за разсекретяване на досиетата в Македония. Това досие е със
заглавието: „Интимният“. В книгата си Ясна Котеска пише за това следното:
„Светът от досието на баща ми е свят на някаква извратена комбинация от македонски
писатели и полицаи, които често се сливат в един и същи човек. Това е свят, в който нямате
стабилна координатна система за приятелството. (…) Баща ми за полицията е бил
„Интимният“, което безспорно е хубаво име, но как се е стигнало дотам да бъде наречен
така?

Отговора го намираме в начина, по който функционира паланката… Ако някой
има някаква характерна особеност или пък какъвто и да било дефект, за паланката тази
особеност или дефект се превръща в прякор, черта, според която този човек се
различава от останалите. Тази особеност обаче не се изтъква, за да бъде почитана и
уважавана, а за да бъде подложена на подигравки…“ 3
Ясна Котеска съвсем на място тук се позовава на известната книга на сръбския
философ Радомир Константинович „Философия на паланката“ (1969), която е един от
най-добрите анализи едновременно и на „психологията на мястото“, на балканския
манталитет, но и на проникването на тази „психология“ с „духа на времето“. Котеска
радикализира анализа, показвайки още по-остро съчетанието между „духа на
2

Именно на тази тема е посветен разговорът с Ясна Котеска на българските изследователки Снежана
Димитрова и Нина Николова „Отсъстващите бащи“, публикуван в специалния брой на списание
„Социологически проблеми“ за 2011 година.
3
Ј. Котеска, Комунистичка интима. Скопје, Темплум, 2008. (Цитирано по електронната публикация на
книгата: http://jasnakoteska.blogspot.bg/2008/10/2008.html)
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паланката“ с „комунистическата интимност“. Както Котеска посочва в разговор с
българската социоложка Светлана Димитрова, полицейският псевдоним на баща й
вероятно е бил „изкован“ единствено поради факта, че е писал интимна лирика във
времена, когато това не е било нито политическа, нито естетическа мода“ 4
Комунистическият свят следователно не само не одобрява интимността, той
воюва с нея и я подлага на следене и контрол. В главата „Кражба на интимността“ Ясна
Котеска разглежда процеса на конструиране на комунистическата интимна и сексуална
норма. Един от най-важните моменти в това конструиране е идеята за премахването на
стаята от интериора на комунистическото жилище: „Стаята е коптор, не е ясно какви
мрачни състояния могат да обземат комуниста в самотата на стаята – стаята е
хранилище за девиации от най-различен тип. Градината на удоволствията – публичното
порнографско пространство – вече е забранена форма на живеене, сексът става
колективен, само че не в смисъла на освобождаваща оргия, а като перверзно навлизане
в интимното пространство на другия“ 5.
Като си припомним есето на нобеловия лауреат за литература Йосиф Бродски
„Стая и половина“ и изобщо съдбата на града и градския човек в комунистическото
ежедневие с неговите комунални квартири и целенасочено унищожаване на всяка
възможност за интимен живот, думите на Ясна Котеска звучат повече от реално. А
Бродски в това свое есе впрочем пише следното за връзката между комуналките и
човешкото право на личен и семеен живот, в случая по отношение на собствените си
родители: „Съвсем млади и отгоре на това родени свободни, те не са съзнавали, че в
родната им страна сега държавата решава какво семейство да има човек и дали изобщо
да има семейство.“6
Комунистическият „морал“ подобно на патриархалния (или на „духа на
паланката“) не признава правото на съществуване на свят, който да не може да бъде
проследен от всяка страна и по всяко време. Човекът през комунизма не разполага със
себе си и особено със своята интимност (и душевност). Както пише румънският
дисидент Сърбулеску, „В социалистическия свят хората и предметите съществуват
само посредством своите досиета. Цялото ни битие е в ръцете на тези, които
притежават досиетата, а създател е онзи, който ги пише. Реалните хора са само
отражение на своите досиета“7.
Забележителното е, че както комунистическата норма настоява за ликвидиране на
интимността, за своеобразното екстернализиране на целия вътрешен живот, така от
друга страна не позволява никаква форма на „ексхибиционизъм (…) и „дързост“ в
литературата и изкуството“8. Философът Асен Игнатов, който анализира психологията
4

Я. Котеска, Архив, травма, помирение. В: Социологически проблеми 3-4 (Свидетелство и архив:
Контексти на микроисторията), год. XLII, книжка 3-4, София, 2010, с. 22-40.
5
Ј. Котеска, Комунистичка интима.
6
Й. Бродски, По-малко от единица. Избрани есета. София, Факел експрес, 1997, с. 311.
7
Ј. Котеска, Комунистичка интима.
8
А. Игнатов, Психология на комунизма. София, НБУ, 2013, с. 82.
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на комунизма и чиито са тези думи, припомня един интересен момент от
революционната 1968 г., когато в София се провежда Световният фестивал на младежта
и студентите. Спомените са по отношение на комунистическия начин за справяне с
женския еротизъм и проституцията, която, разбира се, не е възможна в
комунистическия строй: „много проститутки бяха „интернирани“ от българската
столица, т.е. бяха задържани и изпратени в различни села във вътрешността на
страната, където трябваше принудително да работят в ТКЗС (…). В сравнение с други
това бе една относително „цивилизована“ практика. Според непотвърдени, но много
достоверни, тъй като отговарят напълно на азиатския стил, съобщения от Китай,
„борбата“ със „световноизвестната“ проституция в Шанхай се е „водила“, като
проститутките просто са били разстрелвани“9.
Философът Игнатов пише своята книга в резултат на наблюдения върху
комунистическото ежедневие и преди все още държавата да е разсекретила със закон
досиетата на Държавна сигурност. Прави впечатление, че много от доносите, които се
намират в архивите на ДС, потвърждават наблюденията на повечето анализатори на
комунистическата сексуалност. Особено драстично потвърждение на това е случаят с
доносите срещу хърватската поетеса Весна Парун, която през 60-те години прекарва
няколко години в България и завързва добри приятелства с български дисидентски
поети и философи. Нека тук само споменем, че интересът на българските тайни служби
към хърватската поетеса е не само поради факта, че тя е гражданка на Югославия, с
която НРБ по това време не е в бляскави отношения; не е също и затова, че Весна
Парун предпочита компанията на дисидентите, а особено заради интимния й живот,
който от нечие „идеологическо правилно съзнание“ в един момент е бил осъзнат като
удобно средство за упражняване на шантаж върху българския интелектуален елит.
Интимната връзка на хърватската поетеса с български философ се оказва идеалното
идеологическо оръжие срещу дори най-малката възможност в България да се създаде
неформална група, изплъзваща се от строгата комунистическа догма. За това пише
повече проф. Ивайло Знеполски в книгата си „Как се променят нещата. От инциденти
до голямото събитие“, позовавайки се същевременно и на архива на БКП относно
специалната Контролна комисия, назначена да разследва интимната връзка между
поетесата и философа.
Ако архивът на БКП е открит, интересно е да се направи паралел със строго
секретните доскоро архиви на Държавна сигурност. Паралелът е не само очевиден, а е
много вероятно едни и същи личности да са свидетелствали и пред Контролната
комисия, и пред отговорните лица в Държавна сигурност. Общо място в доносите
срещу Весна Парун е нейната морална неустойчивост: „Моралният елемент впрочем е
особено важен в системата на Държавна сигурност. Важна част от всеки донос е тъкмо
информацията за моралния облик на следеното и описвано лице. Един от сигурните
сигнали, че дадена личност се числи към „вражеския контингент“, е обвинението в
нейната морална нечистота. Появи ли се и най-малко петънце върху моралния имидж
9
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на следения, повече от ясно е, че много скоро той трябва да очаква пряк сблъсък със
службите, нерядко стигащ и до лишаване от свобода.“ 10
Докато читателят чете доносите срещу хърватската поетеса, може първоначално
да помисли, че такова е било отношението на Държавна сигурност предимно към
творчески личности като нея. Поради естеството на този тип „документ“ обаче и
особено поради неизбежната принуда читателят да проследи огромен архив, докато
открие онова, което най-вече търси, рано или късно няма как да не се открие, че
„моралната неустойчивост“ е важен идеологически знак в системата на Държавна
сигурност, с който се бележат почти всички, отклоняващи се от идеологическия
шаблон.
Така например в донос срещу югославска гражданка от 1961 г. четем следното:
Тъй като по време на пребиваването си в нашата страна същата се е проявила като морално
паднала жена и е злословила по отношение на народната власт и дружбата ни със СССР, и
поради това, че срокът за пребиваването й в нашата страна е бил изтекъл, същата е била
предупредена да напусне страната [VІ-Л-346 М4, т. 2, с. 15].

Държавна сигурност, разбира се, оценява моралния облик не само на
югославските граждани, които пребивават в страната, но и на собствените си граждани.
Ако на югославските граждани тяхната „морална пропадналност“ може да причини
екстрадиране от страната (подобен е случаят и със самата Весна Парун), последствията
за българските биха могли да бъдат доста по-крайни. В това отношение е показателно
донесението срещу българска гражданка, която е кандидатствала за работа като
преводач от и на немски език: „… по характер е лека жена, създава връзки с мъже на
аморална основа. до омъжването си в София е работила като администраторка към
„Балкантурист“-Боровец. Създава връзки с чужденци. През 1970 г. прави постъпки да
се омъжи за гражданин от ГФР, но й бе отказано.
Като се имат предвид моралните качества на (…) и връзките й с ГФР, то мнението ми е, че
същата не е подходяща за работа като преводач и придружител на немски групи към
ККВЧ.“ [VІ-Л-380, т. 2, с. 161]

Моралният облик и на друга българска гражданка е основен предмет на
наблюдение в доносите срещу нея, които завършват с подобна препоръка: да бъде
освободена от работа.
В морално отношение не е запазена. Има интимни отношения с различни непознати
младежи. При провеждане на една спартакиада на „Спартак“ е заловена в клозет с
чужденец спортист. Виждана е в неудобно положение с директора и той дълго време му е
било неудобно да говори с другарката, която е станала свидетел на това. По характер е
общителна, разговорлива и обича да злослови по адрес на отделни другари. По този повод
партийното бюро е на мнение тя да бъде отстранена от работа, но директорът не се
съгласил, че му помагала. [VІ-Л-346, т. 4, ч. ІV, с. 8]
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Да бъде коментирана ниската грамотност на доносите е безсмислено, но тя
изглежда вездесъща, особено като се има предвид че откритите доноси са писани
понякога с разлика повече от десет-петнайсет години, както и от многобройни щатни и
нещатни сътрудници на Държавна сигурност. Прави впечатление същевременно, че
„моралният образ“ на личността се коментира без оглед на „възраст, класа, пол,
занятие“, макар безспорно да се предполага, че истинският комунист не може да бъде
неморален. Неморалните обикновено поддържат близки връзки с вражеските служби
(каквато в онези времена е УДБА например), или пък са от средите на „бившите хора“.
Такъв е случаят с мъж, който е бил следен не само заради работата си като редактор в
справочна редакция, а особено заради роднинството си с бившия министър-председател
Никола Мушанов:
… аморален тип и скрит развратник. Той винаги е живял в отделна квартира, далеч от
родителите си, за да може да приема свободно приятелките си. Има много връзки както със
средите на бившите демократи около Мушановци, така и с почти всички музиканти и
театрални дейци. [VІ-Л-380, т. 1, с. 6]

Още по-крайни са оценките за моралния облик на български гражданин, когото
Държавна сигурност започва да следи през 1969 г. по подозрение в шпионаж в полза на
УДБА. В Справка от 1971 г. четем следното:
По наше искане полските органи за сигурност проведоха по него редица мероприятия, в
резултат на което бяха придобити следните данни: (…) Изясниха се изцяло поведението и
проявите му по време на командировката. В този смисъл полските другари ни информираха,
че (…) през цялото време е имал странични интереси: пиянства и търсене на запознанства с
жени, без да е имал сериозно отношение по въпросите, свързани с командировката му. [VІЛ-346, т.11, с. 71-72].

Съдържанието на справката на пръв поглед не се различава съществено от
другите подобни, откривани в архивите на Държавна сигурност, и първоначално би
могло дори да не предизвика вниманието на читателя. Тази справка обаче бележи
повратен момент в съдбата на следения и затова в нея впечатлява не само
информацията относно контактите му с различни чужди граждани, както и фактът, че е
печатал в чуждестранни издания свои публикации с псевдоним, но преди всичко
включването на сведение за вече променения му морален облик. В никое от
многобройните по-ранни сведения за лицето по случая няма информация за „интимни
отклонения“ в поведението на следения. Показателно е, че след появата на това
сведение проверката на бившия сътрудник на Държавна сигурност постепенно се
ориентира към своя финал и съдбата му приема възможно най-нежелания обрат –
осъден е на лишаване от свобода за повече от десет години заради шпионаж в полза на
чужда държава. Да подчертаем обаче следното – показателен за системата на Държавна
сигурност и за комунистическите ценности е фактът, че следеният е бил проверяван не
само за своите „шпионски“, но и за „интимните“ си контакти. Не е било достатъчно
следователно за проследяващите офицери, които са изковали тежката присъда, бившият
служител на ДС да бъде разобличен като изменник на родината и предател на
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системата. Важно е било той да бъде представен като цялостно деградирала личност
със „странични интереси: пиянства и търсене на запознанства с жени“.
Съдбата на този следен от Държавна сигурност човек напомня отново за съдбата
на хърватската поетеса Весна Парун, набедена в „морална неустойчивост“. И още
нещо: и двата случая представят най-типичните черти на онова, което характеризира
времената на „вражеската интимност“ и „кастрираната комунистическа сексуалност“.
Времена, в които взаимоотношенията между двама души не се отнасят в никой случай
само до тях двамата, нито само до семействата им, а до цялата Партия. Именно затова
проф. Ивайло Знеполски ще напише, че за комунистическата идеология е характерно
„органично разбиране на принадлежността към партията и към нацията. Човекът за нея
е част от едно неразривно цяло и поведението на всеки член на този организъм касае
общото – „излага“ го или го кара да се гордее“ 11.
И да припомним накрая отново думите на румънския дисидент Сърбулеску:
Реалните хора са само отражение на своите досиета. В един постюнгиански прочит
можем да кажем, че това изречение изговаря самата сърцевина на магическото мислене
на комунизма – мислене, което идентифицира жертвата с насилието, упражнявано
върху нея, и според което в крайна сметка всеки е виновен до доказване на противното.
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