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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
5

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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MAPPING THE ROUTES OF PAISIJ HILENDARSKI’S ISTORIJA
SLAVJANOBOLGARSKAJA:
THE START OF THE SITE “GEOGRAPHY OF LETTERS”
Mariana Damova & Margaret Dimitrova
(CEO Mozaika & Sofia University)

This paper presents the concept and the underlying ideas behind the creation of a site,
destined to display information about manuscripts on an interactive map, and thus making
visible the pathways in the life of a given manuscript – „Geography of Letters1.“ We show
that this view towards the manuscripts opens a new way of conducting research and academic
teaching in this field. We discuss the significance of “Istorija slavjanobolgarskaja” by Paisij
Hilendarski, and stress the importance of having the routes of its copies made explicit on an
interactive map. Finally, we provide a description of the created site, that not only displays the
interactive map with the scholarly descriptions of all copies of the historic work, but also
provides related information about places, people, and objects mentioned in the descriptions,
and allows users to publish their own views, impressions, academic papers, comments on the
site and become a part of a community that cherish the preservation and the presentation of
monumental literary achievements from the past, and keep them alive in the present age.

Keywords: Paisij Hilendarski, 18 th Century Manuscripts, Geography of Letters

Introduction
Istorija slavjanobolgarskaja is an emblematic text for the period of Bulgarian National
Revival. It is considered to mark the beginning of this period and to have influenced the
development of the Bulgarian national idea in the context of the Ottoman rule and of the
emerging national ideas of other nations living on the Balkans. At the same time, Istorija
slavjanobolgarskaja was composed by a monk belonging to the multinational orthodox
monastic community at Mount Athos, who, in his writing, not only did reflect 18 th-century
European ideas about national histories but also followed the best traditions of Christian
universalism, thus imbedding the history of the Bulgarians in the history of the Christians and
world history.2 Paisij finalized his text in 1762: according to his colophon he started working
1

http://www.geographyofletters.org
В. Велинова, Д. Пеев, Щрихи към личността и делото на отец Паисий, в: „История славянобългарска" и
духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. Юбилеен сборник, съст. И.
Радев, Велико Търново, УИ "Св. Кирил и Методий", с. 19 – 43; иерод. Атанасий, Предисловие. Историята
между вечността и времето, в: Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с
превод и коментар, Славянобългарска Зографска обител, Света гора, Атон, с. 7-27; Europeana:
http://europeana.eu
2
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in Hilandar Monastery and finalized it in Zograf Monastery, where his autograph is preserved
till the present day (shelfmark Zogr. 43). In all likelihood he brought a caligraphic copy or
two copies to the Bulgarian lands that do not survive. 3 At the end of the 18th and in the first
half of the 19th century, his “History Slavo-Bulgarian” was disseminated by copying by hand
by Bulgarian priests, monks, teachers, disciples, merchants and craftsmen in various places
where Bulgarians lived: in Bansko, Besarabia, Chirpan, Elena, Gabrovo, Kotel, Mokresh,
Pazardzhik, Pchelishte, Pirdop, Rakovski, Rousse, Rila Monastery, Samokov, Stara Zagora,
Svishtov, Veliko Tărnovo, and elsewhere.4 For the first time it (or rather a version of it) was
published by Hristaki Pavlovich in 1844. Colophons and marginal notes in the manuscript
copies of Istorija slavjanobolgarskaja inform us about the use of the text and its traveling in
time and space. Some of the scribes revised it, made additions, or made compilations with
other texts. Therefore, the study of these copies is of crucial importance for elucidation of the
“life” and role of Paisij’s text, ideas, and images, of its impact and perception by the readers.
We believe that one of the important aspects of this study is to follow the traveling of the
copies. The best way to do so is an interactive map.
This paper discusses the goals and ideas behind the site Georgaphy of Letters
(https://www.geographyofletters.org/en/index.html). It presents the routes of the copies and
revised versions of Istorija slavjanobolgarskaja [History Slavo-Bulgarian] by monk Paisij
Hilendarski. This site is the first step of a long-term project aiming at mapping the
dissemination of medieval and early modern Slavonic texts.
A map of the routes of the manuscripts and metadata
Today, scholars have information that about 70 copies of Istorija slavjanobolgarskaja
were made in the 18th and 19th centuries of which only 49 survive plus printed book of 1844
known as Tsarstvenik. These manuscripts belong to several text families. Some of them are
more or less exact copies of the text brought by Paisij Hilendarski to the Bulgarian lands,
others are copies of later revisions Paisij’s original text or compilations based on Paisij’s text
and other historical works. The latest catalogue of the extant manuscripts was published in
1962 by Man’o Stojanov.5 Since 1962 much more information has become known to scholars
about the manuscript tradition of Paisij’s text and its later versions: editions of particular
copies were made6 and a detailed catalogue of the copies kept in Sts Cyril and Methodius
3

И. Тодоров, Разпространение и въздействие на „История славянобългарска“ през Възраждането, в:
Първи Международен конгрес по българистика. Доклади. Т. I, ч. 4. Социални и революционни движения
в България. Кн. 1. Национално-освободителни движения XV – XVIII век, София, БАН, 1982, с. 40 – 50; И.
Тодоров, Въпросът за критическото издание на „История славеноболгарская“, Литературна мисъл, 15,
1971, кн. 4, с. 93-109.
4
Д. Пеев, История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес, В: История
славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието, състав. Н. Драгова и Е.
Тачева, София, Болид-Инс, 2012, с. 58 - 65.
5
М. Стоянов, Преписи на Паисиевата „История славянобългарска,” в: Паисий и неговата епоха (17621962). Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от „История славянобългарска”, съст. Д.
Косев, София, НБКМ, 1962, с. 557 – 596.
6
For bibliography on particular manuscripts, see М. Димитрова и Д. Пеев, Из историята на Историята –
преписи и преработки на Паисиевия текст, Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”. Филология. т. 50, кн. 1. сб. А (=Паисиеви четения. 250 години "История
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National Library was published.7 In 2012‒2013, new studies by Darinka Karadzhova,8 Ivan
Radev,9 Marija Dejanova,10 Nadezhda Dragova,11 Nija Radeva,12 and others,13 as well as
editions of particular copies by Darinka Karadzhova, 14 Lăchezar Percheklijski,15 Mila
Krăsteva and her team,16 and others appeared on the occasion of the 250th anniversary of the
composition of the initial text by Paisij Hilendarski. In 2012, a new edition of the autograph
was prepared, in which are combined a facsimile edition in colour of the autograph, its
transcript accompanied with variant readings culled from six early copies of the History that
give idea how looked like the copies brought by the Athonite monk to his compatriots living
in the Ottoman Empire. The 2012 edition contains also a new translation of Paisij’s text into
славянобългарска". Пловдив, 2-3 ноември 2012 г.), Пловдив, УИ, 2012, с. 50-72.
7
250 години История славянобългарска от Паисий Хилендарски /Каталог на изложба/. Ред. кол.: Б.
Христова - отг. ред., Е. Мусакова, Е. Узунова, Б. Минчева, Р. Тодорова, София, НБКМ, 2008.
8
Д. Караджова, Чирпанска преработка на Паисиевата история. Монах Харитон и Неговите ученици,
Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет. Том 50,
№ 1, А, 2012. Пловдив, УИ, с. 32 – 49; същата, Кесариев ли е Пазарджишкият препис на Паисиевата
история? Палеографска атрибуция, в История славянобългарска (1762-2012). Научни хоризонти на
четвърт хилядолетието, съст. Н. Драгова и Е. Тачева. София, Болид-инс, 2012, с. 66-88.
9
И. Радев, Отец Паисий Хилендарски. Контекст и отгласи от личността и делото му. София, АИ
„Проф. Марин Дринов”, 2012; същият, Паисий Хилендарски и Търновският край. Велико Търново,
Абагар, 2012.
10
M. Деянова, Съвпадения между характерните диалектизми в Зографската чернова на „История
славянобългарска” и говорните характеристики на с. Доспей, Самоковско (по повод на 100 години от
откриването на Зографската чернова), LiterNet 17.08.2006, № 8 (81):
http://liternet.bg/publish19/m_deianova/syvpadeniia.htm
M. Деянова, Вторият самоковски препис на „История славянобългарска“ е изработен в Самоков.
Ongal.net 5/5 (2013): 51-55 http://www.spisanie.ongal.net/broi5/3Deyanova.pdf
11
Н. Драгова, Софрониевият „Учебников вариант на „История славянобългарска,“ в: История
слвянобългарска. Гладичов препис. Съст. и отг. ред. Д. Караджова. София, Болид-инс, 2012, с. 41-66;
същата, Предуведомление за онези читатели, които искат да придружат научните търсения между двете
чествания: 200-годишнината на „История славянобългарска“ през 1962 г. и „Четвърт хилядолетието“ ѝ
през 2012 г., в: История славянобългарска (1762 – 2012). Научни хоризонти на „Четвърт
хилядолетието,“ съст. Н. Драгова и Е. Тачева. София, Болид-Инс, 2012, с. 12–22.
12
Н. Радева, От езика на „История славянобългарска” към езика на нейните преписи. Велико Търново,
УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013.
13
It is impossible here to quote all the publications on the manuscript tradition of Paisij’s text; see for instance,
amongst the others, the two volumes of papers История славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на
четвърт хилядолетието, съст. Н. Драгова и Е. Тачева, София, Болид-Инс, 2012; and Научни трудове на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски. Паисиеви четения. 250 години „История
славянобългарска“. Международна научна конференция, Пловдив, 2 – 3 ноември 2012. Филологически
факултет. Т. L, кн. 1, сб. А. Пловдив, УИ; and also Л. Ненова, Данни за св. Димитър Басарбовски в
„История славянобългарска“ на св. Паисий Хилендарски (Текстологически преглед), Старобългарска
литература, № 47, 2013, с. 377-390; Т. Николова-Хюстън, От Болград до Охайо (По следите на
Болградския сборник от Хилендарския научен център), За Буквите : Кирило-методиевски вестник 34,
2012, бр. 38, с. 17; М. Куршумова, Поп-Йоановият препис на „История славянобългарска” като част от
текстовото семейство на Рилската преправка (лексикално-семантични съпоставки, Liternet, 17.08.2014, №
8 (177): http://liternet.bg/publish30/mariana-kurshumova/pop-joanov-prepis.htm; М. Кръстева, Поп-Йоанова
преправка на „История славянобългарска“: академични (хипо)тези, в Сборник. Матеріали ІІІ
Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15
– 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 164 – 167. For more bibiliographical
information, see the site under review in this paper.
14
История славянобългарска. Гладичов препис. Изследване и текст. Съст. и отг. ред. Д. Караджова.
София, Болид-инс, 2012.
15
Л. Перчеклийски, Ахтаровият царственик от 1844 година. Текст и изследване. София, Болид-Инс,
2013.
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the present-day standard Bulgarian language produced by Dimităr Peev and numerous
commentaries and references to present-day understandings of historians. This two-volume
book opens with an introductory study of the role and ideas of Paisij's text in the context of
the history of Christian Church, written by monk Atanasij, the librarian of Zograf
Monastery.17 Moreover, the first rich in scholarly information site about the versions and
recensions of Istoria slavjanobolgarskaja was constructed by Mila Krăsteva and her team at
Paisij Hilendarski University of Plovdiv: http://paissiada.com/, one of the results of the
academic project “From the Idea of History Towards the National, the Cosmopolitan, and the
Global: The Transcripts and Rehashes of the Slavonic-Bulgarian History and the Cultural
Identification Models of 18th - 19th Century.” All these new discoveries and publications
required a new type of representation of what is already known about the dissemination of
Paisij’s text and new media for popularization of this knowledge through open access internet
sources. Thus, the idea of a new site entitled “Georgaphy of Letters” appeared that would
combine the information on the manuscripts and would show, for the first time, an interactive
map making explicit the routes of these manuscripts and encouraging other people to share
their knowledge about historical places, people, and objects.
Thus, in the site “Geography of Letters,” the 50 copies of “Istorija slavjanobolgarskaja”
of Paisij Hilendarski are presented. First, three main types of maps of places relevant for the
study of the manuscripts can be seen:
a)

the places where these manuscripts are held now: most of them are housed today in
Sofia, in particular, 26 at the National Library "Sts. Cyril and Methodius", 3 in the
Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences, 2 in the Church-Historical
and Archival Institute of the Bulgarian Patriarchate, and 2 in the National Museum of
History; also manuscripts are kept in Zograf Monastery (1), Hilandar Monastery (3),
Stara Zagora (1), Kalofer (1), Bansko (1), Bucharest (1), Belgrade (1), Moscow (3),
Columbus, Ohio (1), Veliko Tărnovo (2);

b)

the places where manuscripts are known/ likely to have been produced, such as Mount
Athos, Besarabia, Chirpan, Elena, Gabrovo, Kotel, Mokresh, Pazardzhik, Pirdop,
Pchelishte, Rakovski, Rila Monastery, Ruse, Samokov, Svishtov, Veliko Tărnovo;18
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М. Кръстева, Геров препис на „История славянобългарска“ (Пловдив, между 1851 - 1853). Фототипен
текст и изследване. Пловдив, 2012; Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска“.
Автор на студията М. Кръстева, прев. на студ. на руски език А. Тошева и англ. П. Пейчева. Научен
консултант А. Джельова. Пловдив, Жанет-45, 2013; Първа Харитонова преправка на „История
славянобългарска“ (Змеево, 1831). Първо фототипно издание. Съст. М. Кръстева, превод на съвременен
бълг. А. Тошева, превод на англ. Сн. Цонева Матюсън, научен ред. А. Джельова, Пловдив, Жанет-45,
2015.
17
Паисий Хилендарски, История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Текста
подготвиха за печат Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод Д. Пеев. Славянобългарска Зографска
обител, Света гора, Атон, 2012, later editions in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
18
A comparative table of the locations of the copies and the known places of their production, see in D. Peev,
Op. cit.
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c)

places in which the manuscripts are likely to have been kept and read for certain
periods, such as Odessa, Sremski Karlovci, Istanbul, Tulcea, Panagjurishte, Pleven,
etc.

Second, for each manuscript, a particular map shows the places in which it was written,
later moved, and finally preserved, for instance the so-called Lazarov’s copy is known to have
been produced in Russe according to the colophon; today it is held in the National Library in
Sofia; it has been found amongst the books of the teacher Stefan Pashmakov from Shumen, so
we can suppose that this manuscript has been in Shumen and in the map we have Russe in
orange, Shumen in green, and Sofia in blue (cf. fig.1 below).

Figure 1

Apart from the three locations quoted above, the metadata for the copies comprise other
29 characteristics that include the time of creation, the colophon, palaeographical and
codicological features, the repository that keeps the copy and the latest shelfmark,
bibliography and an image, acquired with the permission of the respective keeping institution.
Along with the short physical description, for each manuscript colophons and marginal notes
are reproduced in their original spelling, and moreover, for the first time in a short catalogue
description, information on the text family to which the copy belongs is given (if known, the
antigraph is noted).19 Separately a list of bibliographical references concerning the
manuscripts is available at the site (entitled Bibliography). 20
19

The invaluable observations of Ilija Todorov are used together with particular research of the scholars making
the descriptions; see the two papers of the author quoted above, as well as И. Тодоров, Жеравненският препис
на “История славеноболгарская,” Известия на Народната библиотека “Кирил и Методий”, 16 (22),
1981, с. 19–59; същият, Неизвестен препис на Паисиевата история в Хилендарския манастир,
Старобългарска литература 18, 1985, с. 193 – 203.
20
The bibliography that Ilija Todorov collected and that was published posthumously was enriched with
references to more recent publications about the manuscript copies (after 1982); see И. Тодоров, Паисий
Хилендарски. Анотиран библиографски указател. София, НБКМ, 2003.
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Finally, the scholars selected information related to each specific manuscript that is
available online. Examples of related information are: links to the official site of the library or
museum where the copy has been currently kept, links to site about people and locations that
are mentioned in Istorija Slavjanobolgarskaja, links to internet accessible scholarly
publications concerning the copies, and the like. 21
The interactive map and the site
The interactive map and the site are bilingual available in Bulgarian and English
language (cf. fig.1).

Figure 2

They are designed to feature and disseminate information on literary and historic works
with expert crafted metadata description about the copies of Istorija slavjanobolgarskaja by
Paisij Hilendarskij and with links about notable objects, locations, people, and saints
mentioned in the work or related in some way to it (cf. fig.1 and fig.3).

21

The manuscript descriptions (the metadata) were made by a team of scholars, including Andrej Bobev
(Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Centre), Antoaneta Dzheljova (Paisij Hilendarski
University of Plovdiv), Atanaska Tosheva Dzheljova (Paisij Hilendarski University of Plovdiv), Darinka
Karadzhova (Neofit of Rila Southwestern University), Dimitar Peev (St Kliment Ohridski University of Sofia),
Lilia Ilieva (Neofit of Rila Southwestern University), Lachezar Percheklijski (Neofit of Rila Southwestern
University), Ljubka Nenova (Neofit of Rila Southwestern University), Margaret Dimitrova (St Kliment Ohridski
University of Sofia), Mariana Kurshumova (Paisij Hilendarski University of Plovdiv), Mila Krăsteva (Paisij
Hilendarski University of Plovdiv), Nija Radeva (Sts Cyril and Methodius University of Veliko Tărnovo), and
Petko Petkov (St Kliment Ohridski University of Sofia). They used results of the aforementioned project of
Plovdiv University and of the project "Istorija slavjanobolgarskaja: A quarter of Millennium" (2007-2012), one
of the main goals of which was to collect digital copies of these manuscripts and to examine them (Scholars from
Neofit Rilski Southwestern University and from St. Kliment Ohridski University of Sofia contributed to the
project. It was inspired and consulted by Professor Nadezhda Dragova, a leading specialist in Paisij of Hilandar’s
studies and directed by Professor Darinka Karadzhova. The project was supported Bulgarian Scientific Fund,
Ministry of Education and Science, Bulgaria).
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Figure 3
The interactive map sits within a platform allowing for introducing user generated
content in an expert mediated environment. Users can register and publish their own content
in text, images, or video. In order to keep the quality of the site, moderators are assigned the
role to approve the material for publication, to edit it, or not to allow it to be published (cf.
fig.4).

Figure 4
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The information infrastructure underlying the interactive platform is inspired by
application of linked data technologies in the cultural heritage domain. 22 The metadata about
the manuscripts are compliant with the standards of Europeana23 and DM2E project24 models.
Popularization
To promote the site and nurture the interest of young people in the history of the city of
Sofia by expanding the possibilities for its understanding we carried out two student
competitions on building stories and contextualizing the objects and narratives in Istorija
slavjanobolgarskaja mixing them with contemporary images from the city and linked relevant
associative information. Students from the 6th grade of 48 Secondary School Josif Kovachev,
with the help and instructions by their teacher Dr. Rossen Malchev, copied by hand the text of
Paisij about St Pimen of Zograph/ and of Sofia. What differs their work from numerous
present-day students’ copies of History Slavo-Bulgarian is that their antigraphs were photos
of original manuscripts and not the translation of Paisij’s work into present-day standard
Bulgarian (fig. 5)

Figure 5

Second, two teams of students from the National Gymnasium for Ancient Languages
and Cultures, with the help of their teacher Marta Metodieva made short movies about Sofia
in the Slavo-Bulgarian History and published their products on the site (cf. fig. 6), and one
student wrote an insightful essay about the contemporary view the work of Paisij Hilendarski.
22

M. Damova, Bulgariana, the Bulgarian Version of Europeana, in Proceedings of the International Symposium
Sts Cyril and Methodius and the Golden Age, Preslav, 2013; Linked Data Technology:
https://www.w3.org/standards/semanticweb/data.
23
Europeana: http://europeana.eu.
24
DM2E project: http://dm2e.eu.
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Figure 6

Conclusion
This paper presents the ideas behind the site Geography of Letters
(http://www.geographyofletters.org), destined to display information about manuscripts on an
interactive map, and thus making visible the pathways in the life of a given manuscript. We
show that this view towards the manuscripts fills a gap in the studies of the literary works
from the 18th and19th centuries, and opens a new way of conducting research and academic
teaching in this field. We discuss the significance of ways of dissemination of Istorija
slavjanobolgarskaja by Paisij Hilendarski, and stress the importance of having the routes of
its copies made explicit on an interactive map. Finally, we provide a description of the created
site, that not only displays the interactive map with descriptions of all copies of the historic
work, but also provides related information about places, people, and objects mentioned in the
descriptions, and allows users to publish their own views, impressions, academic papers,
comments on the site and become a part of a community that cherish the preservation and the
presentation of monumental literary achievements from the past, and keep them alive in the
present age. A further step in this direction would be an interactive map of the traveling of
manuscripts produced in a given center.
Acknowledgements. The site is a result of the efforts of Mozaika in cooperation with
scholars from four Bulgarian universities and Bulgarian Academy of Sciences. The creation
of the site was co-financed by Sofia Municipality, Programme “Culture”, 2016-2017 within
the project “The spirituality of Sofia in the historic memory”. The photographs of the
15

manuscripts are published on the site with the permission of the institutions that keep them,
viz. Zograf Monastery (Mount Athos), Church Historical and Archival Institute of the
Bulgarian Patriarchate in Sofia, Hilandar Research Library at the Ohio State University, USA,
Regional Historical Museum in Stara Zagora, Sts. Cyril and Methodius National Library,
National Museum of History in Sofia, and Scientific Archives of the Bulgarian Academy of
Sciences.
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ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ВЛАДАРА У ДЕЛУ ЈОВАНА РАЈИЋА ИСТОРИЯ РАЗНЫХЪ
СЛАВЕНСКИХЪ НАРОДОВЪ НАИПАЧЕ БОЛГАРЪ, ХОРВАТОВЪ И СЕРБОВЪ
Драгана Грбић
Институт за књижевност и уметност (Београд)

VISUAL REPRESENTATIONS OF RULERS IN JOVAN RAJIĆ’S
HISTORY OF VARIOUS SLAVIC PEOPLES, FIRST OF ALL
BULGARIANS, CROATS AND SERBS
Dragana Grbić
Institute for Literature and Arts (Belgrade)

Jovan Rajić (1726-1801) a theologian, historian, writer, professor, polyglot, traveller,
monk, was certainly one of the most educated and most important Serbian authors of his time.
The opus of Jovan Rajić, in view of his interests and the public functions that he performed in
his lifetime, can be divided into theological, historiographical and literary works. Apart from
his dedication to theology, Rajić’s preoccupation with history is the second dominant
characteristic of his opus.
His four-volume History of Various Slavic Peoples, First of All Bulgarians, Croats and
Serbs, (Vienna I-III 1794, IV 1795) (Исторiя разныхъ славенскихъ народовъ наипаче
Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ) represents, in a sense, an overview of Serbian history in the
context of a broader perspective of the Slavic peoples of Eastern and South-Eastern Europe,
and the element linking all these people, in Rajić’s view, was language. For his History, Rajić
was decorated by the Russian Empress Catherine II, and the first volume of History was
printed in Russian in St. Petersburg in 1795.
This paper analyses the visual representations of Serbian Rulers of The Middle Ages in
Rajić’s History. The amplification of images with the corresponding textual parts reveals the
strong criticism. Rajić’s questioning instead of glorifying mirrors the specific elements of the
poetics of The Enlightenment.

Key Words: Jovan Rajić, Slavic Peoples, History, Enlightenment, Critique

Рад анализира слике владара у Рајићевом делу История разныхъ Славенскихъ
народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ (I-IV, 1794, 1795 Беч) са фокусом на
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представе најважнијих владара српске средњовековне историје. 1 Проблематика се
посматра не из перспективе историје уметности, него пре интердисциплинарно кроз
интеракцију деловања слике и текста – и то 1. научног текста (Историја) и 2.
уметничког текста (драма Трагедија о смрти Уроша Петог). Намера је да се кроз
интеракцију слике и текста осветли критички однос Јована Рајића према прошлости и
његово преиспитивање историје средњег века.
Јован Рајић је рођен 1726. године у Сремским Карловцима, а умро је 1801. године
у манастиру Ковиљ, чији је био игуман и архимандрит и где је провео највећи део свог
живота. Његов отац, Радослав Јанковић звани Раја Видинац, био је пореклом Бугарин
који се доселио из Видина, те су неки проучаваоци ту чињеницу истицали као
мотивацију Јована Рајића да у концепт своје Историе разныхъ Славенскихъ народовъ
наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ укључи бугарски народ. Око те чињенице је
било полемика у литератури, а повод је пружио митрополит Стратимировић у
некрологу поводом смрти Јована Рајића. Он је написао да је Рајић то презиме узео из
благодарности према свом учитељу из руско-славенске школе у Карловцима, Петру
Рајковићу, чијом заслугом је после Карловаца наставио школовање у лицејима.
Међутим, Јован Рајић је у тексту аутобиографског карактера Назначеніе посведочио да
се његов отац звао Радослав Јанковић звани Раја Видинац, те је вероватније да је своје
презиме узео спрам очевог имена него спрам учитељевог презимена. Отуда
Страмировићева претпоставка може остати забележена као један занимљив детаљ, јер
је тиме у први план истакнута заправо Рајићева аутентична љубав према науци и
образовању као централним идеалима епохе просветитељства.
Рајић је важио за највећег ерудиту свог доба код Срба и његово образовање је
било толико изузетно широко и необично његовим савременицима да се помен на
Јована Рајића сачувао у изреци која је живела и после његове смрти – Учен као Рајић.
Говорио је пет језика – латински, мађарски, немачки, руски и српски, а образовао се у
Хабзбуршкој монархији у католичком лицеју у Комарну, потом у протестантском
лицеју у Шопрону и на крају студирао у Руском царству у православној Кијевскомогилијанској академији. Његове студије, интересовања и стваралаштво врло је
разнолико и може се рећи да је у подједнакој мери био теолог, историчар и књижевник.
С обзиром на поетичке одлике његовог књижевног стваралаштва, у историјама
српске књижевности означен је за представника барокног стила. Имајући у виду
спектар идеја присутан у његовом опусу, као и његов критички однос према
историјским и религијским темама, са једне стране, а са друге, теолошку доминанту
која је обележила његово целокупно стваралаштво, Јован Рајић се може сматрати и
репрезентом
религијског
просветитељства.
Оригиналним
стваралачким,
преводилачким, прерађивачким и приређивачким радом, поред Доситеја Обрадовића,
он представља најплоднијег интелектуалца српског народа у 18. веку. Списак
објављених, и до данас необјављених дела, која сачињавају његов комплетан опус jeсте
1

Овај рад се заснива на истраживањима и резултатима систематизованим у књизи Д. Грбић, Алегорије
ученог пустинољубитеља, Институт за књижевност и уметност. Београд, 2009.
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подужи. Рајићев опус се може поделити на дела богословског, историографског и
књижевног карактера, а највећу славу стекао је четворотомном Историјом разныхъ
Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ и Малим Катихизмом
објављеним у преко 10000 примерака и неколико издања. Тиме је стекао статус
најтиражнијег српског аутора 18. века, а управо ова два дела су Јована Рајића
прославила и учинила познатим не само међу његовим сународницима и
савременицима, него су оставила утицаја и на будуће нараштаје.
Поред богословља, Рајићева посвећеност историји је друга доминанта којом се
карактерише његов опус. Иако, пре свега, сакупљачког и компилаторског, па тек онда
оригиналног карактера, Рајићев рад на историографији јесте оно по чему је остао
упамћен и изван српског народа. Иако завршена још половином 18. века, Историја
разних славенских народов наипаче Болгар, Хорватов и Сербов објављена је тек крајем
века у четири тома у штампарији Стефана Новаковића у Бечу (I-III 1794, IV 1795). За то
дело је добио чак и одликовање од руске царице Екатарине Друге. Прва књига
Историје штампана је 1795. године и у Петрограду, међутим даље објављивање у
Русији забранила је цензура. Сакупљајући грађу за своју историју са мноштва извора, а
у Каталогу је навео 64 аутора чијим се делима служио, Рајић је свој прегалачки рад у
Предисловију представио једном од омиљених барокних алегоријских представа –
алегоријом пчеле.
У Предисловију је образложио и наслов, истакнувши језик као важан критеријум
за концепт који је укључиo разне словенске народе, а у првом реду Бугаре, Хрвате и
Србе. У том домену се ослонио на свог претходника М. Орбина, чије је Краљевство
Словена користио као извор за своју Историју. Орбинов став: „Dall' vnità del parlare si
proua la vnità della natione”2, имплицитно је присутан и Рајићевој одлуци да Историјом
обухвати словенске народе религијски и политички разједињене, али уједињене у
погледу језика. Анализирајући концепт Историје, историчар Н. Радојчић је истакао да
Рајић сродство народа, не доказује „ни суседством, ни заједницом живота, ни истим
обичајима, ни истоветним владарем, него само и једино сагласношћу у говору. „Зане сеé
естъ главныé и неложныé доводъ историческé, когда они сродство Народовъ показати
хотÿтъ, то смотрÿтъ наéпаче понhкое согласiе въ дiалектh.“3 Рајић је знао за разлике у
говору између Срба и Бугара, али је лако прелазио преко њих, јер „удобъ разумhтисÿ
могутъ“. Што се Хрвата тиче, то му је било познато да међу њима има и Кајкаваца [...]
који се „рhчiþ и ÿзыкомъ отъ прочихъ Хорватовъ весма отличествуþтъ,“ 4 али их је ипак
обухватио у исту по језику са Србима сродну целину. Када се узме на ум школски језик
у карловачким школама Рајићева доба и кад се сит начита језика којим је написана
Рајићева Историја, а који је он сматрао за српски, онда не треба ни помислити да би му
на ум пало доказивати сродство српског језика с руским. То је за њега била тако
2

Наведено према: Н. Радојчић, Српски историк Јован Рајић. Београд, 1952, с. 80. (Il regno degli Slavi,
Pesaro, 1601, p. 170).
3
Ј. Рајић, Историја разних словенских народа, том 1, Матица српска. Нови Сад, 2002, с. 326.
4
Ј. Рајић, Историја разних словенских народа, том 2, Матица српска. Нови Сад, 2002, с. 37.
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очевидна и толико непоколебљива чињеница да је не треба ни истицати, а камоли
доказивати.“5
Поред тога што је у Предговору своје Историје програмски нагласио да поред
српске, жели да пише и о историји „јединокрвних народа, а најпре Бугара и Хрвата“, јер
се таквим приступом и српска историја услед многих заједничких војни, бракова,
мировних споразума и другог, јаснијом показује, Рајић је и у једном приватном писму
митрополиту Стратимировићу од 22. октобра 1796. године објаснио концепт своје
Историје.
У писму митрополиту Стратимировићу Рајић је, одговарајући на митрополитову
љубазност, што је један примерак Историје послао немачком историчару Лудвигу
Албрехту Гепхардију (Ludwig Albrecht Gebhardi), чију је Историју кратку кралевства
Сербији, Расцији, Босни и Рами превео са немачког језика и објавио 1793. године у
Бечу, написао да његова намера није била „нарочно описивати све славенске народе,
него само два или три од моји[х] јединокрвних и соседних, а о других народа по
приличију нечто воспомјануто, и то по својству племени и рода.“6
Осим што је подељена у томове Историја разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче
Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ структурно је организована у једанаест књига, које су
рашчлањене на главе обједињене тематским целинама. У првом тому обједињене су две
књиге. Прва књига је посвећена Словенима и у двадесет две главе доноси опште
информације о називу, пореклу језику, обичајима и вери Словена тј. њиховом
покрштавању. Друга књига у девет глава доноси историју бугарског народа и прати
развој Бугарске од почетка па све до 14. века и пада под Османско царство. 7 Други том
почиње трећом књигом која углавном доноси историју Хрвата, док у четвртој књизи о
Далмацији Јован Рајић прави прелаз ка српској историји, укључујући и српски народ,
што ће од пете па све до последње једанаесте књиге четвртог тома бити главна тема.
Највише простора посвећено је средњовековној историји и династији Немањића.
Чињеница да у Историји разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ,
Хорватовъ и Сербовъ важно место заузима период средњег века огледа се и у томе што
су једино српски владари династије Немањића приказани двоструко: и текстуално и
ликовно. Свако поглавље посвећено једном владару отвара заглавље са портретом. У
зависности од тога како портрет кореспондира са дескрипцијом владара у тексту,
могуће је пратити Рајићево критичко преиспитивање средњовековног погледа на свет.
Такав став аутора је заправо израз проветитељске свести. Историја је имала
просветитељску функцију тако што је публици кроз опис али и критику догађаја из
прошлости настојала да прикаже истину, која се понекад разликовала од
5

Н. Радојчић, Српски историк, с. 80.
Писмо Ј. Рајића митрополиту С. Стратимировићу, 22.10.1796. В: Јеротеј Рачанин, Јован Рајић,
Михаило Максимовић, прир. Т. Јовавновић, Д. Грбић, М. Стефановић, Нови Сад, Издавачки центар
Матице српске, 2017, с. 169.
7
Више о односу Јована Рајића према историји Бугарске у: Н. Радојчић, Рајићева бугарска историја,
Сборникъ въ честъ на Василъ Н. Златарски, София, 1925, с. 353-365.
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митологизованих представа о владарима. Посебно оних које су се усталиле кроз
типизиране представе из народних предања и народне епске поезијe.
У домену визуелног представљања контрастирање средњег века просвећеном 18.
веку представља се кроз мотив светлости (мрачни средњи век стоји насупрот 18. веку
као веку светлости). Стилизацијом мотива који исијавају светлост, а симболизују моћ и
власт попут круне, венца и ореола, имплицитно је успостављен контрастивни однос
између две поетике – поетике века светлости и „мрачног“ средњег века.
Семантички потенцијал тог контраста у Историји Јована Рајића у понечему
одступа од општих и у литератури распрострањених контрастних представа 18. века
као века светлости и мрачног средњег века. Рајићево поређење проистиче из
интерпретације конкретних историјских околности и никако се не може свести на
бинарну поларизацију позитивног и негативног, јер за њега није цео средњи век
мрачан. Из перспективе овог просветитеља, а у складу са његовим религијским
опредељењем и монаштвом као животним позивом, мрак српског средњег века наступа
тек са смрћу цара Уроша Петог и гашењем лозе Немањића. Тим историјским догађајем
гаси се заправо светла прошлост српског царства и почиње мрачни период власти
Османског царства. Та тамa ће се разгонити тек почетком 19. века, са реализацијом
просветитељских идеја, заснованих на просветитељској критици која је осветлила
узроке дотадашњег мрачног стања. Окосница просветитељских замерки огледала се у
томе што за нестанак светла они нису кривили само непријатеља него су разлоге за
мрачни средњи век откривали и унутар сопственог народа, и то међу редовима
највиших представника.
Рајићева критика краја српске средњовековне државе целовито се може сагледати
само уколико се поред История разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ,
Хорватовъ и Сербовъ консултују и друга дела његовог опуса – пре свега драма
Трагедија сиреч печалнаја повест о смрти последњаго цара српскаго Уроша Петаго и
о паденији српскаго царства, која се такође бави историјском тематиком. Крај српског
царства као тема може се пратити паралелно у једном уметничком делу – у драми,
односно у једном научном – у историји. Историјски тренутак који је Јован Рајић
најоштрије подвргао критици јесте тренутак који је довео до гашења лозе Немањића,
пропасти српског царства и пада под владавину Османског царства.
Као прву карику у том ланцу пропадања аутор је означио гашење лозе Немањића,
услед лошег односа владара према наукама. Главни узрок томе Јован Рајић види у
првом реду у неодговарајућем образовању последњег владара из лозе Немањића –
Уроша Петог. Пратећи обликовање неколико мотива, чији се семантички потенцијал
алегоријског значења заснива на светлости – ореол, круна, венац – критичка оштрица
аутора се јасно показује, како у тексту тако и у ликовним представама.
Уколико се упореде портрети владара из лозе Немањића у Рајићевој Историји,
уочљива је различита стилизација круна на сваком цртежу, при чему круна као главни
атрибут владара у контексту поетике ликовне уметности свакако одређује и смисао
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портрета у целини, односно одређује карактер портретисаног. Познато је да су у
Орфелиновој радионици урађене само карте за Историју, те се поставља питање, не
толико ко је аутор ових портрета, већ пре, какву поруку шаљу читаоцу ови ликовни
прилози? У опису рукописа Рајићеве Историје Никола Радојчић је констатовао да су
слике владара преузете из непознате галерије српских владара или да су чак
прекопиране из неке збирке страних владара. „У Митрополитској библиотеци налазила
се збирка франачких владара, одакле је преузет бар лик цара Уроша, код кога је на
нејаки лик натакнута огромна круна. Стефан Новаковић је првобитно мислио држати се
ликова српских владара из млетачког Србљака и Жефаровићеве Стематографије.
Стратимировић му је 17. августа 1793. послао обадве књиге” 8 уз предлог како да уради
ликове владара. Митрополит је саветовао, међутим, да се сасвим промени дотадашњи
начин приказивања владара у сакралном руху у поменутим публикацијама – да се ореол
замени круном, а црквене и монашке одежде са крстовима да се замене световним
царским оделом. С обзиром на чињеницу да је митрополит Стратимировић у том
тренутку највиши црквени великодостојник, занимљив је предлог да се канонизовани
ликови династије Немањића кроз такав вид ликовних представа десакрализују.
Овај гест је имао за циљ да покаже, као што је уосталом и Јован Рајић у Историји
представио, да су се дела српских средњовековних владара који су били углавном
канонизовани и као свеци, тицала не само њиховог црквеног него и световног живота.
Ово је веома битан аспект, јер чињеница да баш митрополит Стратимировић, иначе
Рајићев бивши ученик а потом и његов заштитник када се нашао на врховној
клерикалној функцији, сугерише једном архимандриту, што је Рајић у том тренутку у
манастиру Ковиљу био, да владаре представи не сакрално са ореолом него са круном.
Тај чин се може посматрати и као огледало духа времена и сасвим је у духу
просветитељске традиције и идеје о секуларизацији друштва. Динко Давидов у овом
митрополитовом савету видео дух просвећености „јер нова епоха је налагала да
средњовековни српски владари буду приказани у владарском а не у светитељском
изгледу.”9 С тим у вези свакако стоји просветитељски историзам, који је критиковао
анахроност у представљању и инсистирао да се историјске личности сликају у костиму
карактеристичном за њихову епоху.
У низу наведених фактографских података, кључним за ову анализу се показује
онај који се односи на последњег српског цара. Сагледан у контексту целог Рајићевог
опуса, шта просечном читаоцу сугерише да је на нејаки лик цара Уроша насликана
огромна круна? Какав утисак читалац Историје стиче уколико његов тужни израз лица
упореди са представама осталих владара чије „блаженоподобије“ круна само истиче и
улепшава?
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Већ у наслову поглавља у којем пише о последњем владару из лозе Немањића
Рајић је увео иронијски призвук призван подтекстом изреке „први и последњи” –
Урошъ V. Втори и последњи царъ. Та иронија само је одјек експлицитне Рајићеве
критике власти, не само у поглављу о цару Урошу него и у поглављу о цару Душану,
пошто је и њега сматрао одговорним за пад српског царства. Рајић је у Историји
истакао одговорност цара Душана за пад српског царства, јер се немарно односио
према свом, али и према образовању свог сина Уроша V. Према Рајићевом мишљењу,
управо је слабо васпитање Уроша, принца и сина јединца, заједно са чињеницом да је
врло млад ступио у брак, одвратило Уроша од науке и допринело несналажењу у
владању, узрокујући на крају пропаст и опустошење српског царства. Отуда се опис
Урошевог лика у Историји, допуњен карактеризацијом његовог лика у Трагедији, може
сматрати „упутством” и за посматрање суптилног ликовног геста као што је
стилизација круне на портретима владара. „Благостъ и доброта кто незнаетъ, яко сутъ
добродѣтели престолъ и Царскïй вѣнецъ украшающыя, но съ разумомъ и
обозрителствомъ употребленныя: Доброта же безъ разума пуста естъ по древныхъ
Фïлософовъ изреченïю.”10
Експлицитна тврдња да је цар Урош пуст даје слободу да се имплицитна порука
са цртежа тумачи такође као не баш случајни гест, којим је сугерисано да Урошева
круна више личи на капу дворске луде него на одличје владара. Оваквим тумачењем се
не имплицира да је Рајић свесно структурним поступцима деградирао лик цара, али је
сасвим јасно до изражаја дошао критички став једног просветитеља у којем се
преиспитао врховни ауторитет власти.
Ова имплицитна критика сугерисана на портретима тек суптилним гестом
различитих стилизација круне, долази до пуног изражаја тек када се се сви портрети
Немањића у Историји (Беч, 1794–1795) упореде. Експлицитну критику тек
наговештену у тексту поглавља о цару Душану и цару Урошу V, Јован Рајић је
поентирао и заоштрио неколико година касније у историјској драми Трагедија сиреч
печалнаја повест о смрти последњаго цара српскаго Уроша Петаго и о паденији
српскаго царства, објављеној 1798. године у Будиму. Као да се Рајићу-књижевнику
пружила слобода да у једном уметничком делу фиктивне природе, каква је драма,
изнесе до краја критику коју Рајић-историчар у делу фактографске природе, какво је
Историја, није смео сасвим експлицитно да формулише. У том смислу се семантички
потенцијал ликовне представе цара Уроша V из Историје може амплификовати
централним мотивима Трагедије и алегоријским ликовним представама типичним за
дух епохе, које учествују и у обликовању цара Уроша као централног лика драме.
Заплет око губитка власти и трагичког свршетка српске средњовековне државе
успешно се у драми организује око алегорије венца, круне и ореола. Из амблематских
представа из иконологије познато је да се божја десница при благослову спушта на
главу – место где ће Немањићи носити прво своју владарску и царску круну – венецъ
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златыи, а после смрти и светачки ореол. Стога је битно нагласити да је поред политичке
воље венац лози Немањића дат и божјом вољом. На ликовним алегоријским
представама љубав божија к нама се препознаје и у гесту (по)миловања, при чему се
божја десница спушта на теме, место које може красити и ореол свеца или круна
владара.
Рајићев поступак постављања овог алегоријског мотива у центар драме и
обликовање заплета око њега види се не само из тумачења венца у другим и трећим
сценама него и на инсистирању да се исправе историјске грешке у Траедокомедији
Емануила Козачинског, на основу које је Трагедија и настала. У првом чину је Рајићу
било битно да преименује носиоце првог монолога – Краља Стефана Првовенчаног, и
другог – цара Душана, како краљ не би имао утварни карактер чињеницом да зна
догађаје унапред, као што је то случај због нејасних дидаскалија код Козачинског.
Такође, ова Рајићева прерађивачка интервенција је имала још један много важнији циљ
за овог историчара – да фактографија носилаца венаца у српској лози буде исправна.
Поређати све Стефане немањићке лозе на основу историјских чињеница било је од
важности за Рајићев став прем историји, али та интервенција у драмском тексту на
занимљив начин осветљава и барокни манир поигравања језиком. Стефанос је реч
грчког порекла и значи венац, а у лози Немањића Стефан истовремено означава
владарски придевак.
Значај алегорије венца Јован Рајић је у драми истакао у први план и структурном
организацијом, јер лик чијим монолошким излагањем генеалогије Немањића отпочиње
Трагедија има у титули и овај мотив. Реч је о драмском лику Стефану Првовенчаном.
Стефан Првовенчани посебно наглашава да је владарски венац добио од византијског
цара Константина Исака Ангела Комнина, а за природу алегорије венца у драми је од
још већег значаја реплика драмског лика Србије, која говори о божјем благосиљању
царства Немањића. Србија као драмски лик сматра да су богатство, изобиље, слава и
част коју је царство уживало током власти Немањића заправо последица божије
благодати и чина помиловања божијом десницом. Тај од бога дати дар Немањићима –
венац/круну неће успети да сачува Урош Пети и тим чином наступа 1. крај лозе
Немањића и 2. крај српског царства.
Да ли је Рајић случајно одабрао да развије баш ову алегоријску представу у драми
како би изнео своје тумачење историјских догађаја и допунио фактографски дискурс у
Историји? Вероватно не, пошто се та алегоријска представа, поред тога што носи
основну сижејну линију о историјским догађајима, врло успешно уклапа и у други
сижејни ток, који носи просветитељску мисао. Овенчани ликови у Рајићевој драми, на
сцени са круном или венцом, јесу краљ Стефан Првовенчани, цар Душан, цар Урош и
Србија.
Србија с падом царства остаје без венца славе, али она тај губитак може
надоместити. Венац мудрости, венац благородних Минервиних плодова, јесте оно у
чему је њен спас. Као што венац Немањића бива дат божјом вољом, тако је и венац
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мудрости божјег порекла – дар Минерве. Али разлика је у томе што се до овог другог
божјег дара долази не само божјом одлуком, већ, на првом месту, сопственим трудом.
У складу са основним начелима просветитељске поетике до Минервиног венца се
долази исправним образовањем, васпитањем и личним трудом на самопросвећивању.
Тако Рајић у епилогу ипак оставља наду да ће венац тј. круна коју је Урош V изгубио, и
увео царство у мрачни период, са неким новим добро образованим владаром бити
враћена, а царство обасјано старом славом. Овакав завршетак драме сведочи о
Рајићевом односу према религији – не средњовековна неделатност и пасивност
индивидуе у страху од божје казне, већ мудро делање које не крши основна
хришћанска начела, а које је, као активан принцип самопросвећивања, у складу и са
просветитељском философијом.
Завршни оптимистички тон у врло оштру просветитељску критику приказану
стилизацијом круне као главног владарског атрибута додатно може нагласити још једна
ликовна представа, али из сасвим другог Рајићевог дела. Алегоријска представа
„Надежде“ на насловној страни 4. тома Теологическог тела, насталог на основу дела
Теофана Прокоповича, такође носи венац на глави. „Венац који „Speranza” носи на
глави означава обећање којим нас нада држи, јер она је као и цвеће наговештај будуће
богате жетве.”11 Оваквим интердисциплинарним повезивањем три различита сегмента
Рајићевог опуса – историографског, теолошког и књижевног, на основу ликовних
стилизација једног мотива у свим његовим варијацијама – венца, ореола и круне –
показује се у правом светлу критички просветитељски однос Јована Рајића према
прошлости, а алегоризацијом светилника у веку светлости осветљава се мрак
прошавших векова.
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НАЦИОНАЛНА ИДЕЈА У БИБЛИЈСКОМ ОКВИРУ БАРОКНИХ ПЛАЧЕВА:
ГОРЕСТНИЈИ ПЛАЧ И ПЛАЧ СЕРБИЈИ ЗАХАРИЈE ОРФЕЛИНА
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THE NATIONAL IDEA IN THE BIBLICAL FRAMEWORK OF THE BAROQUE
LAMENTS: ZAHARIJA ORFELIN’S THE GRIEF LAMENTATION AND THE
LAMENTATION OF SERBIA
Nenad Nikolić
University of Belgrade

In this paper comparative close reading of Zaharija Orfelin’s (Захарија Орфелин,
1726-1785) Russian poem The Grief Lamentation of once glory Serbia devoid of her tzars,
princes, leaders, cities and territories, and in strange countries in pitiful vassalage sitting
(Горестный плач славныя иногда Сербии своих царей, князей, вождов, градов же и
земель лишенныя и на чужих пределех в жалостном подданстве седящим, 1761) and its
translation to Serbian The Lamentation of Serbia which sons migrated to different states
(Плач Сербији јејаже сини в различнија государства расејалисја, 1762 or 1763) points to
the usage of the biblical framework from the Lamentations and the baroque style in function
of meditating on national ideas in spirit of the Enlightenment. Style of both laments are
typical for the baroque in Serbian literature and Serbian baroque diglossia: The Grief
Lamentation was written in Russian, in accent-syllabic versification, The Lamentation of
Serbia was written in Serbian, in Polish alexandrine, and both laments are based on numerous
contrasts, symbols, metaphors and allegories. However, the speaker of both laments – Mother
Serbia – personifies the national idea based on secularization of Judeo-Christian tradition: The
Old Testament ideas of chosen people, Holy land, hatred for the enemies and Messiah and
The New Testament idea of community. Describing the Serbian historic downfall, Mother
Serbia invoked the myth of the Fall characteristic for all European nation, but without for
nation-building also needed the myth of Regeneration. Hope for the regeneration does not
exists, because of the prophets (meaning Serbian Church clergy) betray, weakness of the
people and not having a leader, so the closure of both laments are deeply pessimistic, in
contrast to both Christian optimism (impossible because of secularization) and national
optimism (impossible because of the Serbian current situation). This is common to both The
Grief Lamentation and The Lamentation of Serbia, but there are also some differences
between them (differences that can not be seen only as due to translation needs). The two
main differences are, the first, that The Grief Lamentation directly refered to the
Lamentations (in footnotes, what was very unusual) and The Lamentation of Serbia did not
29

and, the second, that The Grief Lamentation bluntly pointed out Germans (Austrians) and
Hungarians as enemies and The Lamentation of Serbia only spoke of “enemies”; moreover,
The Lamentation of Serbia in one brief verse acknowledged The Habsburg Monarchy as the
protector of Serbian people – that was the embryo of the political idea Orfelin will bring forth
in the secret Appeal to Maria Theresa (1780). In his appealing to the Habsburg Empress,
Orfelin depicted the Serbian Church clergy as the traitors of Serbian people interests and
urged for the state control over the Serbian Church by model of Peter the Great’s regulation of
the Russian Church with Spiritual Regulation (1721) wrote by Theophan Prokopovich
(Феофан Прокопович), the single most represented author in Orfelin’s Slavic-Serbian
Magazine (Славено-Сербскїй магазинъ, 1768). That can explain why the critique of clergy
was stronger in The Lamentation of Serbia than in The Grief Lamentation. Looking on those
two laments as one, they represent the first appearance of the Serbian modern national idea
simultaneously with pointing out the inability of its achieving. After Orfelin, the realization of
the Serbian national idea will be one of the goals of Dositej Obradović (Доситеј Обрадовић),
the Serbian most prominent author of the Enlightenment, who was still living at the time to
see beginning of forming of the Serbian nation-state with The First Serbian Uprising (1804).

Key words: Serbian Enlightenment, Close Reading, Zaharija Orfelin, Dositej Obradović

Српски барокни песник, аутор првог манифеста просвећености у Срба као
предговора првом српском часопису, писац обимне двотомне биографије Петра
Великог у којој је барокним стилом дао образац просвећеног апсолутисте, контроверзна
личност која се трудила да о себи остави што мање података и која је све време свога
деловања мистификовала своја сочињенија, Захарија Орфелин је историји српске
књижевности дао и један специфичан допринос на пољу диглосије, који је још важнији
за историју идеја. Насупрот уобичајеној употреби различитих језика за дела високог и
ниског стила, Орфелин је једну исту песму испевао на два различита језика и објавио,
по обичају тадашњега времена, сваку у засебној књижици. Песма анонимно објављена
у венецијанској штампарији Димитрија Теодосија 1761. Горестный плач славныя
иногда Сербии своих царей, князей, вождов, градов же и земель лишенныя и на чужих
пределех в жалостном подданстве седящим писана је на рускословенском, акценатскосилабичком версификацијом (зна се и мелодија на коју је певана: Лесковац 1972: 331336), док је Плач Сербији јејаже сини в различнија государства расејалисја објављен
(код истог штампара и такође анонимно) годину или две касније (о историјату обе
песме исцрпно пише Лесковац 1972) на језику „који је био – иако не сасвим ослобођен
утицаја и облика рускословенског и руског – у приличној мери близак говорном
српском језику тога времена“ (Johnson 1966: 134), са силабичком версификацијом, у
пољском тринаестерцу, најкарактеристичнијем стиху српског барока (због такве
језичке разлике Плач Сербији се обично штампа савременом српском ћирилицом, док
се Горестнији плач преноси савременом руском ћирилицом (Ћурчић 1983: 132); овде се
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обе песме наводе по издању: Ломпар и Несторовић, пр. 2009: 105-110 и 114-117).
Подударности међу њима су толике да се слободно може рећи да је Плач Сербији
превод Горестнога плача (уп. Остојић 1923: 97), али се упркос томе међу њима
појављују и одређене разлике, углавном везане за отвореност упућивања на библијски
узор – Плач Јеремијин – и на конкретне историјске околности, у првом реду судбину
грофа Ђорђа Бранковића и односе Срба у Угарској са Аустријанцима и Мађарима.
Упоредно и пажљиво читање ових песама указаће на њихов општи, заједнички смисао,
као и на разлике у појединим нијансама.
Горестный плач…

Плач Сербији…

(а)

(1)

Сербие преславна,

Како стаде Сербија, славна и
угодна,

Людьми бывши плодна,
Сталася безхвална,
Как вдова негодна,

са множеством народа бивша, пређе
плодна
пресилними цареви и храбри
солдати,
сад у ропство другима морала се
дати.

В языках князь бывши,
И вождь в землях слывши,
Уж порабощенна.

И Горестнији плач и Плач Сербији почињу типичним барокним контрастом, који
ће бити у основи тужбалице. Временска опозиција некада–сада носи вредносни смисао
добро–лоше: прошлост се посматра као златно доба Србије, док је садашњица
обележена – како саопштава већ наслов Горестнога плача – изгубљеним царевима,
кнезовима, вођама, градовима и земљама и поданством туђинима, односно синовима
који су се раселили у различите државе када је реч о наслову Плача Сербији. Иако се
наслови песама делимично преклапају, уочљиво је да обимнији наслов Горестнога
плача акценат стaвља на изгубљене атрибуте државности, односно димензију
прошлости, док је задржавањем само расељавања народа у наслову Плача Сербији
наглашенија димензија садашњости, премда су наслови обе песме одређени с обзиром
на актуелно стање Србије. Такође, у првој строфи обе песме Србија је персонификована
као мајка – што ће бити задржано кроз целу песму – али се у њиховим насловима
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препознаје нешто другачији однос према обухвату ове алегоријске представе: у наслову
Горестнога плача мајка Србија окарактерисана је као седећа у туђем поданству, док су
у наслову Плача Сербији тако описани њени синови, док место мајке Србије у наслову
није одређено. Отуда, док наслов Горестнога плача мајку Србију поставља као
свеобухватну алегорију која у себе укључује народ – па зато једна мајка може седети у
више „чужих пределех“ – наслов Плача Сербији ствар поставља верније слици на којој
се базира алегорија, па је мајка једна а у различите државе су се одселили њени синови.
Пошто мајка Србија тако не обухвата и народ, неопходно је поставити питање на шта
њихова одвојеност упућује. У наслову Горестнога плача и првој строфи обе песме
појављују се државни атрибути као оно што је изгубљено, чега више нема, па се мајка
Србија, која упркос томе постоји, онда појављује као идеја која надилази оквире
пропале средњовековне државе. Отуда лирски субјекат који у наслову и првој строфи
описује актуелну ситуацију мајке Србије да би јој од наредне строфе препустио реч да
тужи, однос према Србији не успоставља као однос према држави – које нема – већ
према српству чији је држава један од атрибута, али које постоји и без њега. Управо је
зато важно питање у каквом је односу Орфелинова идеја српства са, са једне стране,
традиционалним схватањем српства везаним за средњовековну државу које је у српску
барокну књижевност дошло из старе књижевности – која је у српском бароку имала ону
улогу коју је у западноевропском бароку имала католичка противреформација – и, са
друге стране, са модерном националном идејом која ће у Европи постати доминантна
четврт века касније са Француском револуцијом. У том смислу, опозиција некада–сада
иако актуелни тренутак из којег се говори позиционира у односу на идеалну прошлост
и карактеристике златног доба изводи из сећања на српску државу чуваног у старој
српској књижевности, она отвара хоризонт за апеловање на његову обнову, што ће
постати један од битних топоса модерних европских национализама.

(в)

(2)

Плачущи плакахся,

Плачући, ах, прегорко, плачем се дан и
ноћ,

По вся дни и нощи,
Прегорце терзахся,
Лишенна помощи.

моју трзам утробу, јер ја немам помоћ.
Који су ми од најпре добри друзи
били,
сад су ми се велики врази појавили.

Друзи оставиша,
Вси мне быша.
Сама остах в жалость.
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Друга строфа обе песме, после почетног успостављања опозиције некада–сада у
првој строфи, опширно представља садашњицу, обележену усамљеношћу и
напуштеношћу Србије, чија је жалост кроз персонификацију врло пластично приказана.
У Плачу Сербији тон је појачан у односу на Горестнији плач, именовањем некадашњих
добрих другова који су је оставили као „великих врагова“, чиме се доследније остварује
и доминантан вредносни контраст везан за опозицију некада–сада.

(г)

(3)

Вожди мои пали,

Славни моји цареви и вожди
велики,

Царие и князи,

с моји храбри витези и сини
толики,

Вси вдруг возрыдали,

оштрим мечем падоша у својој
држави.

Скончалися блази.

Ах, на жалост горку ми, оста ја
без слави.

Преселихся в страны,
С чадми разогнанны,
Лишенна покоя.

У трећој строфи поглед се враћа у прошлост, како би Србија исказала почетне
узроке ситуације у којој се налази. Иако се лако закључује – по наслову и доминантној
идеји песме која својом целином говори о лошем положају Срба у Угарској – да је
основни узрок ситуације у којој се Србија налази у догађајима пре и после Велике сеобе
(1690), први стихови који као пале вође поред кнезова наводе и цареве – које је Србија
имала само у средњем веку, Душана и Уроша – шире перспективу која превазилази у
последња три стиха Горестнога плача евоцирану Велику сеобу. Та тенденција да се
обухвати целокупна српска историја нарочито је уочљива у Плачу Сербији, у којем
завршетак треће строфе не упућује на неко одређено време, па је читалац још
слободнији у њеној конкретизацији. Он је може везати за Велику сеобу – на шта ће га
мотивисати наредна строфа – може је везати и за Косовски бој (1389) – на шта ће га
мотивисати строфа (15) Плача Сербији, стиховима којих у Горестном плачу нема – али
обе те мотивације, кад читалац дође до њих, могу потврдити оно што се овде
наговештава, да за актуелну ситуацију Србије није одговоран само један конкретан
догађај који јој је непосредно претходио, већ да је садашњица као најнижа тачка
српске историје резултанта целокупне српске судбине оствариване кроз векове њене
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историје. Ово подржава митско обликовање прошлости као златног доба: то је идеална
прошлост која не постоји у историји него пре ње – њу је управо историја уништила.
Опозиција некада–сада тако се помера из времена: „некада“ је златно доба које постоји
пре историје (пре и изван времена), а „сада“ је апокалиптички тренутак – у смислу који
апокалипси у историји (хришћанској и секуларној) даје Робин Колингвуд (Collingwood
1946: 67-68) – до кога је током времена довела историја, која се са њим и окончала.
Посматрајући све историјске догађаје с обзиром на садашњицу, као део процеса који је
довео до српске пропасти, историја Србије добија судбински карактер. Судбина,
међутим, нема трансцендентну димензију ни у Горестноме плачу ни у Плачу Сербији,
упркос томе што им је основни узор Плач Јеремијин (на шта ће у Горестноме плачу
бити и експлицитно указано): нигде у песми нема ни наговештаја да је то што се Србији
десило последица Божије промисли или казне, што је складно постављању садашњице
као апокалиптичког тренутка, док би у песми која би била писана са заиста
хришћанског становишта страдања Србије кроз историју, у времену, представљала
припрему за вечност, за апокалипсу најављену у Откровењу Јовановом. Премештањем
апокалиптичког тренутка у садашњицу, унутарсветскост се појавила као једина
димензија плачева, што ће са њиховим развијањем постајати све уочљивије. Управо
искључива унутарсветскост песама – нарочито видљива с обзиром на одабрани жанр
плача, који захтева поређење са библијским оквирима и савременим плачевима руске
књижевности (Johnson 1963) – чини и Горестнији плач и Плач Сербији доминантно
политичким песмама: јесу оне то и због алузија на актуелне догађаје из живота српске
заједнице у Угарској, али су то превасходно због своје онтологије, начина на који су у
њима представљени време и свет. Док се барокно песништво оријентисало око
опозиција време–вечност, свет–трансценденција, телесно–духовно – дајући им
различит смисао код различитих аутора – ниједна од тих опозиција код Орфелина не
постоји. Све је везано за време, за догађаје унутар света, а патње Србије
персонификоване као мајке најупечатљивије су приказане као телесне. Отуда ни оно
митско златно доба, које постоји пре времена, није одређено другачије него
унутарсветским атрибутима: царевима, кнезовима, градовима, царством.

(д)

(4)

Пойдох во языки,

Морала сам већ поћи ја к
различним царем,

Проливая слезы,
В чуждаго владыки,
Дахся в’ власть и стезы.

горке сузе лијућ, мећем се у јарем.
Сви се мени ругају и хулу сви
кажу;
„Ето наша робиња“, а бреме
налажу.
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Иго возложиша,
На мя и вопиша:
Стань в работу нашу.

Иако религиозност у Горестномe плачу не игра никакву улогу, почетак четврте
строфе доноси карактеризацију средине у којој се Србија нашла као иноверне:
различитост вероисповести је важна, али из политичких разлога. Пошто у Хабзбуршкој
монархији „Срби нису признати као народ, још мање као нација, него само као верска
заједница“ (Гавриловић 1991, 211), вероисповест је била битан чинилац српског
идентитета: из Орфелинових песама са почетка шездесетих година осамнаестог века
препознаје се и да је то било више на симболичком нивоу него с обзиром на догматске
разлике између православних и католика. У тим песмама важност разликовања
вероисповести упоредо са метафизичком равнодушности, заједно са златним добом
смештеним пре времена а унутар света, упућује на почетак изграђивања модерног
националног идентитета као облика секуларне „политичке религиозности“ (Wehler
2001: 32). Иако ће тек Доситеј нацију одредити независно од вероисповести, према
критеријумима језика и рода – јер „закон и вера може се променити, а род и језик
никада“ (Обрадовић 1783: 5) – употреба вероисповести као дистинктивног својства
нације које не оставља последице на поглед на свет, указује на нацију као превасходно
политичку заједницу. Тиме Орфелинови плачеви откривају онај међутренутак у којем
је нација почињала да бива перципирана у модерном духу (који ће се у Европи
магистрално појавити са Француском револуцијом), али у којем нација још није могла
да буде искључиви носилац друштвених вредности, због чега је постојала потреба за
традиционалним обликом плача да би била изражена. Могућност да се у четвртој
строфи Плача Сербији занемари иноверност различитих царева ка којима је Србија
пошла (истакнута на почетку одговарајуће строфе Горестнога плача), иако ће у њему
касније однос према вероисповести имати важну улогу, такође указује да је у првом
плану политичка димензија вероисповести. Такав поступак подсећа на каснији
Орфелинов у биографији Петра Великог История о житїи и славныхъ длахъ
великаго государя императора Петра Перваго самодержца всероссїйскаго (1772), када
„доминантне процедуре историографије просвећености, ослоњене на начела секуларне
каузалности […] држећи се принципа модерне рационалности, комбинује са
средњовековно-барокним топосима који подразумевају метафизички, провиденцијални
смисао историје“, па „историографија просвећености, која одређује облик
представљања историје, тражи метафизичку потврду у старијој историографској
концепцији“ (Николић 2007: 53), што „упућује на недовршену модерност“ (Николић
2007: 54) Орфелиновог писања.

35

(е)

(5)

Пределы рыдают,

Сербске моје границе и земље ридајут,

Сербскии преславны,
Что не проезжают,
Воины всехвалны.

Што храбри ми витези труд не
пројезжајут.
Разорени градови сви пусти већ стали,
куле бојне српске све и дворови пали.

Грады разоренны,
Вси опустошенны,
Како да не плачу.1
1

Плач Иер. e [5], гi [13] … si [16], Глав. е [5], зі [17]

Стихови Плача Јеремијиног на које се упућује у фусноти Горестнога плача у
Јелисаветској Библији из 1751. (Библия сиречь книги Священного Писания Ветхого и
Нового Завета, Спб., 1751, позната као Елизаветинская Библия) гласе
(транслитеризовани на руску ћирилицу):

5.13 Избраннии плачь подъяша, и юноши в кладе изнемогоша.
5.14 И старцы от врат оскудеша, избраннии от песней своих умолкоша.
5.15 Разсыпася радость сердец наших, обратися в плачь лик наш,
5.16 Спаде венец со главы нашея: горе нам, яко согрешихом.
5.17 O сем смутися сердце наше, о сем померкнуша очи наши.

Наравно, и пре фусноте уз пету строфу пажљиви читалац могао је уочити да је
слика опустошене Србије дата по узору на слику разрушеног Јерусалима из Плача
Јеремијиног. Публика која је могла да чита Горестнији плач, управо је на том језику
могла читати и Јелисаветску Библију објављену 1751. године. У њој почетни стихови
Плача Јеремијиног скоро дословно одговарају почетним строфама Горестнога плача:
„Како седе един град умноженный людьми: бысть яко вдовица, умноженный во языцех,
владяй странами бысть под данию“ (Плачь Иеремиевъ, 1.1) и „Сербие преславна,/
Людьми бывши плодна,/ Сталася безхвална,/ Как вдова негодна,/ В языках князь
бывши,/ И вождь в землях слывши,/ Уж порабощенна.“ (Горестнији плач, (а)), затим
„Плачя плакася в нощи, и слезы его на ланитехъ его, и несть утешаяй его от всех
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любящихъ его: вси дружащиися с ним отвергошася его, быша ему врази“ (Плачь
Иеремиевъ, 1.2) и „Плачущи плакахся,/ По вся дни и нощи,/ Прегорце терзахся,/
Лишенна помощи./ Друзи оставиша,/ Вси мне быша./ Сама остах в жалость.“
(Горестнији плач, (в)). Ако је Орфелину било стало да фуснотом упути на овај узор –
поступак у поезији неуобичајен – зашто је то учинио тек у петој строфи Горстнога
плача? Да ли можда зато што је ту текстуална кореспонденција између плача мајке
Србије и плача пророка Јеремије постала мање уочљива? Такође треба приметити и да
Орфелин у фуснотама које прате пету, а потом и седму строфу упућује на пету,
последњу главу Плача Јеремијиног, у којој је молитва Богу. То је вишеструко значајно:
с обзиром на напред уочену доминантну унутарсветскост, политичност и општу
секуларизованост Орфелинових плачева, али и с обзиром на њихове завршетке. О
кореспонденцији завршетака Орфелинових плачева и Плача Јеремијиног биће речи на
крају, а овде ваља уочити да се у стиховима Плача Јеремијиног на које је Орфелин
упутио као узрок страдања налази сагрешење. У Орфелиновим плачевима мајке Србије,
међутим, ни у једној досадашњој строфи није било ни наговештаја српског греха као
узрока страдања: песме су пратиле Плач Јеремијин у опису страдања – повлачећи тиме
паралелу између Јерусалима и Србије – али га нису пратиле у препознавању узрока
страдања, који је у томе што „Грехом согреши Иерусалим, того ради в мятежъ бысть“
(Плачь Иеремиевъ, 1.8). Тиме се још једном потврђује пресудно унутарсветска
димензија Орфелинових плачева мајке Србије који ослањањем на праузор свих плачева
његовим цитирањем – двојаким: дословним (интертекстуалним) које читалац сам треба
да препозна и у фуснотама –судбину српског народа чини онолико посебном колико је
то у Старом завету била судбина изабраног народа, али који за разлику од народа
Израиља није ни у каквом односу са Богом, у чему може бити разлог што на
кореспонденцију почетака Плача Јеремијиног и Горестнога плача није било упућено
фуснотом као у петој строфи, како би се приликом читања у свести читаоца преклопили
догађаји око Велике сеобе, остали догађаји српске историје и библијски оквир.
Пронађен у Старом завету, библијски оквир погодује представи о изабраности српског
народа, али искључује хришћанску есхатологију. У погледу на прошлост са становишта
апокалиптичке садашњице нема места за будућност и хришћанску апокалипсу која
долази на крају времена; лишеност димензије вечности и затвореност унутар времена
још су један знак пресудне унутарсветскости Горестнога плача, односно
секуларизације хришћанства као предуслова модерне националне идеје. Интересантно
је да је у Плачу Сербији, чија је пета строфа прилично веран превод одговарајуће
строфе из Горестнога плача, изостављена фуснота која упућује на Плач Јеремијин,
чиме је смањена уочљивост библијског оквира до којег је Горестнији плач држао, због
чега ће читалац Плача Сербији (нарочито ако у сећању нема стихове Горестнога плача,
који можда због свог непознавања ученог језика није ни могао читати) исте стихове пре
аплицирати на српску историју него што ће у њима препознати уклапање српске
историје у библијски образац страдања изабраног народа. Томе нарочито доприноси
народни језик Плача Сербији, јер се захваљујући њему мање може очекивати спонтано
препознавање библијског оквира које је могло бити очекивано на почетку Горестнога
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плача, писаног на језику на којем се тада Библија једино и читала. Писан за оне који је
нису могли читати јер нису знали језик, она је њих изостављањем фусноте још више
удаљила од библијског оквира.

(ѕ)

(6)

Нещастие мое

Ах, несрећа та моја до ада ме
сведе,

До ада мя сведе,

свако веће зло своје спустив на ме
седе.

Зло, ах, на мя свое,

Уви мене несрећној! Гди су цари
моји,

Спустив на век седе.

гди војводе преславне са храбрими
војни.

Увы, мне пребедной,
Злополучней едной!
Где суть крепки мои.

Шеста строфа додатно потврђује унутарсветскост и апокалиптичност плачева:
несрећа која је Србију свела до „ада“ и која је на њу спустила зло „на век“ прецизно
показујe да је хришћанско становиште сасвим потиснуто. Употреба Хада као
метафоре класичног порекла супротставља се есхатолошкој визији хришћанства –
Србија се у Хаду нашла у тренутку у којем говори и тамо ће, захваљујући злу које је
њена несрећа на њу спустила, бити за увек: управо то зло које је у садашњици дато за
увек разликује се од хришћанске апокалиптичке представе о вечности, искључујући
заједно са вечношћу и наду у спасење, па онда и веру, као и религиозност уопште;
уместо тога, шеста строфа потврђује да је садашњица апокалиптички тренутак који ће
трајати за увек, или прецизније, све време које се никада неће окончати.

(з)

(7)

Дух мой возмутися,

Једна чада у Турској, а посвуда
друга

Утробу терзаю;

стењут љуто, жалосно, ах,
прегорка туга!
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Сердце превратися,

По толикој ја слави и мојој
храбрости,

Сама сь угрызаю.

поругана стала сам, о, моје
жалости!

Германи прельстиша,
На век заточиша,
Последннюю радость.2
2

Обладающий проссивше Сербскаго князя (Деспота) Государя Георгиа
Бранковича извести Народ свой и в помощь им быти против Турков, егоже так
сотворша, прельщением и обменою похитили и в заточение поставили его, идеже
более ... лет пребыв живот сыи скончал.
Плач Иер. Гл. е [5], ст. в [2], ві [12], еі [15], ѕі [16]

(и)

(8)

В Турской стенут чада,

Сав се дух мој у мени прегорко
вазмути,

А в Венгерской ина,

трзајућ с’ утроба срце ми
преврати.

Несть уже отрада,

Врази моји проклети мене
преварише,

В жалость бых едина.

радост моју последњу навек
заточише.

По славе толикой,
Храбрости великой
Стахся поруганна.

Стихови Плача Јеремијиног на које се упућује у фусноти Горестнога плача у
Јелисаветској Библији из 1751. гласе (транслитеризовани на руску ћирилицу):

5.2 Достояние наше обратися к чуждим и домы наша ко иноплеменником.
5.12 Князи в руках их повешени быша, старейшины не прославишася.
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5.15 Разсыпася радость сердец наших, обратися в плачь лик наш,
5.16 Спаде венец со главы нашея: горе нам, яко согрешихом.

Седма и осма строфа Горестнога плача у Плачу Сербији замениле су места, али је
то мање значајно од смањене експлицитности одговарајућих места у Плачу Сербији, као
и поновног изостанка фусноте која је – осим библијског оквира опет везаног за молитву
из пете главе Плача Јеремијиног – доносила и једину Орфелинову историјску
конкретизацију поетског смисла у Горестноме плачу. Бирајући да између свега што је у
песми могао објаснити фуснотом објасни да је гроф Ђорђе Бранковић био српска
последња радост коју су Германи (Аустријанци) доживотно заточили, Орфелин је
Бранковићеву појединачну судбину уклопио у општи образац српског страдања.
Чинећи то истовремено са упућивањем на Плач Јеремијин, Бранковићева појединачна
судбина двоструко је одређена општим поетским смислом историје и њеним
библијским оквиром: избор да се Бранковићево име у самој песми не помене, упућује
на жељу да се његово доживотно заточење разуме као заточење српске радости за сва
времена („на век“ у Орфелиновом рускословенском језику може значити и
„доживотно“ и „за увек“), истовремено указујући на Орфелинову потребу да у тексту
песме очува поетску општост и онда када је она изведена из конкретних историјских
догађаја до којих му је толико стало да не жели да их остави непрепознатљивим (макар
у Горестноме плачу, у којем таквим поступком наговештава Бој змаја с орлови Јована
Рајића (написан 1789, објављен 1791) у којем се у фуснотама „историјске чињенице
наводе као илустрација појединим стиховима“ (Грбић 2010: 409)). Ту се, зато,
препознаје свест о разлици између историјске фактографије и поетске истине
историје. Док су се оне у Горестноме плачу захваљујући фусноти међусобно
подупирале, у Плачу Сербији изостала је не само напомена о грофу Бранковићу, већ су
и „Германи“ који су га преваром заточили постали много мање одређени „врагови“,
баш као што је и јасна одређеност простора страдања српског народа као Турске и
Угарске (у Горестноме плачу) замењена Турском и магловитом формулацијом
„посвуда“ у Плачу Сербији. Доприноси ли та мања одређеност уопштавању историјског
смисла или се он, напротив, почиње губити? Другим речима, колико је фактографије
потребно за поетску историју? Орфелин је могао и уз почетне стихове о палим
царевима и кнезовима да у фуснотама донесе њихов каталог, па да и друге алузије
конкретизује, али да је свако место тако конкретизовано фуснотом његова би песма
била стихована историја – као што ће у Боју змаја с орлови фусноте бити „у функцији
истицања веродостојности спева“ (Грбић 2010: 410) – а не поетско промишљање српске
историје, које алузивним подсећањем на појединачне догађаје из њих изводи општи
смисао српске судбине; и за њега је, међутим, неопходна одређена мера историјских
података. Губи ли се та мера у Плачу Сербији? Тешко је замислити да Орфелинов
претпостављени читалац не би могао на основу његових и мање одређених речи да
препозна да је поред Турске још и Угарска простор у којем српски народ страда, при
чему је због изостанка угарског имена већи акценат стављен на расутост, одвојеност
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српског народа од мајке Србије. Међутим, да ли читалац Плача Сербији може тако лако
препознати и да је заувек заточена последња радост гроф Ђорђе Бранковић? Да
исувише лако може то препознати, ни у Горестноме плачу не би била потребна
фуснота. Ако она служи да општи, поетски смисао српске историје недвосмислено веже
за конкретан историјски догађај, том апликацијом истичући важност тог догађаја
(јединог на тај начин евоцираног) истовремено га укључујући у парадигму српске
судбине – чинећи тако грофа Ђорђа Бранковића парадигматичним историјским
примером – онда у Плачу Сербији остаје само општи, поетски смисао српске судбине, у
којем последња радост која је навек заточена упркос свом сингуларном смислу (само
једна ствар може бити последња) нема конкретно одређено значење већ тражи
интерпретацију те метафоре, али која неће бити вођена Орфелиновом фуснотом као у
Горестноме плачу. Ако се у њему фактографска напомена јавља као конкретизација
која интерпретацију метафоре усмерава, премда оправдавајући њен општији смисао, у
Плачу Сербији се интерпретација мора везати за опште историјско искуство читаоца,
који у истим стиховима може, али и не мора препознати грофа Ђорђа Бранковића. Оно
што је у Горестноме плачу представљало продуктивност међуодноса поетског и
историјског смисла, ширење метафоре оправдане конкретном Бранковићевом судбином
на општу судбину српског народа, у Плачу Сербији прети да постане недовољно
одређено немогућношћу једнозначног одређења захтевне метафоре „последња радост“.
Међутим, иако у Плачу Сербији нема гаранта ове строфе који постоји у фусноти уз
Горестнији плач, мора се узети у обзир и да фуснота не припада тексту песме, па иако
упућује на за самога аутора најпожељније читање, оно се ипак мора схватити као већ
једна врста интерпретације, а пошто „умјетник стваралац није позвани интерпрет свога
дјела“ (Gadamer 1960: 223) она читање усмерава али га не може ограничити – да је
Орфелин тежио ограничавању, Бранковића би именовао у самом тексту песме уместо
што је употребио метафору. Са друге стране, у Плачу Сербији остављен без усмеравања
у интерпретацији метафоре, читалац је лишен Орфелиновог постављања Бранковића
као парадигматичног историјског примера, односно вишеструког смисла метафоре
последње радости, који је опализирао од Бранковића, преко његове политичке идеје, до
српске самосталности уопште. Парадоксално, историјска тенденција је у почетним
строфама Плача Сербији изразитија него у Горестноме плачу због смањеног удела
библијског оквира, док се када је реч о грофу Ђорђу Бранковићу удео конкретне
историчности смањује. Са друге стране, и библијски цитати захтевају проверу своје
примењивости као општег оквира српске судбине апликацијом на српску историју.
Одсуство фусноте о Бранковићу у Плачу Сербији као одустајање од издвајања
појединачног историјског догађаја и препуштање ове строфе читаочевој рефигурацији
на исти начин као и осталих строфа паралелно је смањеном уделу библијског оквира, те
ако и долази до смањене историчности као фактографичности то не угрожава напред
уочено повећање историчности повезано са изостанком фуснота које упућују на Плач
Јеремијин, јер њихово одсуство захтева од читаоца исту врсту напора – да рефигурацију
песме сам изврши на основу сопственог историјског искуства. Одсуство фуснота које
упућују на Плач Јеремијин представља изостављање позива да се то поетско искуство
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српске историје самери према библијском оквиру, док изостанак фусноте о Бранковићу
доноси више слободе у историјској рефигурацији, одустајањем од истицања
парадигматичног историјског примера за поетски смисао српске историје у песми, што
је складно томе што „песми није најглавније сликати историјске чињенице, него на
основи њихова спомена потаћи политичка размишљања“ (Радојчић 1933: 256).

(Θ)

(9)

Руками всплескаша,

Сви веће врази моји руками
пљескајут,

Врази мои суще,

хулно звижде на мене, а злобно
глас дајут:

Хулно позвиздаша,

„То ли она преславна Сербија у
свету,

В злобе вопиюще.

Сад слушкиња наша бист, дала с’
нам под пету“.

То ми она славна,
Сербия прехвална,
Работница наша.

(і)

(10)

Мои вси пророци,

И сви моји пророци славу
возљубили,

Славу возлюбиша,
Мене со отроци
В плени оставиша.

с чадми моји у ропству мене
оставили;
добро опште презревше, преко
мене гледе,
само о том пекут се да славу
наследе.

Дом общий презревше
Возненавидевше
О себе пекутся.3
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3

Плач Иер. в [2], ді [14] Иез. лд [34], г [3], е [5], и [8]

Библијски стихови на које се упућује у фусноти Горестнога плача у
Јелисаветској Библији из 1751. гласе (транслитеризовани руску ћирилицу):
Плачь Иеремиевъ 2.14 Пророцы твои видеша тебе суетная и безумие и не открыша
о неправде твоей, еже возвратити пленение твое, и видеша тебе словеса суетная и
изриновения.
Книга пророка Иезекииля
34.3 оле, пастырие Израилевы! еда пасут пастырие самих себе? не овец ли пасут
пастырие? се, млеко ядите и волною одеваетеся и тучное закалаете, а овец моих не
пасете.
34.5 И разсыпашася овцы моя, понеже не имеяху пастырей, и быша на изъядение
всем зверемъ селным,
34.8 Живу аз, глаголет Aдонаи Господь, понеже учинена суть стада моя в
расхищение, и овцы моя быша во снедение всем зверем селным, занеже несть
пастырей, и не поискаша пастырие овец моих, но пасоша пастырие самих себе, а овец
моих не пасоша.
Девета строфа, после претходне две строфе у којима је осликан положај Србије
после заточења последње радости на превару, ту слику допуњује злобом непријатеља
који уживају у понижењу Србије. Десета строфа, пак, износи наредне узроке српске
пропасти. Традиционално, ови стихови схватани су као упућивање на црквену елиту
Орфелиновог доба, коју ће Орфелин нешто касније и врло експлицитно критиковати у
тајној Представци Марији Терезији, писаној између 1778. и 1780. године. Бернард
Џонсон је сматрао да такве алузије нису биле Орфелинова интенција, поткрепљујући ту
тврдњу тиме што су строфе Горестнога плача у којима је критика елите препознавана
најдиректнији цитати Плача Јеремијиног (Johnson 1966: 147-150). Међутим, управо је у
томе и била Орфелинова вештина: као и у претходним строфама, упућивањем на
библијски оквир Орфелин је ономе што су читаоци могли конкретизовати као
понашање високог клера дао судбинску димензију и сагледао га као један елемент у
српском страдању аналогном страдању Израиља. Занимљиво је да је у Плачу Сербији
стих Горестнога плача „дом общий презревше“ замењен са „добро опште презревше“ –
да ли је то само последица различитости језика и другачијих метричких захтева или се
ту може препознати и наглашавање секуларности схватања заједничке добробити?
„Дом общий“ је метафора у којој је очувана слика дома, док је „опште добро“
апстрактан појам. У низ алегоријских исказа мајке Србије метафорична, сликовита
представа заједничког добра заједничким домом боље се уклапа, па је баш због тог
смањивања поетичности ради дискурзивности у Плачу Сербији могуће препознати
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наглашенију црту модерног доба просвећености, најпре на идејном плану – јер би се
метафора општег дома могла тумачити не само етички (као добро), како је овде случај,
већ рецимо и емоционално (као љубав) – и последично на стилском: недвосмисленост
тога да је општи дом опште добро условило је једнозначност метафоре и осиромашење
основе алегорије везане за персонификацију мајке Србије. Такође, у обе песме је
критика „пророка“ везана за тежњу ка слави, а како је славољубивост један од начина
на који се пројављује гордост, „пророци“ су одређени тим смртним грехом, што је
нарочито потенцирано у Плачу Сербији, чији последњи стих десете строфе понавља
њихову славољубивост из прве строфе (док би се последњи стих десете строфе
Горестнога плача могао читати и као знак егоизма). На тај начин се у десетој строфи у
критици црквене елите прожимају хришћанско схватање врлине и просвећено схватање
општег добра. То је важно уочити јер указује да је напуштање хришћанства у овим
песмама везано за његову метафизичку димензију док је етичка димензија задржана;
уместо на откровењу утемељена на представи о општем добру она открива блискост са
идејама просвећености, указујући на општу карактеристику Орфелиновог
стваралаштва у којем су барок (и његова идеолошка основа) у сталним, премда
различитим дотицајима са идејама просвећености. Отуда се испоставља као
закономерно што у Плачу Сербији напуштање експлицитног упућивања на библијски
оквир присутног у фусноти Горестнога плача прати експлицирање схватања општег
добра као идеје просвећености.

(аі)

(11)

Оружия моя

Оружија сва моја враг мој
затупио,

Ззобне притупляет,
А оковы своя
На мя возлагает.

перо своје са мојом сабљом
заоштрио,
у крв моју умаче, на ме злобу
пише,
чада моја ногами газећ, злобом
дише.

Чада удручая
Ногами топтая
Враг мой злоковарный.

(ві)

(12)
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Исходища водна
Лиет око мое;
Туга непогодна
Дает жало свое;

Потоке већ од суза лијет око моје,
јербо срце жалости испуштава
своје,
изнемогла снага сва, пун је свак
жалости,
јер сам се ја лишила моје све
храбрости.

Потемнело злато,
Брошено во блато,
Храбрости моея.

(гі)

(13)

Добры сыны мои

Добри моји синови ни у што сви
стали,

Ни вочтоже стали;
А оружя свои
С плещми инным дали.

оружија са плећи врагом дат
морали;
сисе они змијеве сисати гоне се,
са сви страна вражије напасти
боје се.

Сосцы змиев с суще
Смерть себе влекуще
Ах, на жалость мою!

Мајка Србија у једанаестој строфи тужбалицу наставља пластичније, сликама које
су у функцији алегоријског представљања српског страдања од Аустријанаца и Мађара
(који овде нису именовани, иако се Горестнији плач од тога није устезао), што се
продужава и у дванаестој и тринаестој строфи. У низу описа телесних патњи мајке
Србије, једна слика привлачи посебну пажњу: српски синови „Сосцы змиев с суще/
Смерт себе влекуще“ упућује на то да су се синови одродили од своје мајке – што
показује да је током песме напуштена алегоријска представа мајке Србије која у себе
укључује и народ (да ли су зато у Плачу Сербији већ у наслову мајка Србија и њени
синови, то јест народ одвојени?) – па се уместо њеним хране змијским млеком, које им
уместо живота – ево још једног барокног контраста – доноси смрт. Ови стихови
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тринаесте строфе затварају лук који од седме преко десете строфе приказује пут српске
издаје: мајку Србију су најпре „Германи“ повредили заточивши јој заувек „последњу
радост“, затим су њу и децу (народ) напустили „пророци“, да би на крају и синови
напустили Србију и окренули се непријатељу. Овакав развој догађаја подразумева неко
време, а такође отвара и простор за питање да ли би синови напустили Србију да то
претходно нису учинили „пророци“, што је супротно интенцији да се њихово
напуштање Србије утемељи у општем судбинском и библијском оквиру. Овде се зато
историјски поглед поново може препознати на онтолошком нивоу, кроз развојност и
узрочност догађаја у времену која врхуни у секуларном апокалиптичком тренутку
садашњице. У Плачу Сербији су ови стихови замењени са „сисе они змијеве сисати гоне
се/ са сви страна вражије напасти боје се“, чиме се утисак из Горестнога плача да је
сисање змијских сиса избор синова у покушају да обезбеде себи егзистенцију замењује
њиховом примораношћу на то: зато се у Плачу Сербији може поставити питање да ли су
на крају пута српске издаје синови издали или су и они издани?

(ді)

(14)

Прежде вся вселенна

Восток, запад, полуноћ бојали се
мене,

Во ужасе бяше;

Славне, храбре Сербије, бивше
тогда једне,

Аз бех сильна една

а сад седим жалосна у ропству
тужећи,

А враг трепеташе.

и за мојом храброшћу прегорко
плачући.

Ныне же безсильна
В пленений едина
Сежу плачя горько.

Четрнаеста строфа слична је строфама са почетка; долазећи после строфа у којима
је мајка Србија описивала своју остављеност, она сумира и потенцира апокалиптички
тренутак српске судбине, поново доследно кроз некада–сада контраст.
Апокалиптичким тренутком српске остављености, мајке Србије као удовице, песма је
почела, затим су узроци те остављености осветљени историозофским погледом на
време у којем је дошло до низа пораза, превара и издаја, да би се тим путем стигло до
апокалиптичког тренутка са чијег становишта мајка Србија тужи, а који од четрнаесте
строфе и описује.
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(еі)

(15)

Вид мой потемнися,

Помрачи се и вид мој, руки ослабили,

Руки ослабеша;

згубила сам и снагу, сасвим ме сатрли.

Крепость изменися,

Славна моја сва храброст на Косову
паде,

Рани мне задеша.

а тко ће ме утешит, нема тога саде.

Славна моя храбрость,
Обратися в жалость,
И несть утешаяй.

Упадљиво је да се у петнаестој строфи Горестнога плача не помиње Косово
евоцирано у Плачу Сербијu: ова разлика има значајне смисаоне последице. Стихови
„Славна моя храбрость,/ Обратися в жалость,/ И несть утешаяй“ читају се с обзиром на
претходно описану српску пропаст после Велике сеобе, односно синове који су морали
предати своје оружје: нема ничега што би упућивало на још даљу прошлост. Увођење
Косова, у народном схватању српске прошлости тренутка преокрета у којем се из
златног доба пало у страдање, у Плач Сербији уноси другачију митску димензију. Стих
о паду славне храбрости на Косову повезује се са завршним стиховима четрнаесте
строфе „а сад седим жалосна у ропству тужећи,/ и за мојом храброшћу прегорко
плачући“. У четрнаестој строфи Горестнога плача Србија не плаче за „мојом
храброшћу“ већ над самом собом, јер је некада „сильна“ постала „безсильна“. У Плачу
Сербији она плаче за изгубљеном „храброшћу“, а када се у петнаестој строфи прочита
да је то она „храброст“ која је пала на Косову, штавише, да после Косова није више ни
било „храбрости“ – јер је на Косову „сва“ пала – временски оквир посматрања српске
судбине значајно се шири, уносећи и одређене недоумице у разумевање песме, рецимо
смисла „последње радости“ из седме строфе: како је „радост“ била могућа без
„храбрости“ која је „сва“ пала на Косову? Са друге стране, цареви поменути на почетку
и у наслову Горестнога плача постојали су пре Косова и њихово помињање као
атрибута изгубљеног златног доба призивало је и тренутак њиховог ишчезнућа, али
који је био нешто пре Косова: разједињени Срби су на Косову Турке дочекали пред
невољом окупљени, предвођени кнезом Лазаром кога је народни певач запамтио као
цара. Па ипак, упркос посредном присуству Косова као прекретничког тренутка већ од
прве строфе, у наредним строфама се много јасније препознаје упућивање на Велику
сеобу, при чему све између та два тренутка остаје у тами. То међувреме није
осмишљено ни помињањем Косова у петнаестој строфи. „Мит о Паду делује јаче од
било које посебне религије. Тешко да постоји нека цивилизација или појединачна свест
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која у себи не носи одговор на слутњу о давној катастрофи“ (Steiner 1971: 7), па је баш
зато значајно што је мит о паду (повезан са митом о златном добу пре њега) у Плачу
Сербији добио име. Тиме је тај тип мита заједнички за све европске нације овде
конкретизован српском народном и црквеном традицијом, чиме је националном
осећању дат одређенији карактер него у Горестноме плачу у којем је религиозност већ
била замењена националношћу – чији је вероисповест важан садржај, али
субординиран – и за коју је митски поглед на некада и сада конститутиван. Могло би се
поставити питање односа између мита, религије и нације као секуларизације и мита и
религиозности – нација је ступила на место вере, али се у историји јавља као
пропадање. Идеал за којим се жали био је пре времена, у митском златном добу: он,
међутим, није метафизички идеал, већ је условљен савременом потребом за
утемељењем нације ван историје која се схвата као низ страдања. Отуда је и Косовски
мит лишен свог метафизичког смисла везаног за Лазарев избор царства небеског, те је
тако и он секуларизован, а Косово је за Србе значајно својим унутарсветским
последицама – губитком државе и елите – баш онако како је и вероисповест укључена у
оквир националног идентитета без својих метафизичких претпоставки. Тако се са
развојем плачева све јасније препознаје на чему се заснива идеја нације код Орфелина,
која у духу модерних идеја као конститутивне има оне важне елементе европских
национализама који се „ослањају на јеврејско-хришћанску традицију“ (Wehler 2001:
32), преузимајући из Старог завета четири представе – о изабраном народу, светој
земљи, мржњи према непријатељима и Месији – док из Новог завета баштине братство
и заједништво (Wehler 2001: 33-34)? Међутим, код Орфелина – што ће се нарочито
јасно видети у последњој строфи – нема перспективе будућности, што његову
националну идеју значајно разликује од модерних национализама чије су важне
компоненте не само митови о пореклу у прошлости, простору и сеоби, прецима,
херојском добу и опадању, већ и опоравку (Smith 1999: 62-68), који стога отвара
димензију будућности. Код Орфелина, међутим, „у национализму свеприсутни мит о
националној регенерацији“ (Wehler 2001: 42) не постоји, он ће се у српској култури
јавити са Доситејем Обрадовићем који први потпуно модерно уобличава српску
националну идеју (уп. Николић 2008). Зато се може рећи да се код Орфелина у знаку
недовршене модерности препознаје почетак пута ка стварању модерне идеје о српској
нацији, секуларизацијом Косовског мита и вероисповести, које су постале садржаји
свеобухватног појма нације базиране на миту, али функционализованом као слика
златног доба супротстављена садашњици као апокалиптичком тренутку српске
историје који се не може променити, са значајним местом представе о општем добру у
темељу нације и истовременим уочавањем његовог занемаривања, нарочито од стране
црквене елите.

(ѕі)

(16)
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Луки напрягоша,

Стреле своје на мене врази
напрегоше,

И на стреляние

очи моје и срце најпре избодоше.

Мене приведоша

Покрај мене тко ходи слободно ме
стреља,

Яко знамение;

шкрипе зуби на мене, то је свима
жеља.

Всяк кто мимоходит,
То ся ему годит,
В сердце мя стреляты.

(зі)

(17)

По ланите биют,

Косе моје на сабљу врази моји
вијут

Скрежещут зубами,
Власи на меч виют,
Топтают ногами.

и ногама тлачу ме, а по лицу
бијут.
Чада моја прогоне, Марсу љуту
дају
и тим срцем мојему жалости
задају.

Чада расхищают,
Марсу люту дают,
На жалость мне горьку.

(иі)

(18)

Зубы мне побывше

Зубе су ми избили и одсевки ране,

Отсевки питают,
И в понос вмненивше
Ядом напаяют.

отровни поје мене и сине ми
јадне;
и дан и ноћ труде се да у јаму
своју,
ах, Сербије жалосна, баце душу
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твоју.
Ищут душу мою,
Вкинут в ров свою,
Ах, Сербие бедна!

Широко развијена слика телесног мучења Србије завршава се стиховима у којима
се говори о непријатељима који од Србије траже њену душу. С обзиром да се у остатку
песме питање о души мајке скоро ни не поставља, ови су стихови важни јер се на
основу њих треба запитати шта је душа мајке која персонификује Србију и која
телесне муке трпи управо због своје душе? Судећи по претходним строфама и целини
песама, то би морало бити национално осећање.

(Θі)

(19)

Где суть ближни мои;

Гди су сад ближњи моји? И сестра
остави

И сестра остави
В помошь силы свои,
Мне она не яви.

сасвим мене презрела, помоћи не
јави.
Ах, Сербије пребедна! Сви тебе
презрели,
и соседи и друзи већ те оставили.

Ах, Сербие бедна,
Помощи лишенна
От другинь и сосед!

Деветнаеста строфа даље развија тему о остављености Србије, у помињању
„сестре“ која ју је напустила могла би се препознати критика Русије, али је овде ипак
најважније истицање потпуне усамљености Србије, остављене без икакве помоћи.

(к)

(20)

И собственна чада,

Но и сами синови моји веће стали,

Уж разсвирепели,

јогунасти, свирепи, и тугу ми
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дали;
(Кая мне отрада),
В упорность приспели;

трзају ми утробу, сами се сви
смели,
а не знаду у што се вековечно
свели.

Утробу терзают,
Мою раскидают,
Самы уж смятенны.

(ка)

(21)

Оружия своя

Шарке пушке и бритке сабље
положили

Врагом полагают
Ищуще покоя,
Но не обретают.

пред ногами врагов си, имати
мислили
каквог тиме покоја илити слободе,
но немајућ свог вожда, ништа не
находе.

Зависть, мерзост, злоба,
Меж ими до гроба,
Вожда не имуще.

Слика остављеност Србије појачава се тиме што је њена сопствена деца нису само
оставила, већ јој својим отпадништвом и тврдоглавошћу наносе и бол. Двадесета
строфа тиме понавља и развија идеју тринаесте строфе, и то тринаесте строфе
Горестнога плача у којој синови сисе змијске сисају како би пронашли спокој. У Плачу
Сербији су на истом месту описани као на то приморани, али се у двадесетој строфи и у
Плачу Сербији они предајом надају користи, што у Плач Сербији уноси и одређену
развојност, која одговара луку издаје успостављеном кроз седму, десету и тринаесту
строфу. Док је мајка Србија поднела све телесне патње да би сачувала своју душу – што
упућује на захтев за жртвом, који је у темељу Косовског мита, али и модерног
национализма као секуларизоване религије (Wehler 2001: 40) – српска елита је ради
славољубља пристала на покорност онима који мајку Србију злостављају, а онда je то
учинио и народ, у потрази за спокојем. Тиме је између мајке Србије и елите, али и мајке
Србије и народа, успостављен контраст мучеништво–конформизам који одговара
опозицији душа–тело – укратко, српска елита, а за њом и народ, заменили су своје
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душе за телесну удобност. Ако је душа мајке Србије метафора националног осећања, у
овим стиховима је реч о издаји нације: и од стране елите и од стране народа. Узгред,
може се приметити да душа која симболизује национално осећање упућује и на општију
тенденцију секуларизације човека у српској књижевности, коју ће Орфелин
магистрално показати у својој антрополошкој песми Тренодиа в мир человека вшедшаго
а о от всех и свойственных презреннаго (1762), писаној у времену између Горестнога
плача и Плача Сербији. Међутим, народ напуштањем своје мајке није дошао до
траженог спокоја, јер – нема вођу. Потреба за вођом да би се нешто постигло јесте, са
једне стране, елемент национализма као секуларизоване религије – вођа је
секуларизовани Месија – док са друге стране упућује на Орфелинове идеје о значају
просвећеног апсолутизма, које ће нарочито развити у потоњој биографији Петра
Великог. Концепт просвећеног апсолутизма народ подређује елити, али она народом
мора управљати у духу општег добра, због чега изневеравање тог захтева српску елиту
чини издајничком: ту се најјасније објављује већ препозната важност националне идеје
и немогућност конституисања нације због издаје елите. Уочљиво је да су стихови из
Горестнога плача у којима се одсуство вође види као узрок што су у народу „Зависть,
мерзость, злоба,/ Меж ими до гроба“ изостављени у Плачу Сербији, у којем се само
каже да „немајућ свог вожда, ништа не находе“. Гледајући на човека у складу са
идејама просвећеног апсолутизма за које је вођа потребан како би се превазишло
природно стање у којем је човек човеку вук (овакво схватање природног стања било је
Орфелину неупоредиво ближе од Русоовог) мање је вероватно да је у Плачу Сербији
такво стање ублажено из антрополошких разлога – иако је због тога што је у у Плачу
Сербији изостављена фуснота о грофу Ђорђу Бранковићу питање о вођи још више
померено од историјске конкретности у правцу концептуалног захтева за вођом као
једног од елемената конституисања нације – већ ће пре бити да је то последица
тенденције да се ублажи критика српског народа (слично као у тринаестој строфи):
избацујући међусобну омразу а задржавајући одсуство вође, Орфелин наглашеније у
односу на исто место у Горестноме плачу критикује елиту. Тиме се у Плачу Сербији
кривица народа умањује, а кривица елите увећава, што се може препознати као зачетак
промењеног акцента критике која ће водити ка Представци Марији Терезији у којој
Орфелин „казује веома озбиљну оптужбу српске цркве због злоупотреба уперених и
против бога и против цара а на штету простог народа“ (Бошков 1974: 69).

(кв)

(22)

Науки лишенны,

Ученија немаду, оружје згубили,

Оруже згубили,
Венграми сотренны,

и врагами сатрени, себе помрачили;
у поданство пали свуд, у велике
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беде,
Себе помрачили.

носе бреме велико, а јоштер не
виде.

В подданство вси стали,
От свободы пали,
И еще не видят.

(кг)

(23)

Ах, любезна чада,

Цркве моје пропале од слободе
своје,

Сыны первородны!

утесњени левити, жално срце моје!

Где пастырь от стада,

Врази чада к трећему обору нагоне,

Где вожди угодны;

различними муками к западу
догоне.

Где же любовь верна,
Обща неизменна
В моем сущем роде.

(кд)

(24)

Пророцы с левиты,

Старешине све моје клоне се на
страну,

Гонятся от стана,

сви, по мраку ходећи, мене саму
јадну

Ов же ищет быти

остављају на муках, ах, жалосте
моја!

Высокаго сана.

Ах, Сербије пребедна, где надежда
твоја.

Забывши общество,
Свое отечество
Несть уже надежды.
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Двадесет друга строфа у духу просвећености као један од узрока пропасти издваја
одсуство знања. Стих „от свободи пали“ указује да се у Горестноме плачу слобода
схвата и у негативном смислу, када се схвати као слобода појединца од обзира према
другима, односно општем добру. У двадесет трећој строфи Плача Сербији такво
пропадање од слободе везано је пак за цркву, тако да иако се у обе песме говори о
издаји елите, у Плачу Сербији је она наглашенија, јер је народ – „чада“ – представљен
као објекат који трпи присилу непријатеља. Стихови „Врази чада к трећему обору
нагоне,/ различними муками к западу догоне“ односе се на настојање Бечког двора да
Срби буду поунијаћени. Иако су у двадесет другој строфи Плача Сербији поново
„Венгри“ из Горестнога плача замењени „врагами“ – и то ублажавање антимађарске
тенденције уопштавањем прати и стих „у поданство пали свуд“, иако су Срби у
поданство пали само у Угарској (у Турској су већ били у поданству) – у двадесет трећој
строфи Плача Сербији је наглашавањем присилног унијаћења критика Хабзбуршког
царства оштрија него у Горестноме плачу, у којем двадесет трећа строфа у форми
реторичког питања говори само о одсуству вођа – црквених („пастырь от стада“) и
световних („вожди угодны“) – и одсуству међусобне љубави међу Србима. Пошто се
„любовь верна,/ Обща неизменна“ тражи „В моем сущем роде“, ту се такође препознаје
модерно национално сужавање: од опште љубави за човечанство хришћанства као
космополитске религије прешло се на љубав унутар сопственог народа, која као
предуслов нације вероисповест сужава на тек један од њених атрибута. И у двадесет
четвртој строфи Горестнога плача изједначиће се „общество“ и „отечество“, што није у
космополитском хришћанском него секуларном националном духу. У одговарајућој
строфи Плача Сербији мајка Србија се самој себи обраћа са „Сербија пребедна“, што
подсећа на завршни стих тужбалице лирског субјекта Орфелинове антрополошки
усмерене Тренодије: „я пребедной“. Као што је у Тренодији показан пут секуларизације
лирског субјекта „који није више барокни, али још увек није ни модеран“ (Николић
2007: 30) – јер је своју драму доследно поставио „на овоземаљској хоризонтали којој
припадају и свет и Ја“ (Николић 2007: 32), али „на своју нову позицију не пристаје,
него хоће да се удоми у свету“ (Николић 2007: 33) – тако је у Плачу Сербији
национална заједница српског народа персонификована фигуром мајке која је
описујући стилским средствима барока односе унутар овога света објавила
истовремено и модерну националну идеју и њену неделотворност.

(ке)
Храмы раскопанны,
Ни во что олтари,
От врагов мне браны
(Всяк бо зрит на дары).

(25)
Ризи с мене некоји моји раздераше,
и нагу ме државним на срам објавише.
Себи славе тражећи, мене удручајут,
само што државније јеште м’
заштиштајут.
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Школи испраздяют,
Главы отрицают,
Науки полезны.

Претпоследња строфа Горестнога плача поново указује на одсуство цркава и
школа, помањкање вере и знања, а као узроке таквог стања види личну корист ка којој
елита тежи „(Всяк бо зрит на дары)“. Тиме је претходним опозицијама мучеништво–
конформизам и душа–тело додата опозиција опште–лично којом се одређује разлика
између заинтересованости за добробит народа из којег треба да настане нација и
заинтересованости за само своју корист, чиме се понавља указивање на грех
славољубља из десете строфе. У претпоследњој строфи Плача Сербији, пак, не говори
се о храмовима, школама и наукама, већ се кроз метафору поцепане одеће наставља
критика елите. Иако мајка Србија неодређено каже да су је оголели „некоји моји“, стих
„Себи славе тражећи, мене удручајут“ упућује на десету строфу у којој су ти који су
славе ради напустили Србију „пророци“. Необично је, међутим, што се у последњем
стиху као једини заштитници Србије појављују „државније“, који се морају разумети
као власт у Хабзбуршкој монархији. То је необично с обзиром на све што се до сада
чуло у плачу мајке Србије, а нарочито с обзиром на стихове из двадесет треће строфе
„Врази чада к трећему обору нагоне,/ различними муками к западу догоне“, али је
кореспондентно доследном изостављању именовања непријатеља у Плачу Сербији: на
свим местима на којима се у Горестноме плачу помињу „Германи“ и „Венгри“ у Плачу
Сербији говори се о „враговима“. Када се томе дода тенденција смањивања удела
кривице народа и приписивања издаје само елити, јасно се препознаје кретање које ће
водити Представци Марији Терезији у којој ће царици, код Срба омраженој, Орфелин
предлагати у односу на њене већ спроведене реформе (1777. и 1778. године) још
радикалније мере „за устројство наших конзисторија, школа, архиепископа и епископа,
као и њихових резиденција“ (Орфелин 1780: 9), са циљем „да постави границу и оквире
тако многих злоупотреба и нереда код нашег високог клера, а напротив да у нашој
цркви заведе такав ред, чиме ће се одржати […] благостање и цветање, а народ
умирити“ (Орфелин 1780: 11), тврдећи да то „жели сваки доброхотни и добронамерни
националиста“ (Орфелин 1780: 11). Приликом писања Представке Марији Терезији
Орфелин је био инспирисан Духовним регуламентом који је, као централни документ
петровске реформе руске цркве за Петра Великог 1721. сачинио Теофан Прокопович
(аутор који је у Орфелиновом часопису Славеносербски магазин из 1768. имао
најповлашћеније место) и доказано је да „Орфелинов критички програм у основним
линијама поклапа се са ставовима Теофана Прокоповича, али је ван сваке сумње
мотивисан конкретном ситуацијом и добрим познавањем прилика у српском друштву и
српској цркви“ (Бошков 1974: 69). Није, међутим, јасно како је Орфелин могао
превидети да „политички део Регуламента, којим је Петар Велики руску цркву
подвргао држави и туторисао је до најмањих ситница њезина деловања, за митрополита
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Мојсија [двадесетих година осамнаестог века] није долазио у обзир. Духовни поглавар
православне цркве у туђој верски агресивној католичкој држави није могао у том
погледу, уосталом, ни бити реформатор“ (Костић 1949: 81), и да је то још изразитије
морао бити случај пола века касније, када је Хабзбуршка држава „потајно и врло вешто
настојала на ширењу уније међу Србима настојећи да за те сврхе, поред осталог,
користи и школу“ која „постаје ствар државе, а престаје да буде привесак цркве“
(Костић С. К. 1973: 227). Отуда противречност између двадесет треће и двадесет пете
строфе Плача Сербији осим што указује на нелогичну мотивацију мајке Србије, упућује
и на општију противречност Орфелинових политичких ставова, која ће свој врхунац
имати у Представци Марији Терезији која ће бити толико радикална да ће сама Угарска
дворска канцеларија оценити да „подносилац у свом пројекту посвуда далеко
превазилази границе праведног и прикладног“ и да је тражење „да неуједињени клер,
поготово виши, преко мере потисне и стави под контролу […] потпуно неоправдано и
не може се узети у обзир, кад се већ Њено Пресвето Величанство удостојило да реши да
се неуједињенима не дају нове повластице, али ни да им се, напротив, не узима ништа
од њихових стечених права“ (Орфелин 1780: 167, примедба Угарске дворске
канцеларије на представку).
(кѕ)
Кто мне воздаст слезы
В прежалостно сердце,
Во вся моя стезы
Обливати лице;

(26)
Тко ми може довољно жарких
суза дати,
ову моју несрећу довека плакати.
Више немам надежде, разве моју
жалост,
сам ти, вишњи, о Боже, премени
на радост.

Да плачу, ах, тое,
Нещастие мое,
Донеле пребуду!
И Горестнији плач и Плач Сербији завршавају се потпуно песимистички – мајка
Србија ће оплакивати своју несрећу довека, све док је буде. У композицији плачева
може се препознати периодично понављање описа стања српске пропасти и њених
узрока, које се у сваком понављању све више приближава актуелности; разрушене
цркве, непостојање школа, незнање, славољубивост елите, одсуство вође, одређују
апокалиптички тренутак са чијег је становишта дата тужбалица мајке Србије и који се
најисцрпније представља у последњој трећини песме. Пошто је садашњица постављена
као апокалиптички тренутак у којем су сабрана сва претходна страдања, историја и
садашњица се прожимају, да би са одмицањем ка завршетку актуелно стање постајало
све уочљивије. Зато су цитати из Плача Јеремијиног најприсутнији на почетку плачева,
у Горестноме плачу се на њих у петој, седмој и десетој строфи чак указује и фуснотама,
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потом се на библијски оквир мање приметно упућује, да би се последња строфа
радикално разликовала од завршетка Плача Јеремијиног. У његовој последњој, петој
глави у којој је молитва Богу, јавља се признање да „Спаде венец со главы нашея: горе
нам, яко согрешихом./ О сем смутися сердце наше, о сем померкнуша очи наши“
(Плачь Иеремиевъ 5.16-17) и износи молба: „Ты же, Господи, во веки вселишися,
престол твой в родъ и род./ Вскую во веки забываеши нас, оставиши ли нас въ
продолжение дний?/ Oбрати ны, Господи, к тебе, и обратимся, и вознови дни наша
якоже прежде./ Яко отревая отринул еси нас, разгневался еси на ны зело“ (Плачь
Иеремиевъ 5.19-22). Насупрот томе, у Горестноме плачу нема никаквог односа према
Богу, све је унутар света, па је отуда несрећа мајке Србије да плаче док је буде било.
Прва два стиха последње строфе Плача Сербији – „Тко ми може довољно жарких суза
дати,/ ову моју несрећу довека плакати“ – понављају завршетак Горестнога плача, а
затим се у последња два стиха поглед наизглед окреће ка Богу, који би једини могао да
промени стање у којем се Србија налази: „Више немам надежде, разве моју жалост,/
сам ти, вишњи, о Боже, премени на радост“. То, међутим, није Бог каквом се моли
Јеремија, јер њега мајка Србија не моли да обрати Србе како би му се они обратили,
него га ословљава као некаквог deus ex machina чија би интервенција у унутарсветски
ток ствари једина могла да утиче на извесност српског остајања у сузама заувек.
Чинећи то без обећања покајања, којем би требало да претходи признање грешности,
ту не може бити речи о успостављању било каквог односа према Богу, због чега такво
апострофирање Бога у последња два стиха Плача Сербији додатно наглашава потпуну
унутарсветскост мајке Србије и чини песимистичку визију са краја Горестнога плача
још снажнијом. Као што се на почетку Орфелинових плачева – насупрот Плачу
Јеремијином у којем је узрок страдања сагрешење – српски грехови нису помињали као
узрока страдања, тако ни на завршетку нема покајања, што чини пресудну разлику у
односу на Плач Јеремијин. Описане издаје елите и народа не препознају се као грех јер
нису учињене у односу на Бога него према нацији и унутар света. Потпуно затворени за
димензију трансценденције, плачеви су вероисповест посматрали као само један од
атрибута националног идентитета, због чега њена метафизичка димензија није имала
никаквог утицаја на њихов светоназор, па је немогућ хришћански оптимизам усмерен
ка Христовом другом доласку и преласку из времена у вечност. Апокалиптички
тренутак препознат у садашњици као најнижем и непроменљивом часу српског
постојања у свету, часу који ће се протегнути у недоглед кроз време, супротан је и
оптимизму европских национализама који су хришћанску наду у вечност заменили
очекивањем неограниченог напредњовања нације у времену. Насупрот њиховој
оптимистичкој визији, судбина Србије одређена је падом из митског златног доба у
историју у којој неће доћи до преокрета којим ће се некадашња слава обновити; на
визији преокрета и обнове славе биће изграђиване европске нације, а код Срба ће је
поводом Првог српског устанка изразити Доситеј Обрадовић у Пјесни на инсурекцију
Сербијанов: „Востани, Сербије! Востани, царице! […] Спомени се, Мати наша, твоје
перве славе, […] И постани опет што си прије била!“ (Обрадовић 1804: 364).
Немогућност националног оптимизма, немогућност хришћанског оптимизма,
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немогућност покајања и окретања Богу на старозаветни начин, јасно указују да је
библијски оквир искоришћен за преиспитивање секуларне идеје националности. Зато су
Орфелинови плачеви упркос упадљивим елементима барокне поетике – изразите
супротности око којих су песме организоване, употреба рускословенског језика
карактеристичног за српски барок у Горестноме плачу, односно пољског тринаестерца,
такође карактеристичног за српски барок, у Плачу Сербији – основним интенцијама
различити од барокног схватања света. Доследном секуларизацијом и смештањем
српске драме унутар света и историје, Орфелинови плачеви учинили су битно модеран
корак ка погледу на свет за који је кровна заједница једног народа нација. У њима је,
међутим, истовремено показано и да је национална заједница међу Србима немогућа,
због издаје елите, слабости народа и одсуства вође који онемогућавају заједништво,
неопходно да се пружи отпор непријатељу. Благонаклонији према народу у Плачу
Сербији и стављајући већи акценат на издају елите, напуштањем именовања
непријатеља смањујући конкретност њихове критике, чак у претпоследњој строфи
издвајајући Хабзбуршку државу као једину заштитницу (али не одлазећи у тој идеји
толико далеко колико ће ићи када се буде упустио у политику Представком Марији
Терезији), Орфелин још упечатљивије у односу на Горестнији плач показује
неделотворност националне идеје у животу српске заједнице. Могло би се рећи да је за
њу још увек рано: „око 1785. образовала се у српском друштву доста многобројна и
интелектуално јака група присталица рефорама Јосифа II, јозефиниста српских,
националиста, како су се тада звали, противника сујевераца, како су они називали своје
конзервативне противнике“ (Скерлић 1909: 155). Ако је требало да прође више од две
деценије да се код Срба национална идеја појави као делотворан концепт уређивања
заједнице српског народа, и ако је за то била неопходна она велика промена унутар
државе у којој су живели најбогатији и најобразованији Срби коју су донеле реформе
Јосифа II, Орфелинови плачеви нису израз само личног песимизма њиховог аутора, већ
и одраз околности у којима су се Срби налазили и које нису погодовале стварању
нације. Они зато обележавају парадоксалност почетка конституисања српске нације:
експлицитно песимистички, плачеви су захтевом за оним што је у конкретним светским
околностима немогуће, али што је препознато као најважнији начин постојања
заједнице у модерном свету, имплицитно утопијски. Већ то што су постојали аутори
попут Орфелина који су ослањајући се на библијске оквире и традиционалне жанрове
унутар њих темељно преобликовали њихове духовне и идеолошке темеље,
премештајући драму народне заједнице унутар света и искључујући Бога из народних
послова, замењујући тако хришћанску космополитску заједницу националном,
представља знак времена у којем је долазак модерних идеја био неминован, што је
Орфелин и на другим местима свога разноврснога опуса непогрешиво наслућивао.
Истовремено осећајући да за наслућене идеје још није стигао одлучујући час, те
немајући храбрости да им се потпуно препусти и суочи са светом у њиховом знаку –
што ће учинити тек Доситеј Обрадовић, који је своје прво дело штампао оне године које
је Орфелин објавио своје последње (1783) – Захарија Орфелин је стварао у формалном
оквиру старих жанрова, користећи барокни стил као покриће за модерне идеје одређене
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духом просвећености за које је било још увек рано да постану владајуће идеје времена
иако је њима припадала будућност.
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The problem of mental mapping of Eastern Europe (Larry Wolff), posed during the
Enlightenment, and the similar problem about the image of the Balkans as periphery of
Europe (Maria Todorova) have many aspects. One of them is the border between The West
and the Ori.
Some influential foreigners dropped in Bulgaria soon after the establishing of Bulgarian
state (1878). They fully kept the enlightened perspective towards Balkans and Bulgarian lands
used by the travelers from 18th century. (Lady Mary Wortley Montagu, Georgina Muir
Mackenzie and Polina Irby). The paper here is focused on the Czech Constantine Jireček
(1854-1918), some of his publications on Bulgaria and one negative reaction towards them.
One can easily trace a line that began with the travelers in the Balkans from the Age of
Enlightenment passed throw the visitors from 19th century and was adopted from Bulgarian
authors writing about Anadolu and their own homeland.

Keywords: Orient, West, Europe, Mental mapping, Balkans, Civilizer

Проблемът за менталните карти на Източна Европа и свързаната с него по-частна
представа за Балканите като периферия на Европа възникват, поне в днешния си вид,
по време на Просвещението имат различни аспекти 1. Тук вниманието ще бъде насочено
към един от тях – границата между Запада и Ориента, между Европа и Азия, видяна
както „отвън“, така и „отвътре“, от чужденци и от българи.
Наблюденията върху различни текстове от това време (Константин Иречек, Васил
Попович, поп Минчо Кънчев и др.) разкриват интересното съчетание на ориенталистки
1

Л. Улф, Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в съзнанието на
Просвещението. Прев. Р. Панайотова. София, Кралица Маб, 2004; М. Тодорова, Балкани. Балканизъм.
Прев. от англ. П. Йосифова-Хеберле. София, Фонд. Бълг. наука и култура, 1999.
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и оксиденталистки идеи във и за Балканите и сред българите от втората половина на
ХІХ в. и лансират различни, понякога противоположни представи за това къде минава
границата с Ориента. Видян от западна гледна точка, полуостровът като цяло изглежда
ориенталски или поне полуориенталски; поне част от местната интелигенция отхвърля
този образ и прокарва друга граница на своите ментални карти, като същевременно
носи в себе си травматичното усещане, за нещо ориенталско в себе си. Или, според
прочутата фраза на Алеко Константинов, „Европейци сме ний, ама все не сме дотам!“
Гледан отвътре, регионът се оказва се оказва прорязан от една по-усложнена
мрежа от граници между Запада и Ориента, според която определени територии и
населения могат да се окажат анклави на ориенталското в една повече или по-малко
европейска среда, а и обратното. Това явление е анализирано от М. Бакич-Хейдън и
наречено „гнездящ ориентализъм“2.
Менталното картографиране на Европа е крайно интересен проблем 3. Същността
му е в поставянето на маркери, които определят координатната система, която очертава
някаква територия, в определянето на някакъв център и съответната му периферия, в
прокарването на разграничителни линии. „Граничните“ региони като Източна Европа и
Балканите представляват важни елементи в процеса на това картографиране. Понятия
като Централна Европа (Mittleuropa с варианти Средна Европа, Централна Източна
Европа)4, изковани в опозиция на Източна Европа и Балканите, също заслужават
внимание от гледна точка на идеологията, която определя менталното картографиране.
Съпоставянето на начините, по които са мислени различните периферии на Европа –
Балканите, Скандинавския полуостров, Иберийския полуостров, а също и островите, на
които са разположени Великобритания и Ирландия, показва, че очевидно перифериите
също имат своите варианти.
В този контекст прибягването до идеите на Е. Саид за ориентализма е ако не
неизбежно, то поне доста примамливо.
Проявите на ориенталистко мислене могат лесно да бъдат открити в литературни
и историографски текстове, в публицистиката и масовото съзнание. Един от
парадоксите им е, че в някои сфери на живото, независимо от негативното отношение и
съзнателното разграничаване от ориенталското, някои от прояви на „свои“ ориенталски
черти са охотно посочвани. Тази тенденция е стара и е още напълно жива,
емблематичната ѝ проява се открива във вероятно най-популярната не само в България
българска литературна творба – „Бай Ганьо“ (1895), а също и в цялостното творчество
2

М. Bakic-Hayden, Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Slavic Review, Vol. 54, No. 4
(Winter, 1995), p. 917-931.
3
Фр. Б. Шенк, Ментальные карты, Новое литературное обозрение, 2001, 6, № 52, с. 42-61.
4
Вж. литературата по въпроса: A. Pelinka, Mythos Mitteleuropa, In: Gerlich, P., Glass, Krz. and Serloth, B.
(Hg.) Neuland Mitteleuropa: Ideologiedefizite und Identitätskrisen, Wien: Österr. Gesellsch. für mitteleurop.
Studien, 1995; Eastern Europe… Central Europe… Europe, Ed. Graubard Stephen R. Boulder: Westview Press,
1991; А. И. Миллер. Тема Централной Европы: История, современные дискурсы и место в них России,
Новое литературное обозрение, 2001, 6, № 52, с. 42-61; Д. Григоров, Средна Европа: „Защо сме такива“,
Littera et Lingua (e-journal), Spring 2003 - http://slav.uni-sofia.bg/naum/node/1683 - 17.03.2018.
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на Алеко Константинов. От една страна, ориенталското е тъмната, несъвършена страна
на своето, сянката (според терминологията на Юнг). От друга обаче, тя е допускана в
някои сфери, възприемани като по-ниски, битови, например в кулинарията, в някои
обичаи. Теорията на Майкъл Хърцфелд за „културната интимност“ предлага отлична
възможност за навлизане в тази проблематика5.
Нещата са малко по-различни, когато става дума за оксидентализъм. Откриването
на белезите му в собствената култура означава косвено признание, че тя не е (напълно)
„западна“, което, независимо от всевъзможните уговорки, в този контекст означава и
„нешлифована“, недостатъчно цивилизована6. По тази причина широката публика, а
дори и изследователите неохотно коментират проявите на оксидентализъм в своята
култура, затова и е трудно да се потърсят корените им. Тази особеност се прояви и в
дебатите по време на конференцията, посветена на оксидентализма, организирана от
Българското общество за изследване на ХVІІІ век, проведена през 2005 г.7
Като изходна точка могат да се използват добре познатата просвещенска гледна
точка към Балканите, откривана в пътеписите от ХVІІІ в. (Мери Уъртли Монтагю,
Джорджина М. Макензи, Аделина П. Ърби, граф Д’Отрив, Руджеро Бошкович, Шарл
дьо Пейсонел и др.) С някои нюанси тяхната гледна точка е несъмнено ориенталистка,
която се съдържа не само в текстовете, но и в личните срещи между представителите на
европейския център и балканската периферия, между модерното и предмодерното. Тази
гледна точка и реакциите, които тя поражда, могат да бъдат открити в учебници по
география, в печата и другаде.
Изключително интересни са менталните карти, които могат да се извлекат от една
важна група български автори. Те са участници в Априлското въстание и борбите за
освобождение от османската власт, след това са съдени, хвърлени в затворите или
изпратени на заточение в Анадола; по-късно описват своите преживявания в мемоарни
текстове. В различна степен всички те са свързани с модерността, действат и пишат
като модернизатори. Техните мемоари предлагат нов вариант на въобразената
география на Османската империя. Описанията на българските земи и на българския
народ (главно в Записките на Захари Стоянов), се различават от предварителните идеи
на автора и от националистическия мит, който се изгражда по това време. За разлика от
него, „Записки по българските въстания“ (1884-1892) подчертано стесняват
българското пространство в географски и етнически смисъл и го противопоставят както
на Европа, така и на Османската империя, виждана като земя на азиатското варварство.
Вторият аспект е описанието на азиатските части на империята в мемоарите на
заточениците (Захари Стоянов, поп Минчо Кънчев). В тях може да се открие интересна
промяна на оптиката – в Анадола българските заточеници в нерядко възприемат
гледната точка и дори идеите на европейските пътешественици и дори на
5

М. Хърцфелд, Културната интимност, социална поетика в националната държава. София, Просвета,
2007.
6
Улф цитира фраза на маркиз Салабери “le plus ou moins de civilisation”. (Л. Улф, Изобретяването, с. 87)
7
Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”
http://www.bulgc18.com/occidentalism/ 2005 – 04.03.2018.
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ориенталистите8. Българите в столицата Константинопол също са в непривична
ситуация – от една страна те се възприемат като унижени поданици на друговерци, от
друга – като европейци сред ориенталци.
Ясна граница като че ли няма, цялата европейска част от Османската империя
(Turkey in Europe, Turquie en Europe) се оказва граница.
След учредяването на новата българска държава (1878) тя става обект на други
погледи. Различни чужденци пристигат и заемат различни обществени позиции,
административни постове и социални роли. Но, въпреки променената политическа
ситуация, старите и добре установени опозиции остават актуални: Изток (Ориент) –
Запад, център – периферия, модерно - предмодерно. Те се откриват в нови текстове,
които пораждат различни реакции.
Отношението на чешкия историк Константин Иречек от времето на неговия
престой в България (1879-1884) представлява отлична илюстрация за динамиката и
напреженията между различните представи за българите и за общностите, към които те
принадлежат. В неговите текстове и социални жестове идеята за славянското единство
в нейни централноевропейски вариант се съчетава с ориенталисткия дискурс, което
означава снизходително и покровителствено отношение на европейците към местните,
виждани като част от Ориента. Това поражда реакции, които напомнят за
оксиденталисткия дискурс9, което води до интересен и важен за изследователите
сблъсък на гледните точки, представи и образи на Другия, зад които могат да се
потърсят различни групови интереси и борба за доминация.
Впечатленията на младия чужденец са документирани в неговия „Дневник“ 10,
който е добре познат не само на специалистите, но и на една относително по-широка
аудитория. Дневникът е издаден по-късно, а по време на престоя си в княжеството
Иречек публикува други текстове. Един от тях е интересният пътеписен фрагмент –
„Рилский Манастир“, който излиза първо на чешки, след това е преведен на български
в „Периодическо списание“, под заглавието е пояснено „Из чешкото списание Osveta,
1883, кн. 8, 9 и 10“. Името на преводача не е посочено, но последвалите упреци към
него, отправени от В. Попович, не са основателни. Не са основателни и всички упреци
към самия текст, който е добре написан, съдържа интересна информация, особено за
чуждите читатели, а и отношението към България и българите е по-скоро
добронамерено. Вярно е единствено, че казаното за самия манастир и за неговия патрон
е сравнително малко. Интересно е, че по-късно Иречек наистина публикува поразгърнато и по-детайлно описание на същите места в книгата „Пътуване по България”.
8

Е. Саид, Ориентализмът. Прев. Л. Дуков. София, Кралица Маб, 1999; Н. Аретов, Въобразената
география на Османската империя в спомените на трима български революционери (Захари Стоянов,
Стоян Заимов и Минчо Кънчев), Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 5, Warszawa,
2005, p. 113-128.
9
И. Бурума, Ав. Маргалит. Оксидентализмът. Кратка история на антизападничеството. Прев. Гр.
Атанасов. София, Кралица Маб, 2006.
10
За него вж. М. Кирова, Qui bene labuit… Константин Иречек в София, София в Българския дневник на
Иречек, Литературата, 2014, № 15.
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Тя е издадена първо на чешки през 1888, след това в съкратен немски вариант (1891) и
накрая на български (1899) в превод на Ст. Аргиров от чешки с известни добавки на
автора 11.
Иречек навсякъде декларира възхищението си към българската природа,
интереса и познаването на българското минало и съчувствие към българите. Когато
стига до самия манастир той дори заявява, че имал усещането че е попаднал в „il
paradiso terrestre” и го завладяла „лъстивата мисъл да си докарам тука книгите, да се
отрека от света, от неговите бури и страсти и да остана тук”. И все пак, два абзаца,
които не присъстват в по-известния текст на книгата „Пътувания по България”, биха
могли и да породят известна реакция у един по-взискателен, по-чувствителен и не
съвсем обективен читател.
Особино усещане обзема пътувака, колчем се доближи на един разкрач към границата на
турското царство. То е съзнанието, че стоиш още въз почва християнска и цивилизувана,
ала че там, зад оная чърта се зачина полуизвестната страна с непристъпни тайни, гдето няма
лична безопасност и человешки права, гдето по пътя е потребна будна предпазливост и през
която без особена правителствена протекция не може да се ходи по проста научна
любознателност. Познат ми е той учуден поглед от нееднократен опит и винаги ми се
вестеха неволно в паметта стиховете не знам на коя класическа френска трагедия, че сме
там,
ou finit L’Europe et commence L’Asie.12

Не е много ясно коя „класическа френска трагедия визира авторът, фразата е
използвана от Волтер в девета песен от „Анриада“ (Voltaire, s.a.) и от Шатобриан в
„Геният на християнството“ (Chateaubriand, s. a.)
Формално погледнато тук България е представена в Европа, но твърде близо до
границата с нецивилизована Азия. Трябва да се поясни, че представеното усещане
обхваща Иречек някъде недалеч от Горна Джумая (днес Благоевград), който при това е
от другата страна на границата. А и позицията на автора е несъмнена, той идва като
цивилизатор, представител на Европа и нейната култура, който не се чувства длъжен да
си спомни името на „класическата френска трагедия”, нито нейния автор.
Фразата едва ли е случайна, тя е вариант на често срещани по това време, а и покъсно, подмятания, натоварени с ясен идеологически смисъл. Най-известният вариант
принадлежи на австрийския канцлер Метерних, за когото се твърди, че е казал „Азия
започва от Ландщрасе”, като имал предвид известна улица в източната част на Виена.
Още през ХVІІІ в. на път за Петербург, на пруско-полската граница френският
посланик граф Луи-Филип дьо Сегюр бил констатирал, че е „напуснал Европа” 13.

11

К. Иречек, Княжество България. Т. 2. Пътувания по България. Превод Ст. Аргиров. Второ изд. под
редакцията на Е. Бужашки и В. Велков, София, 1974.
12
К. Иречек, Рилский Манастир, Периодическо списание, 1885, № 18.
13
Л. Улф, Изобретяването, с. 27.

65

Вторият епизод от пътните бележки на Иречек, който представя пристигането в
село Рила, е още по-недвусмислен.
Слязохме в хана, обядвахме варен боб с чесън, големи круши и от нашите консерви, па си
отпочинахме малко, разбира се, долу на рогозките. Сегиз-тогиз низ прозореца продължавах
в народописните си студии. Вънка около нашите вързопи стояха няколко селянки, с наивна
любознателност разглеждаха моето пардесю и с усмихнато лице тихо си приказваха като
как се прави за него плат и как се шие то цялото. Чудно ми беше, че тука подаят децата,
които вече ходят, до третя година и по-късно, особито най-младите жени, което по-сетне
съгледах из други български краини. Освен това трябва да спомена, че тука, ако и нарядко,
се срещат люде пулести, с поличби на кретенизъм.14

Този абзац сякаш се опитва да събере колкото се може повече белези на сблъсъка
между цивилизацията и дивачеството: странната и груба храна („боб с чесън”), която
въпреки щедростта на природата („големи круши”) трябва да се допълни от „нашите
консерви”. Не е пропуснато отсъствието на задължителните елементарни атрибути на
цивилизацията - пътниците трябва да почиват „разбира се, долу на рогозките”, т. е. на
пода. Чужденецът е учен наблюдател, който изследва през прозореца аборигените,
които се чудят на произведенията на цивилизацията и не знаят как да отглеждат децата
си. Чудно ли е тогава, че сред тях се срещат „люде пулести, с поличби на кретенизъм”.
Малко парадоксално тази ситуация не е напълно непозната на защитника на своите
Попович. Той едва ли би признал дори и пред себе си, че е гледал с подобни очи към
сънародниците си. И все пак началото на ръкописа „Труженик”, статията „Трябва ли да
бъдем здрави…” и други негови текстове говорят, че някакъв по-мек вариант на
подобно виждане не му е напълно чужд15.
Една интересна фраза от първата среща на Константин Иречек с Клотилда
Цветишич, неговата бъдеща годеница, но не и съпруга. Разглеждал съм другаде
сложното развитие на техните взаимоотношения, 16 тук ще спомена накратко един
кратък техен разговор, документиран от самия Иречек. Двамата се срещат на борда на
кораб, който ги отвежда по Дунав към българските земи. Иречек е поласкан от факта,
че младата дама си спомня неговите думи „човек може да привикне, да се аклиматизува
на Изток, ала не бива да излиза вън - впечатленията от запад правят връщането в
Ориента много горчиво.“17 Няма как тук под Ориент да не се разбира България, а в
очертанията на Запада да не попаднат Прага и Загреб, откъдето идват двамата млади
пътници. Ефектната фраза, самоласкаещата поза карат Иречек да забрави дори
симпатиите към природата и народа, декларирани другаде.
Това не е случайна фраза. Тя е натоварена с ясни идеологически внушения.
14

К. Иречек, Рилский Манастир.
В. Попович, Съчинения. Издири и подготви за печат Н. Аретов. София, Кралица Маб, 2000, с. 35-73,
557-565.
16
Н. Аретов, Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ - ХХ век). Към
постановката на проблема, В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха
(ХIХ - ХХ век), София, 2001, с. 5-54.
17
К. Иречек, Български дневник, т. 1-2. София, 1932, с. 188.
15
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Разгледаните текстове на К. Иречек, както и други текстове на образовани
славяни, слависти и славянофили, градят едни особен образ на България и Балканите.
Това е място с чудесна природа, където живеят особени хора – те едновременно са свои
– „братя слявяни” и чужди – явни аборигени и покварени с отровата на Ориента
дребнави псевдоинтелигенти, които трябва да бъдат цивилизовани. (Какво се разбира
под цивилизоване и кой има изгода от него е друг въпрос, който е изключително важен
от политическа гледна точка. Да приемем, че хора като К. Иречек и В. Попович не си
дават сметка за него и да го оставим настрани за да избегнем взривоопасния материал.)
Цивилизаторите са добре подготвени и разполагат с необходимите институционални
средства, с които да изградят и наложат своя дискурс за аборигените. Този дискурс,
субективно добронамерен и съчувствен, гради познанието за аборигените, което ги
представя и пред свои (пред славяните) и пред другите (пред Европа и учения свят).
След М. Фуко, Е. Саид и постколониалната критика не ни е разрешено да не си дадем
сметка, че това познание е и власт, че то е форма на подчиняването им.
Част от местната интелигенция, много често получила образованието си в
големите славянски средища, се чувства засегната и изтласкана на заден план от
цивилизаторите. И тя се стреми да изгради контрадискурс, с който да се
противопостави на външните цивилизатори, да ги изтласка и да заеме мястото, което
смята, че ѝ се полага. В различни текстове и социални жестове В. Попович търси
основанията на своя контрадискурс в патриархалния консерватизъм и в стилистиката
на религиозната книжнина. Съществуват и други възможности – например
проевропейски дискурс, извеждане на преден план на други етнически компоненти на
българската нация (прабългари, траки), виктимизиране, етнически месианизъм и пр.
Част от възможностите са разглеждани като не особено уместни по политически
причини – изтъкване на близостта с врагове като гърците (древни и модерни) с турците
и османската империя. Донякъде същите причини се оказват преграда и пред поактивното налагане на представата за балканската общност, която също би поставила
българите редом със споменатите врагове. И още една, не по-малко съществена
причина. Дори когато се противопоставят срещу нежелания дискурс, опълчилите се
възприемат част от него, включително и менталната конструкция „Балкани”. За
българите (а и за останалите християни и славяни от полуострова) Балканите и до днес
са нещо, което не е повод за гордост, нещо „чуждо”, ориенталско, срамно.
Сходствата в обвиненията може би подсказват, че конфликтът не е единствено
между патриархалното и модерното, между центъра и периферията, а и между две
сходни личности или групи, споделящи предразсъдъци. Или между две крила на
славянската идея – руското и централноевропейското. Либералните и консервативните
обвинения може да се окажат само аргументи, само оръжия в един друг сблъсък. Той
може да изглежда междуличностен, но в същността си е конфликт между две социални
роли, между обществени позиции и свързаните с тях дискурси.
Първата роля е тази на цивилизатора, дошъл отвън в Ориента, за да донесе
плодовете на Просвещението и да ги наложи със сила. Втората е на местния
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интелигент, който се съпротивлява срещу цивилизатора, защото отказва да бъде обект
на цивилизоване и да бъде третиран като по-нисш. В този конкретен случай той може
да чувства, основателно или не, че му е отнета ролята на цивилизатор, която сам играе
или май-малкото – за която се е готвил, която репетира. Може да се допусне, че, поне
от известна гледна точка, става дума за конкуренция за роля, възприемана като
централна и за двамата кандидати. Всъщност и Попович, роден в Браила, днешна
Румъния и завършил Московския университет, и Иречек са се формирали другаде,
идват отвън и имат сходни амбиции.
За да артикулират своите претенции и да отстранят конкурентите и двамата
прибягват до сходни аргументи, познати от вече съществуващи дискурси. Езикът на
Попович носи паметта (бих казал – инструмантализира) дискурсът от страха от
заплахите на „европаизма“, формулирани по-рано и широко използвани през епохата на
Възраждането; вероятно не напълно съзнателно той гради някаква модерна версия на
оксиденталисткия дискурс. Това го поставя сред разпространителите на слухове и
клюки за частния живот на Клотилда Цветишич. От друга страна, зад патриархалните
интонации на разказа, който критикува „чуждите нрави“, прозира европейски речник –
Дон Жуан, Дулцинея, използвани и като нарицателни.
Речникът Иречек, на европейския цивилизатор, прибягва в аргументацията си до
клишета като „ориенталски харемски идеи“, полувизантийски характер“, които идват
от вече изградения арогантен, също изпълнен с предразсъдъци и далеч не безкористен
европейски дискурс за Ориента. Предварителните очаквания са това да е един
„либерален“ дискурс. Всъщност, дали е чак толкова либерален варианта на европейския
дискурс, използван от Иречек? (След Саид е резонно да се запита и дали архетипът му е
либерален.) Чужденецът също е склонен да прибегне до патриархални аргументи в
своите обвинения срещу Попович дори и в личния си дневник, което ще рече – когато е
насаме със себе си. Патриархалното му мислене се проявява и в това, че той всъщност
не предлага някакви аргументи за развалянето на годежа си с Клотилда. Може да се
допусне, че, гледан от Прага, Загреб (част от Австро-Унгарска империя към която
принадлежи и Прага) също може да изглежда доста „ориенталски“. Отказът да се
предложи каквото и да е обяснение може да се приеме и за проява на гузно
патриархално съзнание. Несъмнено патриархално е разбирането, че бъдещият
младоженец всъщност е подчинен на волята на семейството си.
Реакцията на В. Попович към текстовете на Иречек за България и българите не е
единствена, но и не и общоприета. В представителните текстове от епохата доминира
друго, по-скоро противоположно отношение. Иван Вазов например възприема гледната
точка на Иречек, както в пътеписите, така и в някои от белетристичните си творби. В
един от ключовите за жанра у нас свои творби „Великата рилска пустиня“ (1892), Вазов
охотно се позовава на Иречек като на специалист по българските въпроси. Нещо
повече, народният поет го възприема като образец и като цяло възприема гледната
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точка на чужденеца и дори някои от неособено ласкателните му наблюдения върху
„гушавите” туземци18.
С тая цел вземах със себе си освен картите и три-четири съчинения, които съставляват
всичката литература за Рилската планина… Рилский манастир от д-ра К. Иречек…
Погледнете дунавските голи равнини, там селяните живеят още в земята като троглодити…
С какво се хранят тука хората? Навярно и те с шума [като козите им]? Няколко гушави жени
и деца, що се мяркат там, допълнят тъжния ефект на тая жалка картина. 19

В заключение, развитието на образа на Балканите може да бъде проследено от
епохата на Просвещението и пътеписите на хората, посетили региона по това време, до
ХІХ в. и новите посетители, през записките на българите, попаднали като заточеници
или по други причини в Анадола. Сблъсъкът между ориенталистките и
оксиденталистките гледни точки и границите, които те прокарват на менталните си
карти представлява интересен и важен изследователски обект, в който доминиращите
идеологически елементи са примесени с лични мотиви.
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ВЪЗРОЖДЕНСКАТА РЕЦЕПЦИЯ НА “ЖИВОТООПИСАНИЕ НА
ФРИГИЕЦА ЕЗОП“ОТ ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН
Андриана Спасова
Институт за литература (БАН)

REVIVAL RECEPTION OF THE "THE LIFE OF AESOP THE PHRYGIAN"
BY JEAN DE LA FONTAINE
Andriana Spasova
Institute for Literature (BAS)

In the culture and literature of the Bulgarian Revival the place of the French writer Jean
de la Fontaine is related to the publication in 1874 in “Читалище” (Chitalishte) magazine of
the translation of "Life of Aesop" by Dimitar Krustev Popov. The significance of the Revival
press is that it allows "Life of Aesop" to become publicly accessible to the mass recipient,
who reads entertainment and instructive stories. The parallel comparisons between the French
and the Bulgarian texts are rather a direct reception of "The Life of Aesop the Phrygian" („La
Vie d’Ésope le Phrygien“, 1678).
On the one hand, "The Life of Aesop (by La Fontaine)" by D. Popov is a Revival
reading of La Fontaine’s work. On the other hand, the French text largely reminds and
rewrites the plot of the popular Byzantine work of Maximos Planudes, "Life of Aesop"
(1479). Of course, la Fontaine’s intervention "cripples" the medieval Christian paradigm,
rebuilding the ancient pagan one. From a third party, the work of Planudеs itself is edited by
an older version, classified by Ben Perry. Dimitar Popov's Revival reception illustrates the
"winding" road that traverses the “Life of Aesop “from Antiquity to the Bulgarian Revival.
The translation by D. Popov is a clear example of how an ancient Greek text reaches the
Bulgarian readership through the intermediary of the French literature of the 17th century
with unlikely Russian mediation.
Key words: The Life of Aesop, Maximus Planudes, Bulgarian Revival reception, French
Classicism, Bulgarian press, Ancient prose, Aesop’s Fables

През Българското възраждане преводът на Езоповото животоописание се свързва
с имената на двама авторитетни просветители Неофит Рилски и Райно Попович.
Интересът към енигматичната личност на Езоп първоначално отвежда към
72

художественото произведение на Максимос Планудис (1260–1310). На византийския
писател и монах се преписва авторството на влиятелното съчинение „Животът на
Езоп“, публикувано след 14791. Дейността на М. Планудис като философ, преводач и
коментатор на Платон и Аристотел допринася по-късно за европейско завръщане към
античната литература и култура. Прочитът на Планудисовото съчинение от Жан дьо
Лафонтен има своето определящо място във Френския класицизъм. На свой ред с името
на видния публицист Димитър Кръстев Попов се припознава късната възрожденска
рецепция на „Животоописание на фригиеца Езоп“ на Жан дьо Лафонтен.
Книгата на византийския автор е преведена от Неофит Рилски, озаглавена „Есωпа
Баснотворца житïе. Максìмомъ Планᴕдомъ списано“ (1842)2, както и от Райно Попович
под аналогичното име „Есопа баснотворца житïе, списано по еллински отъ Максима
Плануда“ (1845)3. В съпоставка с първоначалните ръкописни преводи на Неофит
Рилски и Райно Попович по-различна се оказва рецепцията в по-късните печатни
издания на „Животът на Езоп“ от обществените дейци Димитър Кръстев Попов, Петко
Славейков, Никола Грънчаров. В периода между 50-те и 70-те години на XIX век
възрожденските преводачи са привлечени от нови имена на световната литературна и
историографска традиция: Жул Ламе Фльори, Жан дьо Лафонтен, Иван Крилов, Иван
Хемницер и други.
Възрожденската рецепция на Езоповото животоописание намира място както в
ръкописната традиция през 40-те години на XIX век (Неофит Рилски и Райно Попович),
така и с няколко десетилетия по-късно в периодичния печат – едва през 1874 г.
списание „Читалище“ дава място на Езоповото животоописание в превод на Димитър
Кръстев Попов4. Първоначално Неофит Рилски и Райно Попович достигат до „Животът
на Езоп“ от Максимос Планудис и до басните с посредническата роля на старогръцкия
език (венецианското издание с Антониос Византиос и Адамандиос Кораис). В края на

1

За по-подробна справка вж.: I. Toth, The Story of Iosop the Wise and How He Lived: A Medieval Slavonic
Translation and Tradition of the Life of Aesop, In: Jeffreys, El. and Jeffreys, M. (еds.), Approaches to Texts in
Early Modern Greek. [Papers from the Conference Neograeca Medii Aevi V, Exeter College, University of
Oxford, September 2000, Anadromika κai Prodromika], pp.117-118.
2
Ръкописът на Неофит Рилски. Есωпа Баснотворца житïе. Максìмомъ Планᴕдомъ списано. 1842. За
годината и цялата история на този ръкопис съдим единствено по статията на Ив. Славейков, Една
интересна ръкописна книга от отца Неофит Рилски, в библиотеката на П. Р. Славейков, Сборник за
народни умотворения, наука и книжнина, бр. 15, 1898, с. 299-303.
3
Р. Попович, Есопа баснотворца житïе, списано по еллински отъ Максима Планᴕда: от еллински же
преведено на новоболгарский языкь отъ Райна Поповича са его же труды и иждивение его. 1845.
Ръкопис MNP, Slav. 33. Оригиналният ръкопис се съхранява в Националния исторически музей с инв.
номер 52513. Прочитът на ръкописа се осъществи, благодарение на разширената дигитална научноизследователска библиотека “Зограф“ към библиотека „Славянски филологии“ на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“. Данните за него са по В. Велинова и Н. Вутова. Опис на ръкописите,
старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей. Т. 1. София, Уникарт,
2013, с. 105-106.
4
Д. К. Попов, Животът на Езоп (по Лафонтен), Читалище, 1874, бр. 19, с. 543-553 и бр. 24, с. 701-709.
Маньо Стоянов определя превода на Д. Попов като „преработка“ – М. Стоянов, Българска възрожденска
книжнина: аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания, 1806-1878. София, Наука
и изкуство, 1957-1959, с . 419.
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Българското възраждане автори като Димитър Попов използват нов рецептивен ключ –
Жан дьо Лафонтен (1621-1695).
Френският писател Ж. Лафонтен предопределя литературния облик на Френския
класицизъм. Претворените в стихотворна форма Езопови и авторските басни на
Лафонтен („Лъв и комар“, „Младата вдовица“, „Магарето, което носи светини“) са едни
от най-популярните и до днес в европейската литературна традиция. Интересна е
ролята на видоизменените басни („la fable”) в смисъла, който Ж. Лафонтен ги
употребява като апологоси (фр. appologue)5. Тези кратки литературни форми в
обществото на френската култура придобиват облика на „своеобразна читанка“. Освен
с басните си, Лафонтен е известен с трите тома „Стихотворни новели, извлечени от
Ариосто и Бокачо“ (1664-1671). Общото между произведенията на Лафонтен е неговият
подход да „черпи от цялото богатство от сюжети, познати от античността,
Средновековието и Ренесанса“. Литературната традиция вдъхновява френския
баснописец и за претворяването на Езоповото животоописание по Максимос Планудис.
Новото у Лафонтен като своеобразна класицистична адаптация е и новото у Д. Попов
като видоизменен рефлекс към античната традиция. В новелистичния характер на
„Животът на Езоп“ през 70-те години на XIX век възрожденският автор подобно на
Лафонтен пропуска религиозната етика и морал.
Преди Димитър Попов ранни опити за Езопова биография 6 се срещат при Петко
Славейков в увода към „Езопови басни“ (1852) и при Райно Попович в неговото
предисловие към „Есопа фригийскаго баснотворца басни или приказки“ (1854).
Публикуваните уводни думи на П. Славейков и Р. Попович доста си приличат,
използвайки обща стратегия на „пришиване“ на Езоповото животоописание. По този
начин то придобива ролята на подстъп към Езоповите басни и ролята на кратка
коментарна история за античната литература. Остава да бъде проучен въпросът откъде
точно е почерпена информацията в тези кратки предисловия 7, като най-вероятната
хипотеза отвежда към някое от старогръцките издания на Ад. Кораис. Мнението на
Юлия Николова, че предговорът за Езоп към книгата на Р. Попович, „е заимстван от
сборника на П. Р. Славейков“8, в известен смисъл може да бъде прецизирано и
5

За употребата на старогръцкото понятие апологос у Лафонтен – „Това не е било маниерност, а съзнание
за полиморфността на неговите басни […] в тях персонажите са хора и за разлика от традиционната
басня авторът избягва да изведе моралът (поуката) от сюжета“ – С. Хаджикосев, Западноевропейска
литература. Част втора. Барок. Класицизъм. Просвещение. София, Сиела, 2003, с. 115. Цит. до края на
абзаца от тук, с. 114 и с. 111.
6

П. Р. Славейков, Езопови басни. Букурещ, 1852, с. 3 и Р. Попович, Предисловие, Есопа фригийскаго
баснотворца басни или приказки. Белград, 1854, с. 2.
7
С. Баева публикува целия откъс за Езоп от Славейковия „Басненик“, но не го коментира. Тук авторката
откроява „първите оригинални басни в българската литература“ [това са „Петель и алмазъ“, Щорецъ и
мравiи“, „Баба“, „Воденичарь“, „Свѣтливото чьрвеиче“, с. 110-118, бел. м] – Вж: С. Баева, Българската
басня – начало и развой, Език и литература, 1972, кн. 2, с. 78. Афр. Алексиева се спира на въпроса за
източниците на Езоповите басни при Р. Попович (изд. на Кораис) и П. Славейков (изд. на Кораис,
„Еклогарион грекикон“ на Д. Дарварис, частично П. Берон и Н. Бозвели). – Алексиева, Афр. Преводната
проза от гръцки през Възраждането. София, БАН, 1987, с. 124-127.
8
Юл. Николова, Езоповите басни и тяхното разпространение в българската възрожденска книжнина,
Литературна история, 1983, кн. 11, с. 32.
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коригирано. Безспорни са приликите на двата откъса, както и фактът, че
хронологически „Басненикъ“ (1852) на П. Славейков излиза две години по-рано от
книгата на Р. Попович. Но не по-малко безспорни са и наличните факти от
кореспонденцията между Неофит Рилски и Р. Попович (още през 1838) и по-късно, в
1842 г., писмата между Р. Попович и ученика му Г. Кръстевич. Освен тези две писма, в
които става ясно за намерения на елинския специалист да превежда и издава басните на
Езоп, още по-недвусмислено доказателство за по-ранната преводаческа работа на Р.
Попович от тази на П. Славейков, е наличният ръкопис (1845).
Отново през 50-те години на XIX век се среща текстът „Животът на Езоп“ във
всеобщия учебник „Древня египетска история. I част“ (1858) на Никола Грънчаров в
превод от Жул Ламе Фльори9. Тук античното повествование има по-различно място
спрямо разглежданото морално-дидактично значение – а именно като принос към
историческите четива и историографския наратив. Накрая, през 1874 г. П. Славейков
отново се завръща към фигурата на Езоп (наред с други антични мислители като
Сократ, Платон, Аристотел, Теофраст, Конфуций) в рубриката „Нравоучение и
нравоучители“10 на страниците на списание „Читалище“. Любопитен е този
повествователен фрагмент за Солон, Крез и Езоп, който фрагмент се среща още в
четвърта част от „Втори видински сборник“ (1802) на Софроний Врачански –
„Философския мудрости“.
Оказва се, че преводаческият избор за съчинение-посредник на Езоповата история
е различен и това се илюстрира с разминаването между първите задълбочени прочити
на Неофит Рилски и Райно Попович в сравнение с по-късните преводи на Д. Попов, П.
Славейков, Н. Грънчаров. Интересът към Езоповата биографична повест е отражение
на новосформиращата се възрожденска интелигенция. Достъпът до световната
литературна традиция в първите десетилетия на XIX век се получава предимно в
първите гръцко-български и първите класни училища, а също и във вътрешните
културни и религиозни центрове (като например, Рилският манастир). С постепенното
обществено-икономическо развитие и стабилизиране на българо-чуждестранните
отношения, една част от възрожденските книжовници успяват да получат образование
в различни средни и висши учебни заведения в Европа, Русия и на Балканите. Така
„домашната“ ръкописна традиция и филологическото образование на първите
български граматици и възпитатели все повече се допълва и измества от „външната“
традиция на професионално подготвени преводачи, публицисти и литератори.
От една страна, „Животът на Езоп (по Лафонтен)“ на Д. Попов е възрожденският
прочит на Лафонтеновото съчинение. От друга страна, френският текст до голяма
степен напомня и преповтаря сюжета на популярната византийска творба на Максимос
Планудис. Разбира се, намесата на Лафонтен „осакатява“ средновековната християнска
парадигма, възвръщайки съответно античната езическа традиция. От трета страна,
9

Н. Грънчаров, Езопъвъ Лидия, Древня египетска история. I част, Букурещ, 1858, прев. Жул Ламе
Фльори, с. 71-76.
10
П. Р. Славейков, Нравоучение и нравоучители, Читалище, 1874, бр.1, с. 15.
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Планудисовата творба е редакция на по-стара версия, класифицирана от Бен Пери 11
като Westermanniana. И накрая, двете редакции се базират на трета, която е найдревната версия (I-II в.) и е фрагментарно съхранена на папируси.
Силно опосредената рецепция се допълва и с произхода на византийския текст
като най-късната редакция на фрагментарно запазения античен текст. Френският
баснописец още в Езоповата биография директно реферира към М. Планудис 12.
Неслучайно Тодор Сарафов определя съчинението на Лафонтен като „свободен
превод“13 от Максимос Планудис. По друг начин Симеон Хаджикосев разчита
въпросното повествование: „Към повечето френски издания на басните след краткия
предговор на автора е прибавено и оригинално написаното от него ‚Животоописание на
фригиеца Езоп‘, дан на Лафонтен към таланта на бащата на европейската басня“ 14.
Въпросът дали „Животоописание на фригиеца Езоп“ е френска адаптация на
византийската книжнина, или това може да се приеме за авторски текст на Лафонтен,
засяга темата за „измеренията на адаптацията“ и за спецификата на различните
„адаптационни стратегии“15. Отговорът може да се потърси както в съпоставянето
между текста на Максимос Планудис и този на Лафонтен, така и в критическата
саморефлексия на автора и на преводача Лафонтен. В тази връзка относително по-ясно
обозрим е проблемът с художественото проявление на „долитературнита басня“ 16,
където дори променената жанровата форма е отличителен белег за осъвременения и нов
прочит на Езоп.
След епохата на Античността и Средновековието едни от авторитетните
баснописци Ж. Лафонтен, Иван Крилов, Иван Хемницер, Г. Лесинг, М. Лутер, П. Р.
Славейков, Ст. Михайловски са привлечени от Езоповите басни. Първоначално техният
интерес е свързан с функцията на басните като „училище за нравственост“ (по Г.
Лесинг) и с необходимостта за обогатяване книжовното наследство на дадена преводна
литература (френска, руска, немска, българска). В последствие самите преводачи стават
автори на свои (оригинални) произведения, които до голяма степен напомнят
древногръцките и/или древноримски басни (Езоп и Федър). Много често към самите
новоиздадени басненици има коментарни бележки, които изрично реферират откъде са
взети и адаптирани конкретни теми, мотиви или идеи. Нагледни примери могат да се
дадат от деветте книги с басни на Ив. Крилов, където има както басни, актуални и
близки до руската култура и история, така и басни, препращащи към Езоп, Федър,
11

B. Perry, The Text Tradition of the Greek Life of Aesop, Transactions and Proceedings of the American
Philological Association, Vol. 64, 1933, pp. 198-244.
12
J. Fontaine, La Vie d’Ésope le Phrygien, Fables. Bernardin-Bechet, 1678, p. xxiv. „Животоописание на
фригиеца Езоп“ се намира в самото начало, непосредствено преди стихотворните басни на Лафонтен,
писани между 1668-1694 и заемащи дванадесет книги.
13
Езоп, Басни, Т. Сарафов (прев.), Г. Михайлов (ред). София, Народна култура, 1967, с. 8.
14
С. Хаджикосев, Западноевропейска литература. Част втора. Барок. Класицизъм. Просвещение.
София, Сиела, 2003, с. 113.
15
Терминологията за превод и адаптация тук реферира към изследването на: М. Врина-Николов, Отвъд
пределите на превода: Историята на една дихотомия, Р. М. Станчева (прев.), София, Колибри, 2004.
16
М. Л. Гаспаров, Античная литературная басня (Федр и Бабрий). Москва, Наука, 1971.
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Лафонтен, Лесинг, персийски сказки и други17. Дългият път, който изминава една
антична басня до времето на европейските и руски баснописци, е аналогичен на
рецепцията на Езоповата биография. По аналогичен начин морализаторската история, в
която анекдотите са заинтригуващо вплетени, е притегателен център за не малък брой
преводачи и писатели.
Със самото заглавие на първите си книги Жан дьо Лафонтен („D’Ésope à La
Fontaine: fables et réécritures“) насочва недвусмислено към преработването и новия
прочит на Езоповите басни. По същия начин, независимо от присъствието на
Лафонтеновия почерк в „Животоописание на фригиеца Езоп“, отново определящо
място заема началното въвеждане на Максимос Планудис. Художественото
претворяване на византийския автор е реторически ход, с който френският писател
„играе“ с линиите на фикцията и документалната историческа „истина“ 18. Жан дьо
Лафонтен засяга няколко проблемни и широко дискутирани теми за същността на
литературата, които могат накратко да бъдат изведени.
Първо, трудно различимите граници на фикционалния и документалния пласт
относно легендарната и/или историческа личност на Езоп. По този въпрос привидно
френският автор не се наема да обсъжда и да взима конкретна позиция, макар че
именно поставянето му, е вече своеобразен критически рефлекс. Второ, Лафонтен
извежда още в началото приемствеността на традицията и влиянието на
средновековния писател като по-близък до епохата на очевидците на Езоп (Омир,
Херодот, Аристофан). Времевата дистанция между живота на Планудис (XIII-XIV в.) и
на Езоп (VI-V в. пр. н. е.) е деветнадесет века, която може да се определи като близка на
фона на дистанцията между Френския Класицизъм и Античността. И трето, вече
споменатото самозаявяване на френския баснописец, че преработва и наподобява
текста на М. Планудис.
Осъвремененият класицистичен прочит на Лафонтен се откъсва от
средновековната традиция „само“ по два критерия – а.) отдалечаване от сферата на
„наивното“ възприемане на античната традиция и б.) дидактично-морализаторската
„цензура“ на еротичните епизоди. „Увренъ въ туй, азъ го послѣдовахъ безъ да исхврьлѫ
нищо отъ туй, що е казалъ той за Езопа, освнѣнь малко нѣща, които ми ся видѣхѫ
дѣтинскы или които небѣхѫ толкова приличны“19. Това интересно литературно

17

Примери за Криловата адаптация са басните: 1.„Два голубя“. Перевод одноимённой басни Лафонтена,
тема которой заимствована из персидского источника, 1809“; 2. „Безбожники“. Возможно, Крылов был
знаком с басней Г. Э. Лессинга на эту тему ‚Великан‘, 1808“, 3.„Верона“, Переработка басни Лафонтена
‚Сойка, украшенная перьями Павлина‘, сюжет которой восходит к Эзопу и Федру, 1821-1823“ и др.
Примери за оригинална по сюжет басня е „Квартет“. В этой басне высмеян Государственный совет,
преобразованный в 1810 году Александром I. Четыре департамента совета должны были провести ряд
реформ“. Ив. Крилов. Басни, 2013. Достъпно на: https://vsebasni.ru/krylov/
18
По тази тема за различните „уловки на истината“ в Лафонтеновото съчинение и рецепцията на М.
Планудовата версия „Животът на Езоп“ вж. статията: M. Bellosta, „La Vie d'Esope le Phrygien" de La
Fontaine, ou les ruses de la vérité, Revue d'Histoire littéraire de la France, 79e Année, No. 1, 1979, pp. 3-13.
19
Д. К. Попов, 1874, Цит. съч., с. 543.
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въплъщение на М. Планудис ще бъде илюстрирано при по-нататъшното конкретно
съпоставяне между текста на Лафонтен и превода на Д. Попов.
Новото място на античното повествование „Животът на Езоп“ в развитието на
възрожденската преводна белетристика е свързано и с новосформираната
социокултурна ситуация. Определящ фактор е образованието, което получава Д.
Попов20 (1855-1908, Калофер) – първоначално в Духовната пловдивска семинария, а
след това в американския Роберт колеж21 и в Галатасарайския лицей (1876) в Цариград.
Името на бъдещия преводач на Езоповата биографична повест се свързва и с
математическите му постижения (оригинално разрешение на една приложима
геометрична теорема), които са публикувани във френския вестник „Journal des
Mathématiques“ и в английския "English Mechanics". Стихотворението „Пеперуда“ 22 в
сп. „Читалище“ е още един превод на Д. Попов от френския писател Ксавие дьо
Местр23. Множеството преведени стихотворения (Л. Буле, М. Хартман, Дж. Байрон) и
фейлетони определят Д. Попов като „най-продуктивният преводач“24 в сп. „Наука“. За
първи път в сп. „Марица“ (1883) излиза негов превод на приказката „Новите дрехи на
царя“ от Ханс Кристиан Андерсен. Освен на страниците на периодичния печат,
преводите на Д. Попов са включени 25 във втори том на „Българска христоматия.
Поезия“ (1884) от Ив. Вазов и К. Величков. По-късно Д. Попов издава книгата
„Преведени стихотворения“ (1895).
Накратко изведените биографични моменти и творчески изяви до
Освобождението ни представят Д. Попов с богат опит в преводаческата, научната и
публицистичната сфера. С оглед рецепцията на Лафонтен е предопределящо именно
владеенето на няколко езика: „съвременници по различни поводи свидетелстват, че
Димитър Попов знае отлично руски, сръбски, румънски, френски, немски, английски
език“26. Предположението, че възрожденският преводач директно „чете“ френския
20

Повече за Д. К. Попов вж.: Р. Радев, Димитър Кръстев Попов, В: Ив. Радев (ред.), Енциклопедия на
Българската възрожденска литература. Велико Търново, Абагар, 1997, с. 585-586. А също и: Н. Генчев,
Франция в българското духовно възраждане. София, СУ, 1979; Д. Веселинов. История на обучението
по френски език в България през Възраждането. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2003, с. 185; М.
Терзиева, Един от "Последните мохикани на енциклопедизма", Родна реч, 1997, бр. 5, с. 43-45; Н.
Андреева, Немската литература в България през Възраждането. София, Кралица Маб, 2001, с. 454.
21
В колежа Д. Попов не успява да завърши и е преждевременно изключен, поради „честите си
спречквания с американските протестантски мисионери“ – М. Терзиева, Цит. съч., с. 43.
22
Д. К. Попов, Пеперуда, Читалище 1872, бр. 12, с. 546.
23
Повече за рецепцията на Ксавие дьо Местъ през Възраждането вж.: Н. Аретов, Преводната
белетристика от първата половина на XIX век. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми
на рецепцията. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 1990, с. 179-187.
24
М. Терзиева, Цит. съч., с. 44.
25
Това са творби от европейски и славянски автори: баладата „Въздушний кораб. Зедлиц“ [на
Лермантов], поемите „Чайлд Харолд, I песен“ и „Мазеппа лорд“ на Джордж Байрон, елегията „Българска
песня“ на Хартман фон Ауе; „Дете“ на Гебель, „Мисъл“ на Барон Оскар фон Редвиц, „Певец“, „Майка и
дете“ на Лудвиг Уланд. – Ив. Вазов и К. Величков, Българска христоматия или Сборник от избрани
образци на всичките родове съчинения. Ч. 2. Поезия. Пловдив, Свищов, Солун, Книжарница на Д. В.
Манчов, 1884.
26
М. Терзиева, Цит. съч., с. 44. За конкретен очевидец дава пример Н. Андреева, Цит. съч., с. 454: „В
некролога, подписан от С. С. Бобчев се казва, че е превеждал от „сребската, руската и английската
книжнина“ [С. С. Бобчев, Некролог за Димитър Кръстев, Българска сбирка, XVI, бр. 2, 1909, с. 153]; По
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баснописец, е твърде възможно. На пръв поглед, текстът на страниците на сп.
„Читалище“ следва доста плътно оригинала, като не се наблюдават отклонения и
придърпвания към българския контекст.
Собствените имена на персонажите, техните поясняващи определения и топосите
от френския източник са запазени и не са побългарени. Като например: „Planude“ е
„Планудъ“, „Eſope“ е „Езопа/ Езопъ“, „Phrygien“ е „Фригiецъ“, „Zenas“ е „Зенасъ“,
„Xantus“ е „Ксантисъ“, „Ennus“ е „Енню“ „Jupiter Hoſpitalier“ е „гостопрiемателный
Юпитера“, „Roy de Lydie“ е „Лидiйскый царь“, „Amorium“ „Аморiумъ“, „des Preſtres de
Diane“ са „жрьцити на Дiοна“, „les vapeurs de Bacchus“ са „парытѣ на Баккуса“ и др.
Точното предаване на имената говори за прочита на Езоповото животоописание с оглед
значението на автентичността на „изходната културна среда“27. Образец за
противоположна рецептивна стратегия – на специфичното адаптиране спрямо
приемната културна среда, показва Петко Р. Славейков при превода на Езоповите
басни. Ключов и добре познат пример е с побългаряването на името Херакъл в
епическия народен герой Крали Марко от баснята „Бълха“ 28. Подобни изменения на П.
Славейков дават повод на Боян Пенев да изведе темата за преводната и подражателна
литература29. А по-късно Афродита Алексиева говори за „проява на съавторство“ и за
засилване тенденцията за побългаряване в „преводите на белетристични творби“30 през
50-те години на XIX век.
Ценна с оглед на цялостното разгръщане на темата за рецепцията на Античността
през българския XIX век е фолклорната реминисценция Крали Марко като ехо на
древногръцкия герой Херакъл. Преобръщането на Крали Марко не е случайно, а е
закономерно следствие от руското влияние и насочената културна политика за
възстановяване на националното наследство. Георги Гачев припомня въздействието на
Ю. Венелин върху просветители като В. Априлов, Неофит Рилски, Ан. Кипиловски,
които допринасят за изнамирането на народни песни. „Венелин се възхищавал от
красотата на естествената поезия в тях и в героя от сръбския и българския епос Крали
Марко виждал също такъв представител на духа на нацията, какъвто според него е бил
Ахил при гърците, Дон Жуан при испанците, Фауст при германците“31.
художествен начин Д. Веселинов описва чуждоезиковите умения на Д. Попов: „И с какво чувство, как
звънливо се ронеше из устата му руйната френска реч“ – Д. Веселинов, Цит. съч., с. 185 и др.
27
Вл. Трендафилов, Неизличимият образ в огледалото. Актуалната българска рецепция на Англия,
англичанина и английската мисъл през ХIХ и началото на ХХ век. София, Кралица Маб, 1996, с. 19.
28
П. Р. Славейков, Басненикъ. Езопови басни. Букурещъ, 1852, с. 19. „Бълха“ – „На нѣкого си на крака сѫ
запила бълха а той викалъ Крали Марка да мᴕ помогне за да ιѫ распѫди и ᴕбiе“. Сравни със старогръцкия
оригинал (Fabulae Aesopicae Collectae, C. Halm (ed.), Leipzig, B.G. Teubneri, 1952, Ν-424. „ΨύΙλα.“ (0. 62.
Γ. 230.), p. 205 – „'Ψνλλα ποτε πηδηβαβα έπϊ πόδα ανδρός έκά&ιβεν 'ο δε τον Ήρακλήν έπϊ βνμμαχίαν έκάλει.”.
А също и в превод на Т. Сарафов (1967: 52-53) „Бълха и атлет“ – „Веднъж една бълха скочила, та се
впила в стъпалото на един атлет. […] А атлетът простенал: - О, Херакле.“. За Славейковата адаптация вж:
С. Баева, Цит. съч., с. 79; Юл. Николова, Цит. съч., с. 43 и Афр. Алексиева, Цит. съч., 129.
29
Б. Пенев, П. Р. Славейковата преводна и подражателна литература, Периодическо списание на
Българското книжовно дружество. София, Държавна печатница, LXVII, 1906, с. 205
30
А. Алексиева, Цит. съч., с. 129. Тук авторката реферира към римското наименование Херкулес. За
побългареното име Крали Марко вж. още: Юл. Николова, Цит. съч., с. 43.
31
Г. Гачев, Ускореното развитие на културата. София, Захари Стоянов, 2003, с. 144-145.
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Автентично запазената именна система е ясен критерий за близкото и точно
четене на Д. Попов, който остава верен на традициите на западноевропейската
литература. На свой ред нейното завръщане посредством византийската култура носи
ясната идея за историческото и естетическо разбиране на античното наследство.
Българската рецепция отразява до голяма степен духа на древногръцката класика, като
свързващото звено между тях е литературата и културата на Френския класицизъм.
Отличителен рецептивен маркер за мястото на Античността по времето на Ж. Лафонтен
е развитието както на кратките повествователни форми (басните/апологоси и различни
поучителни сказки), така и на биографиите на видни исторически и легендарни
личности (Езоп). Запознаването на възрожденските читатели с Езоповото
животоописание минава през „естетическата рецепция“ (Х. Р. Яус) както на Гръцкото
просвещение, така и на Френския класицизъм. И двете културно-исторически явления
имат добре конструирана памет за традициите на античното изкуство.
Изключение прави един дребен езиков детайл от Поповия превод, какъвто е
начинът на транскрибиране на древногръцкия поет Омир (старогр.Ὅμηρος) като
„Гомера“32. Това би могло да се обясни с използването на руски източник, където е по
аналогичен начин „Гоме́р“. За разлика от транскрибирането от френски, където
„Homère“ би трябвало на български да звучи като Омер/Омир, поради фонетичните
особености на буквата „h“ във френския език (тя не се чете и не се изговaря). Не е
изключено Д. Попов да превежда от френски, но по аналогия на руския вариант на
името да е сметнал, че то е познато и популярно и за българския читател. Въпреки че
през 70-те години на ΧΙΧ век са известни вече преводите на „Илиада“ от Гр. Пърличев
и Н. Бончев, където поетът е преведен като Омир. Но пък и се откриват примери за
българската употреба на „Гомеръ“ през 50-те години и такъв пример има в
критическата статия на Н. Геров „Няколко мисли за българския език и за образованието
у българите“ (1852). Освен това за възрожденската интелигенция е добре позната
книгата „Древніе и нынѣшніе Болгаре“ (1829) на Юрий Венелин, където „Гомера“ има
своята инструментална употреба. В историографското съчинение теорията за татарския
произход на българите е аргументира именно по аналогия с древногръцкия произход на
новия говорим гръцки. Въпреки различията, исторически са свързани „языкъ Гомера и
Демосθена съ языкомъ нынѣшнихъ Грековъ“33.
Прочитът на Д. Попов отвежда към съчинението на Жан дьо Лафонтен, но още
самото заглавие "Животът на Езоп (по Лафонтен)" проблематизира темата за
директната или косвена рецепция. Употребата на езиковия маркер „по“, а не „от“ е
позната преводаческа стратегия на българските книжовници. По същия начин са
изведени фрагментите от известната история („Der Erdball und seine Naturwunder:
populäres Handbuch der Physischen Geographie“) на немския дарвинист В. Цимерман 34.
32

Д. К. Попов, 1874, Цит. съч., с. 546.
Юр. Венелин, Древніе и нынѣшніе Болгаре вполитическом, народописном, историческоми религіозном
их отношеніи к Россіянам: историко-критическія изысканія, Том 1. Москва, Университетской
типографии, 1829, с. 60.
34
За пов. вж.: Н. Андреева, Цит. съч., с. 449-454.
33
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Възрожденските читатели на сп. „Читалище“ между 1871-1873 г. се запознават с
Цимермановото съчинение чрез четирите преводни откъса от Д. Попов и Д. Душанов.
Във всяка една от публикациите се споменава „споряд Цимермана“ или „(по
Цимермана)“ или, както е в превода на Д. Попов „Независимост на человека от
външните естествени условия (по Цимермана)“ 35. Надежда Андреева, сравнявайки
немския оригинал с френския, руския и българския преводи, прави заключението, че
възрожденските „статии са преведени от руски език“ 36. Отново през езиковото
транскрибиране на няколко собствени имена изследователката дава примериизключения за немски прочит – „бълг. Ханибал – руски: Ганибал, бълг. Херодот –
руски: Геродот“37. От паралела със заглавията на двата превода на Д. Попов от
Лафонтен и от Цимерман може да се заключи, че подходът на българския преводач е
разпознаваем: да не посочва ясно и директно своя източник. Разбира се, това не е
характерно само за Д. Попов, а отразява възрожденското отношение и преводаческа
практика към чуждата художествена литература.
Любопитно е как фино се разминават днес критическите представи за това какво
представлява преводното съчинение „Животът на Езоп“ от Д. Попов. По-често срещано
мнение е за „превод от“ Лафонтен, като не се казва нищо повече за особеностите и
историята на тази рецепция. Маргарита Терзиева акцентира на точния и професионален
преводачески подход, с който Д. Попов „рязко отрича традициите на адаптиране и
побългаряване, типични за възрожденските дейци“38. В същото време, разпространено е
мнението за адаптация на Лафонтен. Маньо Стоянов определя превода на Д. Попов
като „преработка“39. По аналогичен начин („в преработка“) го посочва Николай
Генчев, обхващайки панорамно френската художествена литература през Българското
възраждане40.
Липсата на по-нататъшно разгръщане от Н. Генчев за мястото на Лафонтен (в
сравнение с други френски автори като Ф. Фенелон, Ж. - Ж. Русо, Волтер, Мармонтел и
др) може да е следствие от наличието на не-френски текст-посредник. Още повече и
Димитър Веселинов, изследвайки обучението по френски език за българския XIX в., не
споменава нищо за превод от Лафонтен, като за Д. Попов дава само справочна
информация относно математическия му принос и високия успех в Галатасарайския
лицей. Наясно сме, че преводът на Д. Попов излиза на страниците на периодичния
печат, където има множество преводи и преработки, които все още не са напълно
проучени. Освен това обществено-политическата дейност на Д. Попов и различните
35

Д. К. Попов, Независимост на человека от външните естествени условия (по Цимермана), Читалище,
II, Кн. 12, 1872, с. 546-554.
36
Н. Андреева, Цит. съч., с. 452. И още тук: „И двамата преводачи [Д. Душанов и Д. Кръстев] не
посочват източниците, които са използвали […] По този дълъг път от немски до български език,
цимермановият текст е бил подложен на различни нагаждания“. Авторката дава конкретни примери за
механизма на „коригиране“ на оригиналния текст.
37
Пак там, с. 453.
38
М. Терзиева, Цит. съч., с. 44.
39
М. Стоянов, Цит. съч., с . 419.
40
Н. Генчев, Цит. съч., с. 168.
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позиции, които заема след Освобождението 41, довеждат до предположението за
маргинализирана рецепция на неговата преводаческа и литературна дейност.
Двете критически позиции за преработка и липса на каквато и да е било адаптация
не са взаимоотричащи, макар че стоят несъвместими една с друга. Тези рефлексии
засягат темата за иманентно присъщите процеси през Възраждането, свързани с: 1)
преводаческата техника, 2) постепенното добро овладяване на западните и славянски
езици и най-вече 3) влиянието на чуждата литература върху сформирането на българска
литература42. Ето защо изрично споменатият от Д. Попов „превод по“ насочва не само
към произведението и автора, но и към френския език. Дори да има между двата текста
друг (руски) текст-посредник43, това не омаловажава близкото придържане на
българския публицист към френския оригинал. Тези хипотетични изводи за вярно
предаване на Лафонтеновото повествование за Езоп са следствие от сравняване между
българския и френския текст. На пръв поглед преводът на Д. Попов е лишен от
разнообразните промени и „изкривявания“, специфични на възрожденския културен
контекст.
За тази цел привеждам в съпоставка френския оригинал на Лафонтен, превода на
Димитър Попов и съвременен превод, придържащ се към оригинала:
J. Fontaine, Fables,
premier recueil: livres i, ii,
iii. Claude Barbin & Denys
Thierry, 1678. (pp. xxiii-lvi).
La Vie d’Ésope le
Phrygien
p. xxiv: „On a
veritablement recueilly les
vies de ces deux grands
Hommes
[d’Eſope
&
d’Homere]; mais la pluſpart
des Sçavans les tiennent
toutes deux fabuleuſes;

Д. К. Попов, "Животът на Преводен откъс, направен за
Езоп (по Лафонтен)". – В: целите на изследването, на
сп. Читалище, 1874, бр. 19, М. Илиев от Fontaine, J. 1678
с. 543-553 и бр. 24, с. 701709.

с. 543 „Вѣрно ся
сбраны живоописанiята на
тѣзи двама великы человѣци
[Езопа
и
Гомера],
нъ
повечето учени ги мыслятъ
за басновны, особено тѣзи
които Планудъ е написалъ.

„Ние наистина сме
събрали животоописанията на
тези двама велики люде [Езоп
и Омир] но повечето от
учените смятат двете истории
за баснословни – особено тази,
която Плануд е написал. Аз

41

Само някои от длъжностите, които заема са: директор на Народна библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“, секретар на Върховния касационен съд, прокурор и началник в Дирекцията на вътрешните
дела, министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията. За пов. вж. Р. Радев, Цит. съч., с. 585.
42
Това влияние не е единствено и не бива да се изпускат другите две не по-малко важни процеси за
възникването на оригиналните български произведения. Н. Аретов представя трите „основни потока“ на
възрожденската повествователна литература: 1) „естесвено развитие на по-старите форми“; 2)
„преводната повествователна книжнина“ и 3) оригиналната белетристика и „директното общуване с
чуждите литератури“. В тази връзка е важно уточнението: „Потокът на преводната повествователна
книжнина […] не е насочен единствено, а в известен смисъл дори не на първо място, към създаване на
оригинална белетристика.“ – Н. Аретов, Цит. съч., с. 6-7.
43
А това евентуално руско съчинение, на свой ред, би означавало, че предава достатъчно точно френския
оригинал.
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particulierement celle que
Planude a écrite. Pour moy,
je n’ay pas voulu m’engager
dans cette Critique. Comme
Planude vivoit dans un ſiecle
où la memoire des choſes
arrivées à Eſope ne devoit
pas eſtre encore éteinte, j’ay
crû qu’il ſçavoit par tradition
ce qu’il a laiſſé. Dans cette
croyance je l’ay ſuivy, ſans
retrancher de ce qu’il a dit
d’Eſope que ce qui m’a
ſemblé trop puerile, ou qui
s’écartoit en quelque façon
de la bien-ſeance“.

Колкото
за
мене
азъ
неискамъ да ся намисамъ въ
тѫзи критикѫ. Като Планудъ
живѣеше въ единъ вѣкъ въ
който ся небѣхѫ забравели
дѣлата на Езопам азъ
вѣрвамъ, че той знаеше отъ
преданiе туй що ни е
оставилъ. Увренъ въ туй, азъ
го послѣдовахъ безъ да
исхврьлѫ нищо отъ туй, що е
казалъ той за Езопа, освнѣнь
малко нѣща, които ми ся
видѣхѫ дѣтинскы или които
небѣхѫ толкова приличны“.

лично не пожелах да се
ангажирам с подобна критика.
Плануд е живял в епоха когато
паметта за нещата, случили се
на Езоп не е била още
угаснала, и помислих, че той
знае от традицията какво той е
оставил. В това вярване аз го
последвах, без да изваждам от
това, което е казал за Езоп,
освен това което ми се стори
много детинско или онова,
което
се
отделяше
от
благоприличието“.

Освен посочената извадка, която е тематично свързана с литературния образ на
М. Планудис, въведен игрово в началото на Лафонтеновото съчинение, са направени и
допълнителни паралелни сравнявания между френския и българския текст. Всички те
свидетелстват по-скоро за директна рецепция на „Животоописание на фригиеца Езоп“
(„La Vie d’Ésope le Phrygien“). Възрожденският автор спазва сюжетното развитие на
повествованието, не съкращава епизоди и не прибавя нови. На едно място се забелязва
синонимно удвояване – „енигма (гадка, загадка)“ вместо „l’énigme“44. Този пример е поскоро изключение за преводаческата техника на Д. Попов в сравнение с практиката на
голяма част от възрожденските книжовници – П. Берон, Н. Бозвели, Неофит Рилски, Р.
Попович, К. Фотинов, в чиито текстове синонимни биноми45 изобилстват.
Показателни примери за достатъчно точното следване от Д. Попов на оригинала
са вплетените Езопови басни в анекдотичното говорене на героя Езоп. В
Лафонтеновото съчинение намират място едни от емблематичните басни на Езоп –
„Орел и бръмбар“ „Вълци и овце“, „Мишка и жаба“, „Щурец и скакалци“ и други 46.
Преводът на страниците на сп. „Читалище“ смислово се припокрива с Лафонтеновите
апологоси (басни). В Езоповата биография можем да припознаем апологосите в тяхната
редуцирана форма. Те функционират именно като своеобразен анекдоти или/и
параболи. Тези вставени нравоучения са определящи за сюжетното развитие – героят
Езоп ги разказва не само, за да покаже своята хитроумна реторика и философска мисъл.
44

Д. К. Попов, 1874. Цит. съч., с. 706. и J. Fontaine, 1678, Op. cit., p. xlix.
Др. Вълчева, Дидактика и превод. Школският метод „Психагогия“ и синонимните биноми в
българската преводна практика през ранния XIX век, Език и литература, 2016, кн. 1, с. 69-79.
46
Fabulae Aesopicae Collectae, C. Halm (ed.), Leipzig, B.G. Teubneri, 1952. Πο това издание басните са
съответно: Ν-4 “Άετος καϊ Κάνθαρος”, p. 3-4, N-284 “Λνκος καϊ Πρόβατον”, p. 139, Ν-298 “Μὗς καϊ
Βάτραχος”, p. 147 ι N-350 “Ἂλλως. Παΐς ακρίδας θηρεύων“, p. 173. В текста на Лафонтен тези откъси се
намират на J. Fontaine, 1678, p. xliv и lvi.
45
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В изследването си „Гръцката повест за Езоп и нейният старобългарски вариант“ Майя
Йонова обобщава установеното мнение за присъствието на религиозни и философски
реминисценции в Лафонтеновата творба: „религиозни елементи с различен произход
[…] отзвуци от различни философски школи и противоречиви идеи – от циници,
питагорейци, стоици, софисти даже и платоници“47.
През параболното говорене фригийският персонаж често се спасява от смърт или
прави опити да извоюва свободата си и по този начин повествованието се разгръща.
След като разказва баснята „Щурец и скакалци“ в нейния сбит анекдотичен вариант,
Езоп дава своето спасително „оръжие“-поучение: „Ваше Величество, азъ приличямъ на
този щурецъ: азъ имамъ само гласъ и не сьмь ся трудилъ да вы поврѣда. Крезъ зачуденъ
не само го прощава, нъ оставя въ спокойствiе и Самiенитѣ“48. В Езоповото
животоописание от Лафонтен се откроява темата за твореца (баснопицес) и липсата на
вреда от неговото изкуство, или иначе казано, темата за утилитарните аспекти на
басните и ролята на твореца в сформирането на гражданската, патриотична, морална
позиция на читателя.
Освен този анекдот в повествованието има още няколко любопитни истории,
които пряко засягат темата за свободата и робството и съответно се откроява мотивът
за двойния път към постигането на щастието. Възрожденският читател познава този
мотив още от 1837 г., когато Г. Кръстевич превежда фрагмент (I глава от II книга, 2134) от „Memorabilia“ на Ксенофонт – „Митос Продиков заради Ираклеевата младост“. А
по-късно, през 1850 г., същият мотив присъства в преведения философски диалог на П.
Константинов „Кевита Тивейскаго таблица“ от Кебет. Тъкмо тези две антични
съчинения служат на Николай Аретов49 и Йоана Сиракова50 да обобщят двата близки
мотива – за верния път в живота, за доброто и злото (Кебет) и за двата пътя чрез
олицетворението на двете жени – добродетелта и порочността (Ксенофонт).
Как е представен този видоизменен мотив в повестта за Езоп в превода на Д.
Попов? Преди да пристъпим към проследяването на възловата за възрожденското
съзнание тема, е редно да изложим тезата на М. Милева във връзка с нравоучителните и
прагматично насочени съвети на Езоп към своите господари Атагонус, Ксантис, Крез,
Лицер, Нектанеб. „На читателите индиректно се внушава, че чрез преданост,
послушание и търпение могат да се надяват също на освобождение в противовес на
благородния гняв на Ботев („Търпи и ще си спасиш душата“)“ 51. Дали в действителност
47

М. Йонова, Гръцката повест за Езоп и нейният старобългарски вариант, Литературна мисъл, 1999, бр.
1, с. 108.
48
Д. К. Попов, 1874. Цит. съч., с. 705. Съответно на френски: „Grand Roy, je reſſemble à cette Cigale ; je
n’ay que la voix, & ne m’en ſuis point ſervy pour vous offenſer. Creſus touché d’admiration & de pieté, non
ſeulement luy pardonna ; mais il laiſſa en repos les Samiens à ſa conſideration“. J. Fontaine, 1678, Op. cit., p.
xlvi.
49
Н. Аретов, Цит. съч., с. 86.
50
Й. Сиракова, Преводната литература от старогръцки и латински у нас преди Освобождението, В: А.
Николова (съст.), Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 3. Класическа
литература. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2002, с. 6, с. 11.
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има подобно послание Лафонтеновото съчинение, или тъкмо обратното? Ще си
послужим само с два примера от текста.
В единия пример се извежда ясно опозицията роб – господар (деспотичен) и се
появяват абстрактните понятия като съдба, слава, борба, страх. Въведена е
древноримската богиня Фортуна, олицетворяваща съдбата и щастливата случайност.
Анекдотичната история е за жителите на остров Самос, които искат Езоп да им
разтълкува като „оракул“ едно „чудо“ – как един орел отвлякъл „публичный печат
(мехурь)“ и го пуснал на „грѫдытѣ на на единъ робъ“. Парадоксално поднесената
парабола е повод за лирическо отклонение върху темата за свободата: „Фортуната,
продължаваше той е турнала една борба за славѫ между господарьтъ и робътъ: ако
послѣдный говори лошо, ще бѫде битъ; ако ли говори по добрѣ отъ владѣтеля си пакъ
ще е битъ“52. Именно след тази сцена самоосъзналият се народ в Лафонтеновия текст
принуждава господаря Ксантис да освободи Езоп. Разкриването на това знамение
(завладяването на народа от могъщ владетел) отново провокира възрожденския
читател.
Вторият пример доказва „истината“ в нравоучителното слово на Езоп и как
присъства фолклорното суеверие в предсказания, сънища, клетви. Историята
продължава с идването на Крез и популярната тема за владетелската жажда за власт.
Народът, който героят Езоп анимализира с овце в една от своите басни-анекдоти,
изразява своето предпочитание към покорството. Баснописецът експлицитно и
недвусмислено изразява своята позиция, предоставяйки идеята за правото на избор. Ето
как присъства разглежданият мотив за двата пътя към щастието – свободата и
робството: „единый пѫть на свободѫтѫ, неравенъ и трънливъ въ начялото, нъ твьрдѣ
прiятенъ отпослѣ; другый на робството от начало лесенъ, а отпослѣ твьрдѣ труденъ“ 53.
Във „вразумителните“ съвети на Езоп се отразява християнската иносказателна история
за трънливия път на страданията на Иисус. Мнението на М. Милева относно
индиректното послание за покорството не е съвсем убедително. В повествованието
народът е спасен от завоеванието на Крез, благодарение на жеста-жертва на индивидаЕзоп, който сам предлага да замени физическата си свобода за сметка на колективното
„пробуждане“ – една идилична картина, боравеща с бинарните категории (добро/зло,
господар/роб, истина/лъжа). Умението на Езоповото параболно и нравоучително
говорене е урок не само за народа (роб), но и е урок за владетеля (господар) –
универсалните сентенции и мъдрости към осъзнаването на човека и неговото
израстване. Ето затова по-скоро можем да говорим за подобен тип послание в
повествованието – не за утвърждаване на робския тип поведение и мислене, а за
просветителските аспекти и за превъзпитанието на владетеля (ученик) от мъдреца
(учител).
51

М. Милева, Аспекти на универсализма в Българското възраждане. София, УИ „Св. Климент
Охридски“, 1999, с. 94.
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Д. К. Попов, 1874. Цит. съч., с. 704 и J. Fontaine, 1678. Op. cit., p. xlvi.
53
Пак там.
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Такъв е именно христоматийният урок на Аристотел към Александър Велики,
познат и на възрожденската публика още от учебниците на д-р Петър Берон и Неофит
Бозвели и Емануил Васкидович54. В този повтарящ се анекдот се разкрива и косвената
рецепция на Плутарх през българския XIX век чрез посредничеството на новогръцките
учебни помагала. С фигурата на властта могат да се припознаят различни антични
имена като Филип, Крез, Нектанеб, Кир, както и с фигурата на познанието: Езоп,
Аристотел, Солон. Езоповото животоописание задава просветителския модел за образа
на свободомислещата израснала личност. Познанието и владеенето на ораторските
умения са най-силното политическо оръжие и в този смисъл „безобидността“ на
твореца (имащ само глас) е поредният параболен „трик“.
Биха могли да се изведат поне четири анималистични олицетворения на Езоп в
Лафонтеновото съчинение: Езоп-„щурецът“, Езоп-„мишката“, Езоп-„кучето“ и Езоп„бръмбарът“. Тези своеобразни преобръщания на героя са литературна реминисценция,
възхождаща от средновековната традиция с известния на повечето баснописци
анималистичен епос „Роман за Лисан“. В цялото повествование героят Езоп има
функцията да придвижва развръзката чрез езика на баснята-анекдот. Фрагментарно
вплетените увлекателни истории в самото животоописание се допълват с
морализаторските параболи. Запомнящо е директното извеждане на Езоповия образ 55
като автор на басните: “Въ това врѣмя Езопъ написа баснитѣ си, които остави на
Лидiйскый цар“ („En ce temps-là le Phrygien compoſa ſes Fables, leſquelles il laiſſa au Roy
de Lydie“)56.
Краят на Лафонтеновото повествование завършва по сходен начин с византийския
вариант на М. Планудис – сцената със смъртта на Езоп, разгневил чрез иронията и
сарказма си делфийските мъдреци. Героят в този последен повествователен фрагмент
казва три от своите басни-анекдоти с цел да спаси живота си. Възрожденските читатели
биха останали с неоправдани очаквания, подобно на античната, средновековната и
класицистичната публика. Положителното (приказно) развитие на историята за Езоп е
заменено и баснята сякаш губи своята функция, става неприложима и обезсмисля
нравоучителната си характеристика за сметка на сюжета. Централно остава
драматичното развитие на добрия мъдрец-философ Езоп: „Делфiцитѣ, никакъ
несъжялителни отъ тѣзи примѣри, хвърлихѫ ся врьзъ него и го убихѫ“ („Les Delphiens
peu touchez de tous ces exemples, le précipiterent. Peu de temps après sa mort“)57. Тук
повествователният финал на Лафонтен е силно видоизменен от финала при Планудис,
54

П. Берон, Различие между баща и учител, Буквар с различни поучения, Брашов, 1824, с. 59 и Ем.
Васкидович и Н. Бозвели, Различие отца и учителя, Славеноболгарское детоводство за малките деца.
Част II. Крагуевце, 1835, с. 41. За рецепцията на Плутарх през Възраждането вж: Др. Вълчева, Скрита
рецепция на Плутарх в българската учебникарска книжнина през Възраждането, В: М. Славова, В.
Герджикова, Др. Вълчева, Н. Шаранков (съст.), Studia classica Serdicensia, Том I, Musarum semper amator.
София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, с. 231–243.
55
Интересни наблюдения за рецепцията на Езоп в един по-широк контекст са изследванията на: H Baker,
A Portrait of Aesop, The Sewanee Review, Vol. 77, No. 4, 1969, pp. 557-590; I. Toth, 2000, Op. cit, pp. 115-127
и много др.
56
Д. К. Попов, 1874. Цит. съч., с. 705 и J. Fontaine, 1678. Op. cit., p. xlvi.
57
Д. К. Попов, Пак там., с. 709 и J. Fontaine, 1678. Loc. cit., p. lv.
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където Езоп проклина делфийците, които го хвърлят от скала. Във варианта на
Лафонтен липсва противопоставянето езичество-християнство.
Възрожденската рецепция на Д. Попов илюстрира „криволичещия“ път, който
изминава „Животът на Езоп“ от Античността до Българското възраждане. Преводът от
Д. Попов е ясен пример за това как един древногръцки текст достига до българската
читателска публика през посредничеството на френската литература на XVII век с
малко вероятно и руско посредничество. За възрожденския контекст от края на XIX век
историята на един античен повествователен фрагмент, какъвто е разказът за Езоп, дава
за пример как може да се проследи интересът на поне трима автори М. Планудис – Ж.
Лафонтен – руския автор (?) – Д. Попов към класическата литература. Оттук се
очертава и симптоматичният процес на видоизменяне при превода и адаптацията
посредством особеностите на три езика: от гръцки на френски и от френски на
български.
Общата свързваща линия между всички тези прочити и съответно различните
културно-исторически контексти е нравствено-дидактичната и социалнополитическа
функция на Езоповото животоописание. Важно е да се подчертае ролята на
византийската книжовност като носител на паметта за античната културна традиция.
Ето защо, дори да приемем, че „Животоописание на фригиеца Езоп“ на Лафонтен е
оригинално художествено произведение и е част от националната литература на
Френския класицизъм, това не отменя ключовата роля на средновековната рецепция.
Разбира се, новият западноевропейски поглед към древногръцкото наследство
рефлектира върху новия възрожденски поглед.
При едно най-общо съпоставяне, на пръв поглед, изглежда, че преводът на Д.
Попов се движи близко и точно до френския текст на Лафонтен. Известно е, че както
руските поети и баснoписци Иван Хемницер и Иван Крилов, така и немският
просветител Готхолд Лесинг се обръщат в преводите си към Лафонтен 58. Възможно е Д.
Попов дори да е познавал някое от популярните през XVIII в. руски издание на
„Жизнеописание Эзопа“. Но това не отменя хипотезата за превода на Д. Попов от
френския оригинал и съответно отреденото място на западноевропейската
класицистична литература на страниците на сп. „Читалище“.
Значението на превода на Д. Попов е, че античното художествено произведение
„Животът на Езоп“ става достъпно и разбираемо четиво за възрожденския читател.
58

В проучените издания на Крилов, Хемницер и Лесинг не се открива Езоповата биография като вход
към техните басненици. Прегледани са следните книги: Ив. Хемницер, Басни и сказки в трех частях,
СПб.: Императорской типография, 1799; Ив. Крылов, Басни, Санкт-Петербург, Губернского Правления,
1809; Ив. Крылов, Басни в восьми книгах. Тридцать третья тысяча, СПб.: В Экспедиции Заготовления
Государственных Бумаг, 1837; Ив. Крылов, Полное собрание сочинений. Т. 3. Москва, ОГИЗ, 1946; Эзоп,
Лафонтен, Хемницер, Крылов, К. Прутков, Басни, Н. П. Рогатко (сост.). Москва, АРТ-N, 1994; Г.
Лессинг, Драмы: Басни в прозе. Москва, Художественная литература, 1972. Жизнеописание Эзопа. Книга
о Ксанфе-философе и Эзопе, его рабе, или Похождения Эзопа, М. Л. Гаспаров (прев.), 1968. Предстои да
бъдат потърсени още издания на тези и други баснописци, както и руските преводи на Лафонтеновото
съчинение „Животоописание на фригиеца Езоп“.
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Причините могат да се открият в разграничаването на Д. Поповата рецепция с тази на
Неофит Рилски и Р. Попович: 1) премахната езикова „бариера“ на черковнославянската
книжовна традиция (Н. Рилски) и налагането на новобългарския говорим език; 2)
премахнатия ограничен достъп при ръкописната традиция в сравнение с начините за
разпространение и демократизиране на знанието чрез печатното слово и 3) премахната
средновековна християнизирана линия (Планудис) в сравнение с модерното светско
разбиране (Лафонтен).
Мястото на френския писател Жан дьо Лафонтен в културата и литературата на
Българското възраждане се свързва с разгледания досега превод „Животът на Езоп“ от
Димитър Попов. Освен този превод, периодичният печат дава място на още поне трима
писатели и преводачи, насочили се към френския баснописец – Петко Славейков,
Тодор Шишков и Богдан Горанов. На страниците на в. „Македония“ най-рано излиза
литературнокритическата статия „Лафонтенови басни“ от Петко Р. Славейков, в която е
включена и баснята „Ушите на заяца“ 59. Публицистично-сатитиричният тон на главния
редактор осмива пороците в българското общество и откроява неговите „гости…
чуждестранни“ – „Завистливите человеци, предатели, тъпоумните и несамосвестни
ласкатели, недоброжелателните, неродолюбивите и своекористни гордци". Петко
Славейков адаптира езоповската реминисценция „заешкий страх“ през „твърде
изкусното подражание“ и „собственото си остроумно първоначинание“ на „Добрият
Дядо Де-ла-фонтен“.
След П. Славейков името на Лафонтен и неговото творчество частично е
засегнато от нападателната критическа статия „Развезката на една вехта комедия от П.
Р. Славейков или отговора на две негови фарси“ 60 на Тодор Шишков. Този текст е част
от поредицата критически текстове и рецензии между Т. Шишков и П. Славейков,
чието проследяване е любопитно, но не е във фокуса на настоящето изследване. Само
ще бъде откроен поводът Т. Шишков да включи баснята „Колата и Мухата“ у
Лафонтен, анализирайки качествата на стихотворението „Не късни ме мила мамо от
гроба“ от П. Славейков. Отново през езика на баснята в своя „прологъ и епилогъ“ Т.
Шишков отправя своите остри критики към П. Славейков, припознат метафорично като
типа „досадителны“ всезнаещи интелектуалци (мухи), които „трιѫба да са пѫдιѫтъ61.
След превода на Д. Попов отново на страниците на сп. „Читалище“ излиза още един
превод, Горановият превод62, свързан не със животоописанието на Езоп по Лафонтен, а
със животоописанието на френския баснописец. Прави впечатление, че рецепцията на
Лафонтен през Българското възраждане е свързана преди всичко с периодичния печат
59

П. Р. Славейков, Лафонтеновите басни, Македония, г. I, бр. 41, 9 окт. 1867. Цит до края на абзаца са по:
Българска възрожденска критика, Г. Марков (съст.). София, Наука и изкуство, 1981, с. 105-108.
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Т. Шишков, Развезката на една вѣхта комедiя Γ. П. Р. Славейкова или отговоръ на двы новы фарсы въ
бр. 4 и 5 на „Читалище“ отъ 1873 год, Право, бр. 5, с. 4 и бр. 8, с. 4, бр. 10, с. 3-4 и притурка на бр. 10,
1873. По-късно статиите излизат в отделна брошура.
61
„..за да удовлетворимъ любопытството на читателя за тъзи муха (че и на самаго Славейкова, който
наистинѫ не може да чете и разбере френскыя баснописецъ) ный превеждамы тукъ тъзи басня на
Лафонтена“, Пак там, бр. 5, 1873, с. 4.
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Б. Горанов, Ла-Фонтен, Читалище, 1875, бр. 13, с. 597-609.
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(в. „Македония“, сп. „Читалище“ и в. „Право“) между 1867-1874 г. Прочитът на тези
три български превода ще бъде част от едно бъдещо доразвиване на темата за мястото
на басните и баснописците през българския XIX век.
Значението на авторитетната фигура на Ж. Лафонтен за Българското възраждане
може да бъде обобщена през критическото осмисляне на литературните явления спрямо
образователния фактор. Иван Шишманов дава за пример Лафонтен, Русо, Шекспир,
Бомарше като модели за „генниални мѫже“, „самоуци“, „най-образованитѣ мѫже на
своята епоха“, които развиват своя талант независимо от „своето неправилно или
недостатъчно школско образование“63. По сходен начин е въплътена идеята за
самостоятелната осъзната подготовка на личността през делото на Неофит Рилски, Р.
Попович, Хр. Павлович, П. Берон и др. Именно Бел-Ланкастърският метод е този
самопросветителски проект, който вдъхновява възрожденските книжовници да
развиват своя филологически усет и да поставят основата на новата българска
литература.
***
И ако през 40-те години на XIX в. Неофит Рилски и Райно Попович „черпят“ от
античния извор с помощта на старогръцките текстове (биографичната повест и басните
на Езоп), издадени от дейците на Гръцкото просвещение Антониос Византиос и
Адамандиос Кораис. То през 70-те години на XIX в. традицията на френската
класицистична литература се отразява в наново появилия се интерес към Езоповото
животоописание в лицето на Д. Попов. Между тези десетилетия (40-те и 70-те на ΧΙΧ
в.) античното повествование за Езоп не се среща в цялостния си вариант. Негов отзвук
има само под формата на фрагментарни откъси, наподобяващи коментарни бележки.
Определящо е, че през 50-те години – времето на „бум“ от преводни Езопови
басненици, всъщност образът на древногръцкия автор се появява като енигматична
личност с оспорвано авторство, подобно на случая с Омировия въпрос.
Византийското съчинение „Животът на Езоп“ в преводите на Неофит Рилски и Р.
Попович остава неиздадено, но то има своята просветителска роля за развитието на
първите компетентни български читатели на античната литература. От своя страна,
значението на възрожденския печат и учебникарската книжнина е, че позволява
Езоповото житие да стане общодостъпно за масовия реципиент, който се „зачита“ в
развлекателните и поучителни истории. През филтъра на възрожденското „истинно
образование“ – „классично“ и „литературно“64 изследването се опита да допринесе за
реабилитиране мястото на класицистичен прочит „Животоописание на фригиеца Езоп“
от Жан дьо Лафонтен.

63

„..но кой ще се осмѣли да нарѣче единъ Лафонтенъ, който съ възхищение чете Хорация, Вергилия,
Теренция, Бокачио, Ариоста, Макиавели, или един Бърнсъ, който страстно изучава Шекспира, Попъ,
Локе, Бейла и пр. – необразовани мѫже“ – Ив. Шишманов, Опити за обяснение на литературните
явления: С особен поглед към образователния фактор, Училищен преглед, 1905, бр. 8, с. 808.
64
Н. Бончев, За училищата, Периодическо списание, кн. 3, 1871, с. 9.
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За разширяването на историко-естетическия хоризонт на българския читател
спомага превеждането на емблематични за световната литература автори като Езоп, помалко известния Максимос Планудис и Лафонтен. Древногръцкото художествено
произведение „Животът на Езоп“ свидетелства за трайно наложилия се интерес към
античната словесност през различните социокултурни контексти (византийски,
среднобългарски, западноевропейски и възрожденски). Езопови басни и
животоописанието на Езоп са предопределящ етап от сформиране на нравоучителната
преводна и новобългарска литература през Българското възраждане.
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ПАМЕТТА ЗА МИНАЛОТО ПРЕЗ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВОТО ЗА
ИСТОРИЧЕСКИ СЪЧИНЕНИЯ (1836-1856)
Недка Капралова
Институт за литература (БАН)

LA MÉMOIRE DU PASSÉ À TRAVERS LA SOUSCRIPTION À OUVRAGES
HISTORIQUES (1836-1856)
Nedka Kapralova
Institut de Littérature (ABS)

De 1836 à 1856, dans la littérature bulgare apparaissent six ouvrages historiques publiés
en souscription : deux histoires générales, trois histoires du peuple bulgare et une histoire «
privée », celle des dernières heures de l’empereur russe Nicolas I er. Les listes des
souscripteurs, placées à la fin de ces livres et dans certains cas assez considérables, attestent
de l’intérêt du public bulgare pour la mémoire du passé à travers les ouvrages historiques.
Mots-clés : Réveil national bulgare, Littérature, Historiographie, Souscription,
Sociologie de la littérature, Histoire culturelle

За периода 1836–1856 г. в българската книжнина се появяват шест труда с
историческо съдържание, отпечатани с предварителната помощ на бъдещите си
(потенциални) читатели (слушатели). Още едно съчинение – Разговорник грекоболгарски от Христаки Павлович, може да се причисли към тази група, тъй като
съдържа една кратка българска история.
Има основание Анна Алексиева, когато пише, че „носталгично настроеният
субект, който възрожденската литература конструира, тъгува не толкова по загубените
пространства, колкото по невъзвратимото минало. При това миналото, за което става
дума, е не [...] близкото минало, функциониращо в модуса на т.нар. комуникативна
памет, т.е. в живите спомени на няколко поколения. Става дума за минало, което дори
не е преживяно лично, но което може да бъде почувствано по рушащите се руини,
свидетелства и реликви, по онези места на паметта, които отпращат към митичната
праистория и героичното минало, към утопичния Златен век, към паметниците и
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символите на идентичността”1. Същата авторка с право приема тезата на Ян Асман, че
„миналото не възниква от само себе си”, а е „резултат на културно конструиране”2.
Точно културното конструиране на миналото е задачата, която изпълняват
възрожденските истории, а и всички учебници и книги по история, защото историята е
форма на родова памет, но по-особена. Тя не се предава от поколение на поколение
както митовете и легендите. Тя се конструира. (За съжаление, често съобразно
политически пристрастия.) В модерното време всяко ново поколение, всеки следващ
клас ученици трябва да бъдат обучавани по история. В противен случай те няма да я
познават, няма да знаят миналото си, корените си. Оттук и огромното значение, което
придобива историческото познание в епохата на Просвещението.
Разглежданите тук книги могат да се разделят на три части: по обща история, по
българска история и „частни” истории.
Първото съчинение по обща история, излязло със спомоществование, датира от
1836 г. Това е Кратко начертание на всеобщата история3, преведено от руски от
Анастас Кипиловски. Книгата започва с мото – цитат от Соломон, което подчертава
значението на историята: „Тобою Цари царствуют, тобою велможи величаются, и
властители держат землю”. Следва посвещение, адресирано към мецената Йоан
Добрьов х. Бакалоглу, в което се възхвалява щедрата му помощ. Особено впечатляващ
е предговорът, в който преводачът засяга някои твърде болезнени за неговото време
проблеми: липсата на пари, нежеланието на богатите да подпомагат книгоиздаването,
срамът на някои просветени българи от безкнижните им сънародници и т.н. Интересни
данни поднася Кипиловски за състоянието на българската книжнина в онзи момент
(1836 г.). Личи неговата осведоменост, компетентното му мнение за различните
осъществени вече издания. Мотивите, които са го накарали да преведе тази история, са
ясни: досега на български език не е преведена нито една Обща история и това е голям
пропуск, който той се опитва да запълни с една кратка обща история, която е особено
нужна като учебник:
Освен това, ако би и да имахми сега една пространна и всемирна История, пак требаше да
имами и една таквас кратка, за да ся предава на дечицата наши по Школите, па после в
пространната да намярват изложението на секий исторический предмет на дълго, защо по
сичките школи в Европа за сичките науки имат сочинени основни (темелни) кратки книги,
на които децата основно и придуготовно научават главните начала на сичките науки и
художества.

1

А. Алексиева. Българската поезия от 40-те и 50-те години на ХІХ век. Роли на субекта. София,
Кралица Маб, 2012, с. 198-199.
2
А. Алексиева. Цит. съч., с. 201.
3
Кратко начертание на всеобщата история. На росийскиат язик сочинено от професора господина Ивана
Кайданова, а от росийскиат на славено-болгарскиат наш язик преведено и в най-новата история
допълнено от Анастасия Стояновича Кипиловскаго, уроженца Казанскаго в Болгарии, и посвящено г.
Йоанну Добрьову Х. Бакалоглу. Weltgeschichte. В Будим, в Университетската кралевска типография,
1836 лято.
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Ползата от тая история, според преводача, е да видят децата как са се въздигали и
падали царства: целият свят е пред очите им. Кипиловски се обявява против
досегашното образование единствено на основата на религиозни книги: „Немами вече
време да растлейвами златото временци на нашите дечица в Часослови и Псалтири”,
макар че е много важно духовните пастири да наставляват децата от малки в
православната вяра. Книгата на Кипиловски е преведена добре, езикът е ясен, написана
е на говорим жив български, особено интересен е речникът, който преводачът прилага
към книгата си и в който често една дума е преведена на български, а за още по-голяма
яснота са посочени синоними на гръцки и турски. Книгата завършва с обявление за
готвената от Кипиловски българска история, но, за съжаление, тази история не излиза.
Трудът на Кипиловски е публикуван с доста слабо спомоществование, предимно в
средите на българската диаспора в чужбина – тя среща предварителната читателска
подкрепа на 267 мъже от 11 града: Букурещ, Гюргево, Браила, Галац, Крайова, Одеса,
Пеща, Белград, Карлово, Клисура, Велес, подписали 572 екземпляра. Но сред имената
на нейните спомоществователи присъстват тези на мнозина видни за времето си
българи: братя Димитрий и Христо Мустакови, Лука А. Моровенов, Марин Ат. Бенли,
Георгий Пешаков, Добри Желязков, Петър Сапунов, Петър Берон, Николай Палаузов,
Васил Априлов, Евстати Мутев, Ст. М. Тошков, Ст. Д. Тошков, Д. М. Тошков, Райно
Попович, Ботю Петков, Христо Попвасилев, Хр. Пулиев, Евлоги Георгиев и много
други. Трябва да се отбележат щедрите дарения, особено на българите в Одеса, за
училищата и главно за откритото в предишната година Габровско училище. Списъкът
на тази книга показва и още един интересен факт – диференцираното отношение към
учителите: понякога името на някой учител може да се окаже написано след имената на
другите спомоществователи, без особено отношение към него, но когато става дума за
учители от класата на Райно Попович, отношението е съвсем различно и то
категорично е засвидетелствано както с мястото, което неговото име заема в списъка –
в началото, така и с титлите и епитетите, с които е „украсено”.
Втората всеобща история, която излиза през разглеждания период, също е в
превод от руски и е дело на Атанасий Чолаков Хилендарец. Това е Введение в всеобща
история4. Оригиналът на книгата е на немски език. Неин автор е А. Л. Шлецер и
преводачът превежда и оригиналния предговор от 1806 г. (вероятно този предговор е
присъствал в руското издание), в който е обяснено как да се преподава по тази книга.
Трудът представлява действително „въведение” в историята, в което са описани
различни понятия и се дават необходимите за всяко дете начални познания. Разделена е
на две части. Първата част поставя общофилософски проблеми в един много
просвещенски и демократичен дух, като се твърди, че „всички человеци по своето
произхождение равни са между себе си” (с. 23), и развива идеите за гражданско
общество (с. 52). Втората част поднася различни познания: по праистория, за
структурата на земята като планета, за началото на човешкия род, за готварското
изкуство, за огъня, металите, грънчарството, различните писмености и т.н. Написана
4

Въведение във Всеобща История [от А. Л. Шлецер]. Превел от руски Атанасий Чолаков Хиляндарец.
Част 1. В Цариград, типографията на Ц. вестник, 1851.
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ясно и достъпно, на много четивен език, тази книга получава сравнително слаба
подкрепа от бъдещите си читатели: тя излиза със спомоществованието на 260 лица
(сред които две жени) от 10 града и големи села и 3 манастира, подписали 461
екземпляра. Прави впечатление участието на Панагюрище, където по това време
преводачът е учител: там 60 мъже и 2 жени са подписали 71 екземпляра. Независимо от
слабото спомоществование книгата е получила подкрепата на значителен брой видни
личности, чиито имена присъстват в списъка: Нешо Бончев, Марин Дринов, Йоаким
Груев, Аверкий Петров, Кръстю Пишурка, Неофит Рилски, Иларион Макариополски, Г.
Раковски, Хр. Тъпчилещов, Никола Тъпчилащов, х. Рали Мавриди, Георги Золотович,
Димитър Тошков, Георги Тошкович, владиката Стефан Ковачевич. А самата книга е
посветена от преводача на неговия основен меценат – видния български търговец и
радетел за българския напредък Александър Екзарх.
Групата на книгите по българска история включва три произведения.
Първата българска история, излязла със спомоществователство, е Заради
возрождение новой болгарской словесности или науки5, преведена от руски от Михаил
Кифалов. Автор на книгата е известният българист Ю. Венелин, един от първите, които
убедено защитават българската кауза, посочвайки достойнствата и заслугите на
българите за развитието на книжнината и за разпространението на християнството сред
славяните, благодарение на славянската азбука, съчинена от Константин-Кирил
Философ, и на цялата култура на средновековна България. Книгата е посветена на
Евстатий Семьонович, наречен от преводача негов „благодетел”. В предговора си
Михаил Кифалов също изразява своето становище по езиковия въпрос, като споделя
трудностите, които е срещнал в желанието си да пише на старобългарски, както
съветват автори като Венелин, В. Априлов и др. Кифаров посвещава „слабия” си труд
на „бедна България”, като се надява всеки, който колкото може, да помогне за
напредъка на отечеството, както правят „трудолюбивите пчели” и според както е казано
в Евангелието, че който крие дарбата си, трябва да бъде прокълнат.
Книгата изобилства с интересни сведения – например за богомилите и за
разпространението на богомилството в цяла Европа.
Трудът на Ю. Венелин е от особено значение за пробуждането на българския
народ. Потвърждение за това дава и неговият спомоществователски списък, който
предлага истинска панорама на българската диаспора в Румъния. Особено значимо е
спомоществователството в Букурещ, където живее и работи преводачът – губернският
секретар М. Кифалов – видна и значима за времето си личност. В Букурещ са
подписани 785 екземпляра! Книгата излиза със спомоществованието на 410 мъже от
Букурещ, Браила, Галац, Крайова, Плоещ, Александрия и Фокшан, подписали общо
5

Заради возрождение новой болгарской словесности или науки. Сочинение или книжица рускаго
историописателя Венелина, Москва, 1838. Превел губернский секретар М. Кифалов, тетевенец. С
притуряние няколко песней и истории заради полуславяне или румуне (молдо-власи) и некоих
достопамятств и мудрих изречении. Kai istoria peri twn Hmi-Slabwnwn, hgoun Roumounwn (MoldoBlacwn). Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига сос букви Питаря К. Пенковича, 1842.
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1328 екземпляра. Сред имената на спомоществователите могат да се видят тези на
голям брой високопоставени руски чиновници и влашки боляри; от книжовниците
могат да се споменат имената на Анастас Кипиловски и Петър Берон. Друг значителен
факт, който трябва да се отбележи, са даренията за училищата в цяла България,
упоменати по градове в края на книгата (общо 42 града).
В 1844 г. излиза История на славеноболгарския народ из историята на г. Раича6,
преведена от сръбски от Петър Сапунов. Тази история е една от книгите, получили наймасова подкрепа от бъдещите си читатели, според данните от спомоществователския
списък, отпечатан в нейния край. Книгата е посветена на българския търговец Николай
Чернович от благодарния преводач, който нарича себе си „списател”, а в предговора си
ясно изразява самочувствието си от свършената работа, която „в совершенство” привел.
Предговорът на Сапунов е интересен в няколко отношения. В него преводачът разкрива
обстоятелствата около написването на историята – колко пъти родолюбивите българи в
Букурещ са го молили да напише такава книга, колко пъти той отказвал, защото бил
наясно, че трябва много книги да се изчетат, докато се състави такава история, но найнакрая се съгласил и я написал на прост български език. Сапунов съзнавал, че с това ще
предизвика недоволство, както сам казва: „Аз зная, чи на мнозина по волята ни ше
бъде, чи е просто, а не Славенски списана. Но таквизи трябва да питат онес, които са
много книги просто издали, с кое средство по-скоро към Просвещението се достига.
Ний сме пак тук имали във вид туку на нещото, а не на язика”.
Възгледите на Сапунов, изразени в предговора, за значението на историческите
съчинения са напълно в духа на просвещенското мислене. За него това е най-важното
знание, което обогатява човека и го учи да познае себе си и света:
Колко е полезна Историята на Отечеството, тие туку знаят, кои искренно любят своето
Отечество, и нему ревнуват. Колко е хубаво то, за да знаят началото на своят род, и первия
прародител. Историята нас учи де са первите столици биле, от де се тъй наименували
Прародителите, какви са от почетка до сега судби претерпели, какви са техните славни
работи биле, кои Цари с кои народи са вели война и за що е то било; Сичкото тя живо ни
туря пред очите, което като знаем, не само общата полза не презираме, но и по-мудри от
предишните с разсуждението биваме, и вяще побуждение към науките имаме, които и ума
просвещават, и Отечеството укрепляват. Кой от Болгарите до сеге знал от де са тие
произишли, и де е первото тяхно поселение около Волга било; кой би и кога и помислил, чи
са тие славни Царье и Императори имали, и да е името тяхно кога годя в света славно и на
неприятелите страшно било.

Книгата несъмнено е била посрещната с интерес, дължащ се на познанията, които
предлагала в един режим на подчертан патриотизъм, на категорично възпитаване в
отстояване на националната идентичност в оптиката на припомняне на славното
6

Историята на славеноболгарския народ из историята на г. Раича и някои исторически книги, составлена
и на славяносербския язик списана за синовете на отечеството от Атанасия Несковича в Кралевско
университетското печатописание в Будим град в 1801 година, а от славяносербския на
славяноболгарския язик переведена от канцеляриста Петра Сапунова и в неговото печатописание сега
первен печатана. В 1844 година. Букурещ.
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минало и имплицитно внушаване на идеята за възможно славно бъдеще: историята на
българите до падането им под османско владичество е славна; самата дума “славяни”
произхожда от “слава”; славянският език е един от петте първоезика; славяните
произхождат от Мосох, шести син на Яфет, син на Ной. От друга страна, трябва да се
отбележат някои неизбежни недостатъци на книгата. Отпечатана е с
църковнославянски букви, написана е на източен диалект (преводачът е родом от
Габрово), на език на домашна, а не на обработена книжовна употреба, с подчертано
влияние на немския език в синтактично отношение (преобладаваща позиция на глагола
в края на изречението) и влияние на румънската графика: задната гласна -ъ се отбелязва
както в румънски с ã. Може да се каже, че няма почти никаква връзка с развитието на
процесите в България.
Спомоществователството за тази книга е впечатляващо. Подписани са 2005
екземпляра от 1383 лица (1379 мъже и 14 жени) от 21 града в Румъния и България, 6
села и 2 манастира в България. Особено масово е то в Букурещ, където живее и работи
преводачът (209 екз., подписани от 94 мъже), както и в родния му град Габрово (230
екз., подписани от 222 мъже). Масово е участието на българите в Търново, в Сливен, в
Самоков и др. Но списъкът на спомоществователите на тази книга поставя един твърде
интересен проблем, който, при наличните за момента данни, може да се определи като
своеобразна мистерия/мистификация/кражба/незлоумишлено присвояване. Става дума
за това, че този списък почти буквално повтаря списъка на Общое землеописание на К.
Фотинов. Според наличните данни и по изричното свидетелство на Надя Данова, найдобрия познавач на живота и делото на Фотинов, двамата автори не са се познавали,
никога не са били в кореспонденция, във всеки случай в архива на Фотинов никъде
нищо не се споменава за възможно познанство, още по-малко за сътрудничество между
двамата. При все това е ясно, че именно списъкът на Историята повтаря този на
Географията, следователно Сапунов е този, който е заимствал. Внимателното
сравнение на данните в двата списъка дава следните резултати: напълно идентични,
включително до съкращенията, печатните грешки, графичното разположение,
последователността, броя на подписаните екземпляри и т.н. са списъците на следните
селища: Крайова, Плоещ, Фокшан, Браила (с един „изпуснат”), Галац, Търново (с двама
„изпуснати”), Габрово (!), Трявна, Севлиево, Я(Е)нина, Шумен, Русе (като у Сапунов
има добавени три имена след поп Димитър и преди Иванчо Пенчович), Елена, Котел,
Атонска гора, Рилски манастир, Самоков (!). Разлики се наблюдават в списъците на
двете книги от Букурещ, което е нормално; в Сливен, където Сапунов добавя 18 имена
в началото и след тях преписва списъка на Фотинов, като дори не идентифицира като
едно и също лице известния сливенски нотабил от 40-те години на ХІХ век чорбаджи
Данчо Дянков – устабашия на бакалския еснаф; имената на учениците в списъка от
Стара Загора са разбъркани, но са същите; от списъка на Рушдев е „изпуснат” един
човек. Събрани от Сапунов или негови представители са спомоществователите от Татар
Пазарджик, отпечатани на два пъти, от Стара Загора, също отпечатани на два пъти, от с.
Змеево, от Чирпан, Градец, Карнобат и с. Курт бунар, Чирпанско, което като цяло
прави 223 екземпляра, подписани от 210 мъже. Могат да бъдат потърсени различни
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обяснения за това толкова странно съвпадение. Може да се допусне, че за Сапунов това
в никакъв случай не е било кражба на интелектуална собственост, още повече, че по
онова време подобно понятие не е съществувало в полето на българската култура, а и
на европейската. Може би за него това е била поредната компилация, която той да е
приемал за естествена. Вероятно е смятал, че няма нищо нередно в това да препише
списъка на Фотиновата география, за да придаде повече тежест на своята история, а и
може би е бил убеден, че родолюбивите спомоществователи за географията не биха
имали нищо против да купят и историята на българския народ – една не по-малко
потребна и патриотична книга. И въпреки това някои буквални преписвания не могат
да не събудят най-малкото едно странно усещане за нещо не съвсем редно. Като
например буквално преписания списък от Самоков, където четем „Христо З. Фотоглу с
последователите негови” или “Константин Г. Фотинов за сиротски и лишени в училище
ученици”. Какво ли е било изумлението на Константин Фотинов, когато е видял
историята на Сапунов и от нейния списък е научил, че е спомоществовател за 10
екземпляра, които дарява на бедните ученици?! Нещо повече – този е единственият
случай за всичките изследвани от мен 78 книги за периода 1806-1856 г., в който един
книжовник буквално заимства списъка на друг. Какви са били подбудите на Петър
Сапунов, които са го накарали да постъпи по този начин, днес можем единствено да
гадаем, тъй като няма запазен архив на този книжовник. Вероятно на този интересен
случай е съдено да остане просто още една от многото загадки на Българското
възраждане.
Още една българска история излиза със спомоществователство през разглеждания
в настоящата работа период – Критически издиряния за историята българска на Ю. И.
Венелин7, в превод от руски на Ботю Петков. Преводът на Б. Петков не предлага
никакви паратекстове, няма мото, няма посвещение, няма предговор, от които
историкът на литературата да може да съди пряко за мотивите на автора. Само косвено
може да се предположи, че изборът на горещия родолюбец Б. Петков се е дължал на
желанието му да поднесе на своите сънародници една изключително интересна,
увлекателна и подхранваща националната гордост книга, в която се разказва за
славното минало на българите. Прави впечатление, че най-често спомоществователите
са подписвали по един екземпляр, което позволява да бъде изразена хипотезата, че са
купували книгата за себе си, а това вече говори за личен, читателски интерес. Ботю
Петков не отпечатва обявление за своя превод или поне такова не е достигнало до нас.
Съществува само една обява в Цариградски вестник, год. ІІІ, брой 135 от 22 август
1853 г., с която преводачът се обръща към своите спомоществователи с молбата поскоро да му изпратят имената си, за да могат да бъдат отпечатани в края на втората
част. Тази книга, за която, съдейки по спомоществователския списък, може да се
предположи, че е функционирала като учебник, излиза със спомоществованието на 757
7

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От прихождението на блъгарети на
Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от Великий Княз Руский
Святослава. Преведе от руский Ботю Петков. Част пръва [и втора]. В Земун, в И. К. Сопроновата
бръзотисна книгопечатница, 1853.
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лица (от които 13 жени) от 38 селища, предимно градове в България, Румъния, Украйна
и Централна Европа (Виена, Карловац, Земун, Белград) и един манастир. Сред
селищата има много малко села. Подписани са 891 екземпляра. Сред имената на
спомоществователите присъстват тези на мнозина видни за времето си личности: на
практика цялата емиграция и много други, което безспорно е указание за интереса към
тази история.
Последна в разглежданата тук група произведения излиза Последни часове от
животат на император Николай първий8. Книгата започва с графика, представяща
руския император Николай І на смъртното му ложе. Не предлага никакви паратекстове,
преводът е доста слаб, написан на език, в който личи смесица от сръбско и руско
влияние. Излиза със сравнително скромно спомоществование – само от четири града
(Одеса, Галац, Браила и Свищов), в които 115 мъже са подписали 502 екземпляра.
Трябва да се отбележи активното участие на одеските и галацките българи, сред чиито
имена присъстват тези на мнозина видни български емигранти, както и изключително
големият брой търговци сред спомоществователите.
Така книжовното спомоществователство от първата половина на ХІХ в. спомага
за съхраняването на паметта за миналото чрез историческите съчинения, получили
предварителната финансова помощ на бъдещите си читатели и слушатели.
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"ХРИСТОИТИЯТА" НА РАЙНО ПОПОВИЧ И
ГРЪКО-РИМСКАТА АНТИЧНОСТ
Марта Методиева
Институт за балканистика с център по тракология (БАН)

“THE HRISTOITHIA” OF RAYNO POPOVICH AND GRECO-ROMAN ANTIQUITY
Marta Alexandrova Metodieva
Institute of Balkan Studies&Centre of Thracology (BAS)

The research on the presence of Greco-Roman antiquity in the works of Bulgarian
writers from the end of 18th and the whole 19th century attracts our interest because of the
unexplored examples of the influence it had on their views on the world, on their ethic and
cultural code of behavior.
The cause to dive into a deeper exploration of works that have already been analyzed
lays in the opportunity to find new points of interest and appreciation. This is the case of
Rayno Popovich’s book “Hristoithia” or “Manual for Good Behavior” that was regarded in a
negative way by the great Bulgarian researcher literary historian Boyan Penev as
“Philistinism at its best”. Penev omits the in-depth exploration of the origins of the moral
rules, charted in the book, and the environment that generated them. The context of GrecoRoman antiquity in Popovich’s work is totally disregarded and needs a to be addressed anew.
This text aims to show the ethical and philosophical influence that Aristotle, the Stoics,
Plutarch and many other ancient philosophers and writers had on “Manual for Good
Behavior”. Just like the ancient thinkers, Rayno Popovich understood well the goal of every
developing society to bring up well educated, morally and virtually sound men who create a
society of good, purposeful and happy citizens.

Key words: Greco-Roman antiquity, conduct books, ancient philosophers, Boyan
Penev, moral education

Изследването на присъствието на гръко-римската античност в произведенията на
българските просвещенци от края на XVIII-ти и целия XIX-ти век предизвиква интерес
поради непроследените прояви на влиянието, което тя е оказала върху техния
мироглед, върху етичния и културния им код на поведение. В синхрон с обръщането
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към Античността, което е една от основните черти на Просвещението в Европа 1,
същото се наблюдава и в България, макар и със значителни разлики в интензитета,
честотата и дълбочината на това случване. Едно от доказателствата за подобно
твърдение намираме в „Христоитията” на Райно Попович и по-специално в нейния
предговор.
Причината да се връщаме към по-задълбоченото разглеждане на произведения,
които вече са били в една или друга степен изследвани, е, че могат да се открият нови
акценти в тях, които значително да променят тяхното възприемане. Настоящата статия
се съсредоточава върху начина на представяне на „Христоитията” от Боян Пенев във
втория том на неговата „История на българската литература”, където той след
изреждане на принципите на поведение популяризирани в произведението, с
осезателно негативен тон обобщава, че моралът налаган от подобни писания може да
се нарече филистерски в пълния смисъл на думата 2. После добавя, че това е моралът
на златната среда, на практичното благоразумие и благоприличие3. Онова, което
пропуска, е задълбоченото изследване на основата, върху която този морал почива и
средата, която го е породила, поради което контекстът на гръко-римската античност в
това произведение остава незабелязан и далеч от анализа на изследователя.
******
Основният въпрос, който трябва да се зададе по отношение на превода на
„Христоития или благонравие”, е защо Попович намира за важно именно това
произведение да бъде представено на българските читатели. Отговорът може да се
изрази в две подточки: едната е експлицитно заявеният мотив за превода, другата е
имплицитната, но формираща среда за пораждане на подобен текст. Явната причина да
преведе такова произведение Попович представя с думите: (Антоний Византийски
предложи „Христоитията”) на читателите с много премъдри поучения, като да
могат от нея да се пообреждат, и да си украсяват жителството, и между хората
да имат похвално и добронравно съществуване. 4 Втората линия на отговора присъства
в целия предговор, но никъде не е изрично заявена, защото би трябвало да се
подразбира. Може да бъде идентифицирана по косвен път, най-вече като се обърне
внимание на факти от биографията както на Райно Попович, така и на учителя му
Неофит Дукас. Разбира се, не може да се пропусне и разглеждането на
характеристиките на така популярните за времето си христоитии или наръчници за
добро поведение, представени от Попович с думите: В превод Благонравие, поучение на
добрите табихети, на тербиели науки.

1

Вж. Й.Сиракова, Преводната литература от старогръцки и латински у нас преди Освобождението,
Преводна рецепция на европейските литератури в България, т.3, съставител Анна Николова, София,
2002, с.6.
2
Б. Пенев, История на новата българска литература, т.2. София, Български писател, 1977, с. 406.
3
Пак там, с.404.
4
Р. Попович, „Христоития или благонравие”, дигитализиран оригинал, с. 9
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Неофит Дукас се ражда в областта Епир около 1760 г. Още като дете майка му го
праща в близък манастир, но той бързо напуска мястото за покаяние, за да се доближи
до извор на знание, което той особено много почита. На 18 години отива в Йоанина,
при учителя Козма Балан, след това в Мецово, където учи три години при Деметриос
Вардакос, напредничав, но не много мъдър учител. За да завърши филологическото си
образование, Дукас успява да отиде в Букурещ като домашен учител в знатни домове,
като сам учи при известния Ламброс Фотиадис в училището му Автентики Схоли 5.
През 1803 г. е извикан във Виена, където поема грижата за православната гръцка
общност. Пет години по-късно му свършва договорът и той остава в града, отдаден на
издателска дейност. В Букурещ се връща през 1815 г., за да наследи Фотиадис като
учител и ръководител на училището му. Постига значителен успех на тази длъжност,
като увеличава броя на учениците от 60 на 400. По това време животът му се намира в
голяма опасност, тъй като е краен поддръжник на катаревуса, езиковия архаизъм и
обръщането към Древна Елада. Сред авторите, които издава и превежда на новогръцки
от старогръцки между 1805 – 1813 г., са Тукидид, Ариан, Дион Хризостом, Максим
Тирийски, Библиотеката на Аполодор, речи на атически оратори, в 10 тома, Херодиан и
др., а между 1834 – 1845 г. – Омир, Еврипид, Софокъл, Есхил, Теокрит, Пиндар и
Аристофан. Казва се за него, че елинизмът в пълна степен е живял в главата му6.
Отново подтикнат от стремеж към по-добро образование, след 1815 г. в Букурещ отива и
роденият през 1773 г. българин, Райно Попович от Жеравна. Там той става ученик на Дукас,
усвоява взаимната методика на обучение и изучава в голяма дълбочина старогръцки език.
Преди да стигне до Букурещ, Попович учи в жеравненското килийно училище, после в
Сливен, след което учителства три години в Котел. В опит да продължи образованието си,
отива в Света гора, където, за да учи, трябва да се покалугери. Той не прави този избор и
отива в Солун, където постъпва в солунското гръцко училище. След временен престой там
заминава за о. Хиос, където продължава в прочутото хиоско училище.

През 1819 г. Попович се връща в Котел от Букурещ и отваря частно училище,
където е учител до 1826 г. Прочува се като учител по ново и старогръцки език, като е
известен с това, че преподава главно на старогръцки, като на по-начинаещите си
ученици го обяснява на новогръцки и на български, а на по-напредналите само на
новогръцки. От 1827 г., в продължение на 25 години, е учител в Карлово, в
Елиногръцкото училище. Сред учениците му в двете училища са Петър Берон, Анастас
Кипиловски, Георги С. Раковски, Евлоги Георгиев, Гавраил Кръстевич, Ботьо Петков и
др.7
По време на обучението си Райно Попович изучава непреведените дотогава на
славянски езици автори като Херодот, Ксенофон, Платон, Аристотел и др. Самият той
превежда „Христоития или Благонравие”, „Краткое толкование на Божествения храм и
на колкото са в него священньи сосудъй и одеждъй”, на „Басните на Езоп”. През 1857 г.
5

Κ. Θ., Δημαρας, Νεοελληνικος διαφωτισμος. Αθηνα, 1980, σ. 342.
Ι. Καλιτσοθνακη, Η Αναβιοσις των κλασσικων σποθδων εν Ελλαδι απο της Απελευθερωσεσως και εντευθεν.
Αθηναι, 1958, σ. 354-355.
7
Б.Пенев, История на новата българска литература, с. 393-396.
6
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завършва и неиздадения превод „Младаго Робинзона случай”. Първите две
произведения издава в Будапеща през 1837 г.8
Следвайки примера и модела на Дукас, Попович навлиза в дълбокото познаване
на Античността чрез езика като ключ, който му отваря вратите към повечето
хуманитарни науки, като история, философия и филология. Пример за това са думите
на Гавраил Кръстевич за учителя му:
Помня и до днес, преподаването му беше сякога много искусно, сладостно и ясно и с
всичките исторически, филологически и други потребни разяснения придружено. 9

Попович никъде не споменава, че е учил и знае латински, а напротив, ползва
обработения вариант на превода от латински на гръцки на Антоний Византийски.
Доброто познаване и силната връзка с гръко-римската древност са налице. Преводът
само през старогръцкия език поражда скритата мотивация за превеждането на
„Христоитията” на български. Макар и този тип произведения да са създавани с
цивилизоващото предназначение да се усвои един нов бон тон, в духа на време на
сериозни промени в човешкия начин на живот и възпитанието на децата, когато хората
се учат да не бъдат груби, да имат добро поведение, за да се приспособят по-добре към
социалния живот, да знаят как да седят, да се хранят, да говорят с по-възрастни, повисшата цел е създаването на нов етичен кодекс. Въпросът е дали той е изцяло нов или
основните му принципи са вече добре познати още в Античността, но поради различни
фактори са приглушени или заместени от други ценности от етично и религиозно
естество. Ролята на Просвещението е да напомни и актуализира тези забравени модели
на поведение от езическото минало 10. Предговорът на Христоитията потвърждава
подобна гледна точка, защото в него имплицитно се доказва, че утилитарната цел за
усвояване на добри нрави не би могла да бъде постигната, ако няма широка етическа
основа, върху която да изгради правилата си. Всъщност, това основен гарант за нейното
полагане, е не друго, а доброто образование. Новината в случая или забравената истина
от Древността е, че добре образованият човек не е непременно само най-умният, найчелият, най-успелият, а преди всичко, онзи, който се е научил най-добре да живее със
себе си и с другите. А това се постига, ако той умее да бъде разумен, ако се научи да
контролира емоциите си, ако знае как да не изпада в крайности, които да го повличат
наляво или надясно и така да го отклоняват от пътя напред.
Познаващият гръко-римската античност като Райно Попович няма нужда
специално да заявява, че това са добре познатите етични принципи на Аристотел за
„доброто живеене” и радващите се на дълготрайна популярност, както в Гърция, така и
в Рим, ценности на стоическата философия. В своята „Политика” Аристотел въвежда
основната роля на образованието и добродетелта за постигане на добър живот с думите:

8

J. Irmscher und M.Mineemi, Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neuern Zeit, p. 377-378.
Б. Пенев, История на новата българска литература, с. 394.
10
Вж. Κ. Θ., Δημαρας. Νεοελληνικος διαφωτισμος, σ. 38.
9
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И тъй, колкото до съществуването на държавата бихме могли да решим, че е правилно да си
съперничат всички тези качества или някои от тях, става ли дума обаче (за постигане на)
добрия живот, както казахме и преди, с най-голямо основание биха си съперничили
образованието и добродетелта.11

Попович на много места говори директно или косвено за добродетелта като
основното, което трябва да познават младите хора, като още в началото пояснява, че
нищо в тази ценност не противоречи на християнската етика, с думите:
Защото като гледам езичниците, някои от тях имат такъв разум за истинския Бог, и такава
ревност към добродетелта, без да са чували Евангелието…12

По-надолу Попович продължава темата, че смисълът на учението е постигането
на добродетелта, а ако това се забрави, се намираме в голяма заблуда, с думите:
Нашата грешка е голямата студенина към учението, и великото пренебрежение към
четенето, което поражда невежеството, глупостта и голямото затъмнение на всичките
добродетели.

На 28-ма страница от предговора си Попович обобщава двете водещи линии на
„Христоитията”, а именно придобиването на добро възпитание в тон с християнските
повели и постигането на оптимално съществуване на личността както сама със себе си,
така и с другите, в съгласие с основните стоически принципи за „апатията” или
свободата от лоши страсти, условие за щастлив живот. В думите му се долавя както
искреността на истински вярващия християнин, така и убедеността на добре
познаващия езическата философия поклонник на древността:
Трябва да сме целомъдрени, праведни, благочестиви, кротки, благи, разумни, търпеливи,
ревностни към добрите работи, към всичките добродетели склонени – тук чуваме
християнина Попович, който продължава: но най-вече нито в благополучието твърде
радостни, нито в злополучието твърде скръбни, нето в гнева си като побеснели, и
зверовидни…13

– а тук можем да усетим как Попович си припомня всички
примери от древността за следване на стоическите принципи, от Катон
Стари, до Сенека или Марк Аврелий.
Обзорът на предговора на „Христоитията”, направен от нейния преводач, показва,
че чрез античните автори, които той поименно е споменал, заедно с цитати от техни
произведения, се засягат едни от основните теми вълнували всеки тръгнал по пътя на
опознаването на света и на самопознанието, важна цел за човека на Просвещението.
Вижда се отражение на обсъждането на темата за необходимостта от философско
познание в думите на Диоген14; за ценността на учението, представена от Плутарховата
11

Аристотел, Политика. Предг. Б. Богданов, О. Гигон, Прев. от старогръцки А. Герджиков, Ред. Б.
Богданов. София, Отворено общество, 1995, с. 85.
12
Р. Попович, „Христоития или благонравие”, дигитализиран оригинал, с. 10.
13
Пак там, с. 28.
14
Пак там, с. 21.
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идея за образованието като прозорец към чуждите закони 15; проблематизирането на
познаването на доброто, илюстрирано с думите на Хезиод разделящ хората на три вида:
който от само себе си познава доброто; който се учи от друг на добрини; и който не е
достоен нито за едното, нито за друго, е непотребен за всички работи.16
В пасажа: За това не треба да гледамъй да возбудим с тие наши переводъй любопитно око в
сердцата на младъйте и в нихните нежнъй душъй, и с тях да привлечем тяхното внимание и
любопъйтство, ами треба да си в глубят сичкият свой разум и внимание в Златоустовъйте и в
Василиевъйте и Григориевъйте мудръй и душеспасителнъй списание. Да прострат своето любопитство в
Иродота, Ксенофонта, Платона, Димостена, Тукидида: да вникнат сос сичкото си внимание в Еврипида,
Есхила, Софоклеа, и Омира, от които сичките до нъне просвещенни племена и язъйццъй са си отвориле
очите, и които нето можем да ги преведем, нето Славенски можем да ги намерим: а понеже ищем да
станем совершенни, сичките тие треба да ги имамъй и да ги четем… 17

е ясно зададена
образователната рамка на преподавателя Попович, който знае, че доброто образование
включва преди всичко четене и познаване на основополагащите, класически текстове
от древността, участващи във формирането в дълбочина на просветената личност.
Дефицитът в изследователския подход на Боян Пенев, който казва, че две неща са
накарали Райно Попович да преведе и издаде „Христоитията”: нейното широко разпространение в
Гърция и че ще допринесе за нравственото възпитание на българите, въпреки че тоя негов принос за
възпитанието на българската младеж е от твърде съмнителна стойност 18,

отнема ценността на
изучаването на гръко-римската античност, като я свежда до ефектното цитиране на
имена и сентенции, без по-задълбоченото изучаване на нейната етико-философска
система и послания, чиято същност е да помогне на подрастващите да станат добри
хора и полезни граждани, които ако постигнат тези две цели, ще се радват на найисканото в живота: щастието.
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КАТОЛИЧЕСКИТЕ МИСИИ В МАКЕДОНИЯ (КРАЯ НА XVIII - XIX ВЕК):
МЕЖДУ ДУХОВНОТО И СВЕТСКОТО
Рая Заимова
Институт за балканистика с Център по тракология (БАН)

LES MISSIONS CATHOLIQUES DE MACÉDOINE (FIN DU XVIIIE – DÉBUT DU
XIXE SIÉCLE) : ENTRE LE SPIRITUEL ET LE LAÏQUE
Raïa Zaïmova
Institut d’Études balkaniques&Centre de Thracologie (ABS)

La contribution ouvre une seule page des missions catholiques à Salonique
(Thessalonique) ottomane. À la base des sources primaires l’auteur présente la formation des
sujets du sultan dans une société multiethnique et méditerranéenne. Les programmes
d’enseignement dans le Séminaire catholique bulgare à Salonique relèvent les ambitions des
missionnaires de Saint Vincent-de-Paul (dits lazaristes) d’éduquer les pauvres Bulgares-Unis
dans la religion catholique. En même temps, sans s’écarter des méthodes modernes et laïques
des Lumières et de la France, les éducateurs cherchent un canevas pour civiliser les jeunes
bulgares. Au XIXe siècle la « langue des Lumières », répandue dans les Balkans ottomans
surtout par l’éducation, provoque également des réactions qui révèlent des sentiments
d’identité nationale. Selon l’évêque bulgare L. Mladenoff, élève des lazaristes, « L’amour de
la Patrie fleurit en même temps que la civilisation et le progrès ! »
Mots clés : Missions dans les Balkans, Éducation moderne, Thessalonique, le National

От Древни времена до наши дни град Солун е заемал и заема едно от ключовите
места в източната част на Средиземноморския басейн и по-специално в Егейско море.
Мисионерската дейност на апостол Павел (средата на I в. сл. Хр.) оставя трайни и
неувяхващи следи сред поколения християни по целия свят. В българското съзнание
пък остават запаметени фигурите на братята Кирил и Методий, чийто роден град се
превръща в символ на българския език, духовност и култура. Следвайки хронологията
ще посоча и известното царско величие на име Калоян, сключил уния с папата,
признал авторитета на Римокатолическата църква (1204). По-късно в 1235 г. кралската
му титла “Rex Bulgarorum et Vlachorum” е посмъртно отменена на църковен събор.
Същият дава повод на безбройни творци още през Средновековието да отразяват
амбициите му за превземането на Солун. Както е известно, Калоян загива при обсадата
на крайморския град през 1207 г. след редица извършени подвизи на балканска почва
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срещу византийски съседи и западни рицари. Около фигурата му възникват легенди –
както на Запад, така и на Изток. Поставен и в кръга на владетелите – врагове на
закрилника на Солун св. Димитър (III в.).
В случая оставям настрана легендата и митологията за тях, към които неволно се
връщаме не толкова в изследванията си, а в популярния и масов дискурс, изпъкващ с
носталгия по „загубеното“ или изпуснато българско време. Страницата, която отварям,
се разгръща на XIX век и по-точно в неговите последни десетилетия. Става дума за
слабо известни страни от историята на Солун, когато мултиетничният град се
модернизира. По средиземноморска традиция италианците заемат основно място,
следвани от французите, чиито капитулации с Турция са актуални до 1914 г. 1
Търговската и занаятчийска дейност в града се разширява с модерна инфраструктура,
фабрично производство на храни и текстил, строеж на пристанище, трамвайна линия и
не на последно място с частни и обществени сгради в стил сецесион 2. Този процес,
който става видим от 1880 г. насетне, привлича население от малките градове и села от
османската провинция Македония. Специално българите от Битоля, Енидже Вардар,
Кукуш, Воден, Лерин намират работа в Солун, където живеят в смесени махали или
постепенно обособяват свои. В навечерието на Балканските войни те се оформят като
четвъртата по големина общност след евреи, турци и гърци. Обръщам внимание на
факта, че преселването на българите в Солун означава и смяна на тяхната епархия 3. Не
всички са били източноправославни и/или екзархисти, както и не всички са попадали в
съответните епархийски списъци. Наличието на католически общности и чужди папски
мисионери формира едно по-различно малко общество, което в рамките на
мултиетничния Солун добива свой облик.
Католическите мисии
Става дума за дейността на мисионерите от ордена на Св. Викентий и на сестрите
на милосърдието, които продължават започнатото от йезуитите дело в Солун. Орденът
на Лойола урежда своя мисия още през 1693 г. 4 Аргументът за настаняването им е, че
Св. Павел е имал за цел да превърне Солун в модел за всички вярващи от Македония и

1

*Текстът е част от изследователски проект „Солун и българите“, финансово подкрепен от ФН при
МОНМ.
На 31 декември 1913 г. гръцките власти връчват на консулствата в Солун циркулярно писмо, с което
прекратяват близо четири вековното действие на капитулациите между Турция и западните страни. Вж.
M. Jestin, Pour une histoire de la diplomatie consulaire. Le consulat de France à Salonique, 1781-1913, Bulletin
de l’Institut Pierre Renouvin, 2015/1, N 41, éd. IRICE, p. 139-148.
2
Вж. двуезичното българо-гръцко издание: Солун и Пловдив и тяхното успоредно развитие, XVIII-XX
век. Солун, 2000.
3
А. Иширков, Град Солун, географски чертици. – Сб. Солун. Издание на възпитателите и възпитаниците
от солунските български гимназии, София, 1934, с. 12-13; Ю. Константинова, Солун и българите – между
емоциите и прагматизма. – В: Културно-историческо и езиково наследство на “съседна" България. Съст.
М. Младенова и В. Гешев, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2013, с. 213-231.
4
La France au dehors. Les missions catholiques françaises au XIXe siècle sous la direction du Père J.-B. Piolet,
S. J. avec la collaboration de toutes les Sociétés de Missions. t. 1. Introduction par E. Lamy. Missions d’Orient.
Paris, Armand Colin, 1900-1903, p. 115-116.
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Ахайа5. Следвайки това едновремешно желание, йезуитите подемат пътя на
мисионерството като капитулациите – подновени през 1673 г. – спомагат за
издействане на съответните разрешителни от османските власти. Близо век по-късно
конгрегацията на Мисията (нар. лазаристи), основана от Св. Викентий де Пауло, се
намества или по-скоро замества йезуитите в града. Това става през 1783 г., т.е. десет
години след разпада на йезуитския орден и изразената гръмко Волтерова мисъл за
скорошното ликвидиране на църковната институция. Историята обаче е запаметила
друго последствие.
Въпреки избухналата Френска революция (1789) и масовата забрана във Франция
на католически конгрегации, братята и отците, познати най-вече като лазаристи,
тръгват по пътищата на апостол Павел6. Към тях се присъединяват сестрите на
милосърдието. Едните и другите имат един общ супериор със седалище в Париж, а
мисионерските им цели и задачи съвпадат: единственият начин да се поднови и
поддържа Христовата вяра е диалогът между отделните личности и образование на
младежта7.
За периода от 1815 до 1870 г. или от първата Реставрация на монархията във
Франция до краха на Втората империя по времето на Наполеон III на ниво
министерство на външните работи се оформя становището за привличане на
католическите конгрегации в културно-образователните дейности в чужбина. Макар и
през годините това сътрудничество между светското и духовното да е
непоследователно, то дава своите резултати. Министър Фр.-Р. дьо Шатобриан (18211828) и по-късно Франсоа Гизо (1840-1848) – независимо от протестантското си
вероизповедание – се стремят да отделят средства за католическите мисии в Леванта и
Америка8.
През 1840-те години към министерството на образованието се създава комисия за
научни и образователни дейности, чиито агенти се насочват към Османската империя и
Влашко с цел инспекция на преподаването по френски език в местните училища, в
медицинските и военни школа под закрилата на султана. Двете министерства работят за
разпространението на „езика на Просвещението“, с чието посредничество в рамките на
империята се цели образоване на поданиците в духа на модерна Европа. Неслучайно
тези процеси протичат в синхрон с европеизацията и танзиматските реформи от
времето на Абдул Меджит (от 1839 г. насетне), когато „интелектуалната“ пропаганда
на Франция се осъществява както от светски лица, така и от духовници9.
5

Вж. критическото издание Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C.
M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore
XCVIII), р. 25. Ръкописът се съхранява в Архива на конгрегацията на лазаристите, Париж.
6
Конгрегация на свещенослужителите от Мисията е създадена от Викентий де Паоло (1625). Наречена е
на лазаристите, поради наименованието на обитавания от тях манастир „Св. Лазар“ в Париж.
7
La France au dehors, p. 115-130.
8
Histoire de diplomatie culturelle des origines à 1995 par F. Pigniau. Paris, La documentation française, 1995,
p. 21-30.
9
R. Zaïmova, Un voyage littéraire en Turquie au début du XIXe siècle, In: Interférences historiques, culturelles
et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIXe et XXe s.), Sofia, éd. académiques
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С други думи, анти-клерикалните настроения от епохата на Просвещението
остават на заден план за френските управници. От 1826 г. насетне в Цариград и Смирна
заработват колежи на лазаристите, чиято цел е пропагандиране на католицизма като
френският език и култура стоят в основата на образованието. Сред учащите се са
поданици на султана и деца на пребиваващи в Османската империя чужденци от
различни европейски страни. Дипломите им са идентични с тези на същите учебни
заведения във Франция10. След Цариград и Смирна, Солун се оказва подходящ пристан
за католическа пропаганда, която цели „цивилизоването“ на подрастващите с
преподаване на светски науки паралелно с катехизиса.
Първото мъжко училище в Солун отваря врати през 1834 г. във франкмахале,
където живеят чуждите поданици и са разположени всички култови сгради, дюкяните
на търговците и занаятчиите, банките. Много скоро религиозното франкофонско
образование започва да се простира извън средата на местните католици и
франкмахале. Монсеньор Льольо, апостолически префект на католиците и директор на
колежа „Св. Беноа“ в Цариград, отразява в писмата си усилията на това учебно дело:
Всички се стичат в неговото училище [на брат Франсоа, новопристигнал],
католици, гърци, евреи. Помещението не позволява да се съберат всички деца, които се
представят, ще трябва да го разширим. Този брат се ползва вече с всеобщо доверие.
Може да допринесе за благото на мисионерството, защото преди всичко, с
образованието на младежта може да се надяваме на процъфтяването на религията в
Леванта.11
През погледа на отец Артур Друлез
Подробна картина за начина на подбиране на кадрите и образованието им
намираме в писанията на отец Артур Друлез, съставени през 40-те години на XX в.
Този увлекателен автор е служил при лазаристите в „Св. Беноа“, в европейския квартал
Галата (Цариград). Обемистите му ръкописи за мисиите в Цариград, Смирна, Албания,
за папския визитатор Лобри са съхранени в архива на лазаристите в Париж, Солун и
Истанбул. До днес няма издаден нито един ръкопис, излязъл изпод перото на отец
Артур Друлез. Мълчанието по този въпрос може да се обясни с факта, че архивите на
католическите общности принадлежат единствено на самите общности и тяхното
ползване и публичност зависят от състоянието им, наличността на съответните описи и
решение за достъп на читатели - изследователи. В последните години излязоха от печат
оригиналните текстове на някои спомени, дневници на мисионери от ордена на
лазаристите, засягащи пряко балканското минало, други пък са в процес на

“Prof. M. Drinov”, 2000, p. 118-125 = Etudes balkaniques (Sofia), 1999, N 3-4, p. 118-125; Р. Заимова, Езикът
на Просвещението, В: „Езиците на културите“, сб. в чест на 80-годишнината на проф. Надежда
Драгова, Унив. Изд. „Неофит Рилски“, 2013, т.2, с. 275-288.
10
Вж. документите за образование в: Archives Nationales de France, F 17 Instruction publique, dossier 2684,
Collège des Lazaristes à Smyrne.
11
Histoire de la Mission de Macédoine, p. 29.
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подготовка12. За случая Друлез бих добавила в интерес на научните проучвания на
някои чужди изследователи, че написаното от доста продуктивния лазарист до известна
степен намира място в статии и студии, в подкрепа на сведения за католическата
институция, малцинствени общности и т.н.13
Няколкото десетилетия от създаването и функционирането на Българския
католически семинар в Зейтинлика, близо до Солун, намират словесно място в една от
хрониките на Друлез „История на лазаристката Мисия в Македония“. Фигурите от
историята на кръстопътния Солун са излезли на преден план и учебното заведение е
осветено през 1884 г. в памет на Светите братя Кирил и Методий. Отец Артур Друлез
окачествява този семинар като „душата на плодоносните мисии“. Папа Лъв XIII (18781903) дава пълни права на Конгрегацията на лазаристите да основе френско учебно
заведение близо до Солун, предназначено само и единствено за българи от
Македония14.
Ще припомня, че през 1880-те години броят на българите, които се ориентират
към Рим, се увеличава като този процес се обяснява с факта, че Македония и Одринска
Тракия остават османски провинции15. Не са малко и случаите, при които етнически
гърци приемат униатството. Униатската църковна служба става на съответния говорим
език. Това определено спомага българският са стане разбираем за вярващите, а
литургичните книги да запазят традиционния си църковнославянски език. Специално в
покрайнините на Солун, в Зейтинлика службата се извършва в зала, която играе ролята
на параклис. За българите се създава специална администрация, отделна и независима
от тази на „латините“, т.е. на лазаристите преподаватели, които са от различни
народности и от различни краища на католическия свят. Целта на проекта е да се
възпитат българи по български извън градската мултиетнична среда, на половин час
път с кола от центъра на Солун. В документите четем:
Всичко трябва да бъде българско: режим, образование, обичаи, култ, това предполага токуречи отделно помещение, отделна кухня, църква, церемонии, празници, администрация. 16

В подготвителния клас или в началното училище, ръководено от сестрите на
милосърдието, децата се научават да четат и пишат на български и френски език, да
боравят с основни понятия по смятане и по религия. Тези начални знания са разделени
12

J.-C. Faveyrial, R. Elsie, Histoire de l’Albanie. Dukagjini Balkan books, 2001 ; Témoignages lazaristes sur la
guerre balkanique. Réunis et publiés par R. Marmara. Les Éditions Isis, Istanbul, 2011. (Les Cahiers du
Bosphore LIX)
13
M. Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes. Leiden- New York-Köln,
Brill, 1997; C. Prudhomme, Rome et l’expansion missionnaire catholique, Revue d’histoire ecclésiastique
(Louvain), vol. 95/3, 2000 ; A. Vrignon, Les missions catholiques en Turquie d’Europe (des années 1840 à
1914). Master 2, Université de Nantes, UFR d’histoire, histoire de l’art et archéologie, 2006-2007; G.
Sekulovski, Les uniates des Balkans, réflexions géographiques sur une figure religieuse de l’ « entre-deux » en
République de Macédoine, L’Espace géographique, 2015, vol. 45, N 2, p. 174-189.
14
Les Missions catholiques, t. 20, N 970, 1888, p. 591.
15
С. Елдъров, Униатството в съдбата на България. София, 1994, с. 14 сл.
16
Histoire de la Mission de Macédoine, p. 78.
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на четири секции като в селските училища, после в средния курс изучават занаяти като
шивачество, дърводелство, овощарство, градинарство. В създадена земеделска
кооперация работят всички за общото благо. По просвещенски е търсена връзка с
природата, където човешкият интелект трябва да се развива и усъвършенства, а
колективният труд допринася за изхранването на пансионери и мисионери. По този
начин е закърпван и оскъдния папски бюджет, осигуряван периодично от
Конгрегацията за разпространение на вярата в Рим. Към тези дейности се прибавя
музикалното образование и духов оркестър, който се изявявал в празнични дни. От
гледна точка на лазаристите светските знания давали възможност да се изградят
образовани млади хора, които да приложат наученото сред непросветените българи в
Македония. Техният брой съвсем не е малък в онези години. А както неведнъж Друлез
съобщава в писанието си, повечето селски попове са били неграмотни и общо взето
невежеството се е ширило навсякъде сред православието. Пропагандирането на
Христовото учение от мисионерите означава не само приобщаване към католицизма, а
използване на методите за съвременно образование за изграждане на цивилизовани
хора.
В т.нар. малък семинар на Зейтинлика преминават онези, които показват
призвание и дават надежди за духовници. Курсовете по латински и по логика им дават
достъп до прочит на трактати по богословие. Учениците имат право да продължат и
завършат образованието си в лазаристкия колеж „Св. Беноа“ в Цариград или в
новисиата в Париж. От останалите се очаквало да се завърнат при семействата си в
малките селища на Македония и там да се посветят на учителството или да станат
селски духовни водачи. На практика малцина от тях успяват да практикуват наученото
в селска среда: често пъти страхът от привърженици на гръцката Патриаршия или
Екзархията, провокирани от руски агенти, принуждават семинаристите да забравят
положителните знания и умения и приемат отново православна институция.
В изложените от Друлез документи се посочват 45 семинаристи през първата
учебна година 1884-1885, от които само малка част били изкарали подготвителен курс,
докато
...останалите идват направо от селата, изпратени от Монсеньор Алоати и поповете, дребни
селяни, пременени, само с по една кърпа и една или две ризи, които си оставят под леглото,
тъй като не им е ясно за какво служат, не могат да използват вилица; но все пак сериозни и
изпълнени с добра воля.17

По искане на папството трябва да се образоват български семинаристи отделно от
„латините“, които разполагат със свой параклис. В същото време българите извършват
службата си по „ориенталски“ в друго помещение. Това разделение съществува и в
трапезарията, създадена в името на това да не се латинизират българите. Главната

17

Ibidem, p. 84.
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задача е да се изгради Нова Църква – трудна задача, за която нито едните, нито другите
имали ясна идея18.
Чуждо – свое
През периода на функционирането на това образователно заведение динамичната
връзка цивилизация – варварство, ще рече чужди римо-католици – заварени българи,
варира между Чуждото и Своето. Или с други думи, католическите мисии се изживяват
като носители на просвещенския светски напредък, тръгнал от дореволюционна
Франция, в чиято основа стоят християнските ценности, споделяни от западния свят.
На балканска почва обаче стереотипът се измества и добива национална окраска.
По принцип, всички мисии работят по света заедно с местни хора. За тяхното
цивилизоване или по-скоро евангелизиране се постъпва с различни методи и похвати.
Случаят с българските униати в Македония е специфичен. Самият факт, че отец Друлез
отделя специално внимание на тях в ръкописа си от 250 машинописни страници,
означава твърде важна стъпка в пресъздаване само на една страница от миналото на
Балканите до Балканските войни.
Още през XVIII век отделните католически общности в самата Франция
провеждат отделно и независимо една от друга своя образователна политика.
Неслучайно темите и методите на преподаване по религия и история заемат централно
място в публичен дебат през целия, дълъг XIX век до разделянето на Църквата от
държавата през 1905 г. Към този процес трябва да се прибави и фактът, че в чужди земи
мисионерското дело създава свои традиции не само в европеизираща се Турция, но и в
колониалните страни. Далеч преди да бъдат обхванати последните, капитулациите
между Франция и Турция продължават да са актуални, и въз основа на тях се образоват
по европейски няколко поколения поданици на султана19.
От приложеното в солунския семинар разбираме, че знанията на учащите се по
френски не са на блестящо ниво. Все пак, благодарение на него – „езикът на
Просвещението“ – са добивали знания по химия, тригонометрия - рисуване, алгебра,
история и география или това са светски знания, залегнали в модерните европейски
програми. Обучението по турски – основателно е окачествено от Друлез – като
безспорно необходимо за общуване с османските власти. Българският език и история,
църковнославянският заемат важно място в образователната програма. Прави
впечатление, че в системата на лазаристите в Зейтинлика гръцкият език отсъства от
обучението. Или тази постановка затвърждава подкрепата на католическите мисионери
спрямо българското униатско движение, скъсало с православните институции: гръцка
Патриаршия и българска Екзархия!

18
19

A. Vrignon, Les missions catholiques, p. 184.
P. Cabanel, La France et sa langue en Méditerranée orientale au début du XX e siècle, Documents pour

l’histoire du français langue étrangère ou seconde (Paris), N 38-39, 2007, p. 17-32.
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Разказите на лазариста са изпълнени с много факти и в същото време с
характеристика на отделните герои било то мисионери от различни народности, било то
българи. Гърците присъстват словесно, в повечето случаи, като представители на
църковната православна институция, нелицеприятни заедно с руските агенти,
подриващи католическата пропаганда. Намираме ги и сред главните герои от
Балканските войни. Носителите обаче на светското просвещенско образование, което
принципно стои в основата на всички балкански народи, отсъстват от съжденията на
отец Друлез. За сметка на това читателят навлиза в непознати македонски територии,
където евангелизаторските усилия на лазаристите преминават през множество
перипетии.
Виждайки не добрите постижения на семинаристите от солунския Зейтинлик,
супериор Казо лансира в 1890-те години проект за нов франкофонски колеж „Св. Св.
Кирил и Методий“, чиято програма е комбинация от модерна френска и от тази на
княжество България. Идеята му за универсално образование, ще рече обединител на
екзархийско и католическо, не намира поддръжници. Слабо застъпеното религиозно
обучение за сметка на останалите дисциплини предизвиква отказ и недоволство от
страна на лазаристките авторитети. Същият отец Казо е представен от Друлез като
начетен мисионер, българоговорящ и амбициозен, дори авантюрист, който открито
заявява:
Говоря български, независимо че съм французин.20

В цариградския колеж „Св. Беноа“ организира театрални представления и
поетични вечери, посветени на християнска тема (напр. „Страстите Христови“, из
Живота на светци и мъченици), както и на сходни общообразователни теми като
създаването на света и формирането на град Константинопол (Цариград). Действащите
лица и изпълнители са самите ученици. Образците напомнят на йезутските колежи и
театър от предходните векове: драматичното подтиква и възбужда мисълта на младите
и допринася за изграждане на християнски морални норми, прокарва се възпитание в
светски дух. За това помагат и театралните декори, съобразени с последните
изобретения на техниката.
Паралелно с това отец Казо обикаля македонските села и градчета на кон
(Палюрци, Кукуш, Сехово/Идумени, Йенидже-Вардар, Богородица и др.), където прави
прожекции пред детска публика и техните родители като осигурява превод. Постепенно
броят на желаещите се да присъстват на служба и прожекция се удвоява и утроява.
Тематиката не е само християнска, а включва и снимки от геоложки и ботанически
проучвания на мисионери в различни страни и други континенти.
Деветнадесетият век е времето, когато „езикът на Просвещението“ се
разпространява не толкова от последователи на енциклопедистите, на скандалния
Волтер и Русо, а от католически мисионери. Интересите на метрополията вървят извън
20
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нейните граници, за да се превърнат в инструмент за образоване на френски език в
положителния тон на добрите християнски традиции. Стъпвайки на утвърдени
практики в образователното дело, лазаристите задълбочават и контактите си с местни
хора, които благодарение на тях добиват светските знания и маниери на цивилизована
Европа. Стремежът за стопяване на невежеството по просвещенски се подсигурява от
техническия напредък и на фотографията, отразяваща визуално новостите във флората
и фауната, както и актуалностите в западния католически елит. Опитът за прокарването
и успехът на тези методи в балканска среда идва да подскаже непресъхващите извори
на желание от страна на амбициозни мисионери да работят за благото и просперитета
на „заварените“. Последните влизат в тяхното съзнание като човешки същества,
поданици на чужда империя, със самочувствие на българи, които имат нужда от
просвета в пътя към изграждането на свой modus vivendi. Тези практики в македонска
среда завършват едва през 1913 г., т.е. в смутни балкански времена. Казано накратко,
отец Казо изпъква като различния лазарист, търсещ модерни средства за приобщаване
към католицизма. Широко скроен като човек, той разбира своята филантропска мисия
не само като „цивилизова“ непросветените, но и като необходимо вписване в
българската национална идентичност. Според спомените на отец д-р Йероним Стамов,
през 1924 г. 70-годишният отец Казо насърчавал от Париж своите последни солунски
възпитаници с думите: Рано или късно Македония ще се освободи, защото правото е
на ваша страна.21
Ще завърша с една мисъл на друг възпитаник на Зейтинлика – епископ Младенов
(1853-1918), който след дълги колебания, остава верен на Рим: Цивилизацията и
прогресът процъфтяват заедно с любовта към родината!
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БАЛКАНИТЕ – ОБРАЗИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА ДРУГОСТТА
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THE BALKANS – IMAGES OF THE EUROPEAN AND THE OTHER
Diyana Nikolova
The Paisii Hilendarski University of Plovdiv

The text outlines stable mental models and concepts, such as European, East, West,
barbarians, and semi-barbarians, related to the political and cultural cartography of Europe
which actively participate in image construction on the Balkans. They are chartered through
the codes which can be found in myths and ancient literature that had actively taken part in
constructing the mental geography of Europe in the literary field until the first half of the 19th
century.

Key words: Balkans, Europe, Mental Cartography, Antiquity, Enlightenment.

Менталната картография на Европа е свързана както с устойчиви, така и с
променящи се социално-политически и културни представи за света, за своето и
другото. Те на свой ред променят и „местата”, в които се ситуират определени
географски региони, и начините, по които се осмислят и се съотнасят. „Варварският
Север”, описван още от античните автори, се противопоставя на „културния Юг”, след
това „северни” и североизточни зони започват да се дефинират като „източни”, а
Западът на Европа се оразличава и противопоставя на нейния Изток. Границите на този
Изток също варират динамично във времето. Европа е културно-исторически
конструкт, съграждан от Античността насетне. За Азия, Европа и Либия говорят още
старогръцките поети, натурфилософи, географи, историци и писатели. Описанието и
структурирането на οἰκουμένη се базира на определени културно-исторически и
политически представи, на устойчиви ментални модели. Страбон определя като „първи
географ” Омир. След него са посочени Анаксимандър и Хекатей. С йонийските
натурфилософи започва тенденцията космосът да се геометризира, за него вече се
говори и през политически понятия1. Идеята за своето и чуждото се базира на
1

J.-P. Vernant, Les Origines de la pensée grecque. Paris, 1962 (chap. VIII. La nouvelle image du monde).
Анаксимандър помества света в пространството, при това в геометрични схеми; поставя земята в
центъра, очертава обитаемия свят и неговите граници, съставя и карта. Вернан определя милетската
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представата за „център” и произвежда онези периферни, гранични територии, мислени
и представяни като далечни и други. Пространството и времето са социален продукт 2. В
този смисъл всяка космография от Античността насетне е плод на социалнополитически идеи. Тя конструира локуси и ги изпълва с определен смисъл. И днес се
говори с понятия като Западна Европа, Централна Европа, Средна Европа, Източна
Европа, Източно-Централна Европа, Югоизточна Европа (Балкани). Тези понятия са
подложени на активен дебат и анализиране3. Те са продукт отново на ментално
картографиране с многовековна история. И боравят с идеята за среда, център и
смислово натоварени посоки спрямо центъра.
В Античността се съграждат определени устойчиви пространствени модели
(концептите за център и периферия, с които работят още милетците 4), дефинират се
елинско, културно, варварско (цивилизация и варварство са сред основните
аксиологически категории на всяка култура). Европейските представи за свое и чуждо,
за цивилизовано, варварско и полуварварско през следващите векове са повлияни в
голяма степен именно от античната ментална космография. Според Страбон
географията, макар и с по-практическа насоченост 5, се отнася към философските науки,
защото всички, занимаващи се с нея, били философи 6. А философията и географията в
Античността са тясно обвързани с етиката и политиката.
Античната географията е дело предимно на писатели – логографи и периегети,
историци и митографи7; силно е обвързана и с мито-епическата традиция, и с
школа като „място на раждане на гръцкия разум”, на рационалното знание, заменящо митическото
конципиране (пак там, гл. VII).
2
В „Производството на пространство” Анри Льофевр извежда тезата, че пространството не е „пасивно”,
променя се заедно с обществата, има своя история. То е конструкт: свързва менталното, културното,
социалното и историческото. В него се възпроизвежда сложен процес: откриване (на нови пространства,
континенти, на космоса) – производство (пространствено устройство, характерно за всяко конкретно
общество) – създаване (концептуализирано пространство, създавано от архитекти, инженери, творци:
пейзаж, градоустройствен план и облик на полисите, на градовете). Тезата на Льофевр е
„пространството (социално) е продукт (социален)”. Вж. H. Lefebvre, The Production of Space. English
translation copyright Donald Nicholson-Smith, 1991, р. 26 (1. XII).
3
Вж. Frithjof Benjamin Schenk, Mental Maps: Die kognitive Kartierung des Kontinents als
Forschungsgegenstand der europäischen Geschichte; М. Тодорова, Балкани – балканизъм. София, УИ „Св.
Кл. Охридски“, 2004; Н. Аретов, Образи в авторитетно огледало. Стереотипите за Балканите в
английската литература, Литературна мисъл, 2000, № 2; Н. Аретов, Българското Възраждане и Европа.
София, Кралица Маб, 2001; сб. Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи XVIII–XX в. София,
Кралица Маб, 2001; Paul Garde, Le discours balkanique. Des mots et des hommes. Paris, Fayard, 2004.
4
Новото социално пространство, както и визиите за космоса, за физическото пространство, са свързани с
идеята за център. Обитаемата земя е кръгла (според йонийските географи), в центъра й е елинският свят,
а негов център е Делфи. Новите пространствени представи, свързани с геометрическата ориентация,
стават определящи за гръцката астрономия и „свидетелстват за дълбоката структурна аналогия между
институционалното пространство, в което намира израз човешкият космос, и физическото пространство,
на което милетците проектират природния космос” (Вернан, цит.кн., гл. VIII).
5
Страбон определя важността на географията през „полза за обществения живот и за изкуството на
управлението” („География”, I, 1.1).
6
Позовавайки се на Ератостен, Страбон изброява първите автори, занимаващи се с география: Омир,
Анаксимандър, Хекатей, Демокрит, Евдокс, Дикеарх, Ефор, Ератостен, Полибий и Посидоний (I. 1, 1).
7
Сред първите логографи и поети, даващи сведения за ойкумене, са Аристей от Проконес (в поемата
„Аримаспея”), Скилакс (в „Периплус”). Скилакс е логограф и пътешественик, чиито географски
описания използват Херодот и Хекатей след това.
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литературни жанрове като перипъл (περίπλος), периегез (περιήγησις), сатура (satura). Тя
свободно използва, редом с научните и историческите сведения, митологията и епоса
при описанието на света8 – дори и когато се дистанцира от митическото конципиране на
ойкумене и го обговаря, за да го анализира и обори. Затова и дълги векове в
перифериите на ойкумене са полагани както реални, така и митологични народи и земи.
Пример за това откриваме у Омир, Хезиод, Аристей от Проконес, следвани и цитирани
дълго в Античността. В „Каталог на жените”9 и в ранни епически поеми като
„Аримаспея” в покрайнините на ойкумене са ситуирани както скитите, така и
хипербореи, етиопи10, пигмеи11, галактофаги, аримаспи и грифони, лестригони 12...
Географи и историци векове наред ще говорят за тези народи, ще ползват като свой
изворов материал и поетите от архаическия период – като лидиеца Алкман, а
лидийците още от VII в. пр. Хр. имат активни контакти с кимерийците, със скитите.
Стереотипни представи ще се закрепват и чрез поети като Анакреонт, представил
скитите като любители на виното, пиянството и шумните пирове 13, което по-късно ще
обговори и Херодот (VI. 84).
Йонийската наука, историята и географията, а и гръцката проза, се раждат при
сблъсъка на елини и перси със скитите, със северните варвари, и във времето на гръкоперсийския антагонизъм, а това е осмислено като конфронтация на два качествено
различни свята. Така се съграждат и етико-политическите антиномии елин/варварин, а
варвари става синоним, нарицателно за перси и скити14. В Европа до XIX век те
активно ще се използват за назоваването на Другия предимно в негативен план, което
включва и българите, източните славяни, московитите – при Джамбулари (българите за
него са сред варварските народи), при Хердер и Волтер; при Луи-Филип дьо Сежур,
поставящ в един ред хуни, скити, венети, славяни и сармати. И това не е случайно,
8

Пример за активното боравене с мита са както „Аримаспея”, използвана и от Херодот при описанието
на североизточните територии на ойкумене, така и късни творби като „Перипъл” на Флавий Ариан,
създаден през II век. Важни наблюдения относно боравенето едновременно с епическа лексика и с
терминология, характерна за ранната йонийска географска литература (йонийските логографи) има
при изследователите на Аристей от Проконес (вж. А. Иванчик, О датировке поэмы „Аримаспея” Аристея
Проконнесского, ВДИ, 1989, № 2, с. 29–48).
9
Спорен откъм авторство текст от средата на VI в. пр. Хр., в Античността приписван на Хезиод. В него
се описват галактофаги (52. 151), етиопи (51. 150), хипербореи, пигмеи и лестригони (51. 150).
10
Етиопи – митически народ, ситуиран в крайните южни и югоизточни райони на обитаемия познат на
елините свят.
11
За пигмеите се споменава у Омир („Илиада”, III. 6), в „Каталог на жените”; за тях разказва и епическата
поема „Гераномахия”. Пигмеите се ситуират както в Северна Африка, така и в Индия, в Тракия. Вж. И.
В. Шталь, Эпические предания Древней Греции: Гераномахия. Опыт типологической и жанровой
реконструкции. Москва, „Наука”, 1989.
12
В кн. VII Плиний Стари прави пълен каталог на варварските народи. Позовавайки се на авторитетната
предходна традиция, която обилно цитира, той отново описва сред странните варварски племена скитите,
антпорофагите, лестригоните, циклопите, аримаспите и др.
13
Аз мразя като скитите да се напивам
със шум и крясъци ... (Анакреонт, прев. Б. Георгиев)
Теогнид също ще обвинява съотечествениците си за лентяйство и пиянство, наричайки ги „скити”
(Теогнид, „Елегии”, 825-829).
14
И през III век Публий Дексип в „Σκυθικά” описва войната на Римската империя с готите, наричайки я
„скитска война”.
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доколкото за славяни и българи, за московитите, както и за далечните и непознати
народи от Античността до XVIII век се говори като за сармати/скити. Така и Волтер
„населява” Украйна с роксолани, сармати и татари. Тази традиция в мисленето е
видима и в мита за „руските скити”, активен и във френската, и в руската култура през
XIX век. Подобни стереотипи се основават на многовековна традиция, градена през
авторитетни корпуси от текстове.
Първите историци и логографи в Елада (от Хекатей насетне) са съвременници на
натурфилософите Анаксимандър и Анаксимен. Анаксимандър съставя първата карта на
света (конструира модел на мирозданието), а Хекатей Милетски усъвършенства този
модел15, въвежда и понятието οἰκουμένη – обитаваната земя с център Елада, която се
описва през гърци и варвари (всички народи, за чието съществуване се знае).
Историята, географията и натурфилософията се раждат в общ кутурно-исторически,
политически и ментален контекст и градят единни модели за света. Те представят
ойкумене като остров16 с център, геометризират обитаемия свят17, активни ориентири
стават посоките запад, север и изток. Античната култура рано изпълва отделните
пространствено ориентирани локуси с етико-политическо съдържание, основано на
представата за свое/чуждо18, добро/опасно, и ги превръща в „общи места”19. Тях активно
ще следва и западноевропейската литература при градежа на представи за чуждото и
своето.
Варварин (βάρβαρος) в Античността маркира първо лингвистични, след това и
етнически, географски, етически и политически различия 20. В това оразличаване е
15

По свидетелства на Ератостен, Страбон, Агатемер. Познатият свят дълго ще е делен на три части –
Европа, Азия и Либия (Африка), и от античните, и от средновековните учени (вкл. у Роджър Бейкън,
Opus majus).
16
До Клавдий Птолемей доминира тази представа. На картата на Анаксимандър континентите са като
острови, заобиколени с вода.
17
Ойкумене се представя в различни форми: кръгла, овална, трапецовидна, като два конуса – Европа и
Либия спрямо Азия, според Дионисий Периегет. (Вж. и Д. Щеглов, Широта острова Туле у Птолемея и
форма ойкумены у Гиппарха и Помпония Мелы. В: Мнемон, вып. 5, СПб., 2006, с. 463–486.) И при
Изидор от Севиля космосът е структуриран според античната традиция: има три части (небе, земя,
подземен свят); земята също има три континента и е опасана от Океан.
18
Дихотомията свой, елин/варварин съществува още в предомирово време, но като политически
конструкт със стереотипни и предимно негативни представи за другия се изгражда и популяризира в
класическия период, с Гръко-персийските войни.
19
Пример за това е Помпоний Мела, който е писател, а не учен и пътешественик. Съчинението му De
Chorographia е сбор от представи и описания, присъстващи в множество авторитетни литературни
текстове, създадени до I век. Затова и текстът е особено показателен – той е огледало на стереотипните
представи за света, битуващи през Античността.
20
У Омир не се среща думата βάρβαρος. Първоначално βαρβαρόφωνοι означава да говориш на
неразбираем език, „говор незвучен” (Омир, „Илиада”, II. 867), т.е. указва се езиково различие, но не и
противостоене между елинство и варварство. До „Птици” на Аристофан може да се проследи тази
употреба като активна. Постепенно варварски става и синоним на некултурен, невеж човек. Елините
говорят за „варварска реч” (Анакреонт, Херодот); „да пиеш като скит” (Анакреонт, Херодот); за
варварския етос (Есхил, „Персите”). Варварското се свързва и с лошо политическо устройство –
деспотия, спрямо елинската демокрация. Варварите са представяни и през склонността им към
прекомерност, богатства и разкош, изнеженост (ἁβρότης), „женственост”. Примерите могат да се
продължат със стереотипните представи за варварина както в атическата трагедия и комедия, така и при
Херодот, Плутарх, Атеней и др. Римската култура продължава да мисли света през елинските опозиции
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заложена идеята за елинско превъзходство, дефинирано през местоположение, климат,
език, култура, политическо устройство, нрави, бит (идеологията, нар. панелинизъм 21).
Отношението към варварите е диференцирано и търпи промени във времето, ясно
откроими при съпоставката между периода преди Гръко-персийските войни и след
това, както и след Пелопонеската война 22. Най-съществени и обговаряни са различията
между европейски и азиатски варвари. За гърците от V–IV в. пр. Хр. варвари са
предимно египтяни, перси, мидийци, лидийци, тракийци, скити (народите от Северното
и Източното Причерноморие)23, с които те са в активни икономически и политически
контакти. Едните се свързват с представата за богати на полезни изкопаеми и на жито
земи, както и за многовековни култури, а другите – с прост и див номадски живот в
земи със суров климат, обитавани от хора, говорещи неразбираем език 24. В същото
време античните автори говорят с уважение за скити като Анахарзис – един от „седемте
мъдреци”, придобил легендарна биография именно в Елада 25. Така и „да говориш като
скит” (т.е. мъдро, с афоризми) става също известна и устойчива фраза в Елада,
противостояща на „да пиеш като скит” (т.е. на другия образ на скитите). Политическата
ситуация през V в. пр. Хр. (с гръко-персийския антагонизъм) закрепва към идеята за
варварите негативни в етически и политически план представи. Но в края на
класическия период се заражда и друга тенденция – етическа идеализация на другия,
както и на пред-цивилизованото – в античните социални утопии, в текстове на географи
и историци26. От Ефор насетне „справедливите варвари” ще се превърнат в етически
цивилизован свят/варварски свят. Тази тенденция продължава и в следващите векове (напр. през 1614 г.
излиза „Glossarium graeco-barbarum”).
21
Вж. Э. Д. Фролов, Панэллинизм в политике IV в. до н. э., Античная Греция. Проблемы развития
полиса, т. 2. Москва, 1983; Э. Рунг, Представление персов как варваров в греческой литературной
традиции V в. до н. э., Мнемон, Вып. 4, СПб., 2005, с. 125–166; E. S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity.
Princeton University Press, 2012.
22
Вж. и С. Лурье, Геродот. М.-Л., 1947.
23
Скити е най-общо е понятие, с което елините обозначават източноевропейски и степни народи.
24
Скитските земи елините от най-ранни времена свързват с полезни изкопаеми като желязото, както и
със златото, намиращо се в изобилие в земите на масагети и иседони; със златото, за което аримаспите
воювали с грифите (грифоните). Плод на тези представи е и късна творба като „Астрономика” на Марк
Манилий, където той ще повтори, че Азия е „богата на всичко: злато тече в реките, скъпоценни камъни
блестят в моретата, горите излъчват лечебни аромати” (кн. IV). Преди това и старогръцката лирика
огласява тези представи – за златото и богатството на Изтока; Есхил свързва персите със злато и обилни
богатства, а Ксеркс е наречен божествен и „златороден мъж”, т.е. потомък на Персей – χρυσογόνου
γενεᾶς ἰσόθεος φώς („Персите”, 79–80). И Еврипид в „Троянки” ще каже (през речта на Хекуба, III еп., 991
и сл.):
Ти го видя облечен в пищната му варварска премяна,
блестящ от злато, и по него веднага лудост те обхвана.
В земята на ахейците ти никак не живееше богато
и затова остави Спарта и дойде в града на фригите,
където злато се лее на потоци.
25
Според Куклина около седемдесет са авторите, писали за Анахарзис в Античността (И. В. Куклина,
Анахарсис, ВДИ, 1971, № 3).
26
Идеализацията на скитите, на северните „варвари”, започва с Ефор, който се позовава на
митоепическата и на ранната поетическа традиция в Елада, говореща за галактофаги, абии, хипербореи,
феаки, лотофаги. За тях пишат и Хекатей Милетски, Плиний, Диодор. Така се появява образът на
справедливите, мъдри и богопочитащи народи – не-елини, номади. Сред тях особено активно в
старогръцката литература се извайва и образът на мъдреца скит – Анахарзис. Него Херодот и Диоген
Лаерций определят като полуварварин, посочвайки, че по майчина линия бил елин („Херодот, „История”
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концепт, свързан с другото, не-своето. Сред тях е и мъдрецът Анахарзис – благороден
варварин, гледащ с външни очи на елинското и на пороците на този чужд нему
цивилизационен модел. През речите и сентенциите му се утвърждава и една напълно
чужда на стереотипните елиноцентрични представи гледна точка – за равенството
между елини и скити (варвари), за равнопоставеността на езици, култури, народи. Покъсно и в „История” на Николай Дамаски галактофагите са не просто „скитско племе”,
а „най-справедливи” сред народите – те не изпитват завист, ненавист, страх 27. Тази
тенденция се активизира отново в Просвещението. Идеализацията е темпорална и
пространствена – назад във времето, близо до „природното”, „естественото” и далече
от цивилизованото европейско пространство.
Именно през призмата на многовековната традиция може да се види природата и
динамиката на онези устойчиви конструкти, с които и буржоазна индустриална Западна
Европа през XVIII и в началото на XIX век гледа на другото. Стереотипните представи
за различните народи и земи се базират на логически категории и опозиции, с които
работят още митът и античната литература, а съгласно френски социолози като Мос и
Дюркем най-ранните класификационни схеми, първите логически категории са
социални категории, имат социален генезис28.
В основата на оразличаването е разбирането за свое – чуждо и опозицията
сакрално/профанно, свързана с представата за сакралния център. Този център,
погледнат в културно-историческа перспектива, се мести и „географски”, но винаги
има характер на норма, валидизира определени представи и задава социалнополитически, културни, етически и религиозни ценности. Налице още от Античността
насетне са две тенденции: европоцентричното културно и политическо дефиниране на
пространствата (затвърдено в Ренесанса) и изместването все пò на запад на европейския
„център”. Това е предпоставено от редица фактори. Тук само ще кажем, че
самоотграничителните процеси, започнали към V в. пр. Хр., се засилват през IV–V век.
По това време последният римски историк – Амиан Марцелин29, чете историята и
падането на римския свят през ролята на варварите като свирепи агресори. От VII век
се добавят и религиозни противопоставяния, особено активни от XV–XVI век насетне.
От XVI век започват съществените оразличавания на териториите в европейското
пространство през опозицията Запад/Изток 30. И западните граници на Ориента също се
променят в съзнанието на европееца – и за ренесансовите хуманисти, и за
просветителите след това. Индустриална Западна Европа в XVIII век остава само да

IV. 78; Диоген Лаерций „Животът на философите”, кн. I, 8).
27
Вж. Николай Дамасский, Собрание занимательных обычаев, ВДИ, 1960, № 4.
28
E. Durkheim, M. Mauss, Primitive Classification. London, 1963, рр. 48-49.
29
Амиан Марцелин, „Res Gestae” (IV век).
30
През XV–XVII в. настъпват редица важни политически, социални, икономически и културни промени,
свързани с падането на Константинопол, завладяването на Балканите от османците, появата на ПолскоЛитовската държава, на Руската държава (Русское царство), с Ренесанса и Реформацията в Западна
Европа; с научната революция (Коперник, Галилей, Кеплер, Нютон и др.), формираща новата парадигма
в природознанието.
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конструира идеята за „класическа Европа” с център Франция 31, както и за посоката на
движението на цивилизацията от Изток на Запад 32. С активния дебат за държавата и
управлението, както и за природата на неравенството, с критерии като индустриално
общество, прогрес, разум, свобода, знание, образование и възпитание, икономически и
социални промени, щастие и благосъстояние на максимален брой хора в обществото 33,
се задават отново ясни икономически, социално-политически и културни граници
между Европа и Изтока, между Западна Европа и нейните източни „периферии”.
Именно в Просвещението започва да се борави активно с понятията „Европа” и
„цивилизация” (при това в единствено число 34). Това универсалистко мислене,
заложено още от XVI век35, е много характерно за просветителските трудове от XVIII
век36 и задава специфичен прочит на обществено-историческите процеси в Европа.
Боравенето с едри обобщаващи модели като дивак, роб, варварин, европеец, разум,
свобода, цивилизована нация, бъдеще и прогрес отново закрепва различия и полага
граници. Активизират се и познати още от Античността етически концепти като
„благороден дивак” (вкл. във вариантите му на източен мъдрец, великодушен султан,
благороден друговерец37). Просветителската идеология осмисля наследените
стереотипни модели за Другия през новите цивилизационни критерии на индустриална
буржоазна Европа. А това означава, че в менталната картография на човека от Западна
Европа движението в посока към Изтока е и връщане назад в социално-политическия и
културния процес на развитие – към прединдустриално, феодално, предмодерно
общество38; потапяне в „дивото”, в азиатското, в полуварварското или в идилично
патриархалното минало на Европа. С тези характеристики са натоварени и Балканите –
граничен локус между Запада и Изтока, от ранни времена населен с неавтохтони и
отговарящ на античното разбиране за полуварвари (μιξοβάρβαροι – неавтохтони в
политически и културни контакти с елините), което понятие е тъждествено и на роби
(„варварин и роб е по природа едно и също нещо” – ще каже Аристотел в „Политика”,
I. 1,5).

31

Волтер, Векът на Луи XIV. София, Изток-Запад, 2015.
Вж. Хердер, „Идеи към философията на историята на човечеството”, кн. XIII.
33
Хелвеций създава и поема „Щастие” (публ. 1772), редом с философските си трактати „За ума”, „За
човека”. Ж.-Ж. Русо пише „Писмо за добродетелта и щастието” („Sur la Vertu et le Bonheur”, публикувано
и като „Lettre sur la vertu, l’individu et la société”)
34
Вж. Пьер Шоню, Цивилизация классической Европы. У-фактория, 2005, с. 8–9.
35
Вселената (а и обществото) биват мислени през идеята за хомогенност, за валидността на всеобщи
математически закони.
36
Волтер - „Векът на Луи XIV” (1751), „Опит върху нравите и духа на народите” (1756), също и образът
на Русия при Петър Велики („Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand”, 1759); Хердер - „Идеи
към философията на историята на човечеството” (1784-1791). Интересен е и стереотипният образ на
Русия (и на Севера) при абат Шап д’Отерош в „Пътешествие в Сибир” (1761, публ.1768).
37
Вж. Д. Николова, Пътуващият човек и странстващите сюжети в културата на XVIII век, както и
Археологията на един Моцартов сюжет – „Отвличане от сарая”, LiterNet, 2008, № 10.
38
„Когато човек влезе в Полша, сякаш вече не е в Европа”, „всичко наоколо кара човек да мисли, че се е
върнал десет века назад и се намира сред ордите на хуните, скитите, венетите, славяните и сарматите” пише граф Луи-Филип дьо Сежур (цит. по Л. Улф, Просвещението и православният свят, Литературна
мисъл, 2009, 2).
32
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Логиката при менталното картографиране на Европа (на мисленото като
европейско и на онова, което е отвъд или по перифериите му – едното оценностявано, а
другото изпълвано с негативни стереотипни характеристики) не се променя радикално
от Античността насетне. Менталната география на Европа се базира на модели,
зададени именно в Античността, чиято устойчивост се дължи и на това, че са пренасяни
векове наред от авторитетни гласове в културното пространство 39, а също и на
традициите, свързани с доксографията, към която се отнасят и редица географски и
исторически съчинения с енциклопедичен характер40.
Просветителските визии за европейско и цивилизовано добавят към
традиционното дефиниране и оразличаване на социалните пространства нови детайли и
критерии, свързани с буржоазно-индустриалния тип общество и държава, които
съграждат. Следва да отбележим, че модел още на античната култура (в социалнополитически план) е градската общност, полисът, който се репродуцира чрез
дъщерните си градове. Тази логика на мислене присъства и при просветителите – с
волята за хомогенизация на социалното пространство; с представата за наличието на
образец, който трябва да се възпроизвежда (копира). Това поражда и идеята за
необходимост от европеизация, от цивилизоване на изостаналите в своето развитие
народи, видени като различни от образеца, от нормата.
Като цяло смисловите противопоставяния в плана на свое, добро / чуждо,
варварско се запазват такива, каквито като модел се задават и работят от Античността
насетне. Още римската историко-географска литература от II–I в. пр. Хр. насетне
следва плътно представите за другия, за варварите, зададени в старогръцката култура41
- не само с поети, писатели, историци и географи, но и с парадоксографи (Исигон от
Никея, Николай Дамаски). Затова ще се спрем на базисните антични класификатори на
пространствата. Те са митологични по своя генезис и характер, доколкото под
митологично тук ще говорим за мисловен алгоритъм на определен тип културно
съзнание, за мита като механизъм за изграждане на трайни представи и ценности, като
начин за устойчиво конципиране на света.
39

Античните историци и географи са повторени от Изидор от Севиля, когото следват Беда, Бартоломей
Англичанина и други средновековни историци и енциклопедисти, а насетне – и от ренесансовите автори.
Те на свой ред се четат и цитират един друг и отново произвеждат „общи места” в ренесансовата
историография. Пример за това са „диалозите” между текстовете на Пиколомини, М. Меховски (следващ
в своя „Трактат за двете Сарматии” доста плътно Херодот, както и римските географи Помпоний Мела и
Клавдий Птолемей), С. Мюнстер (който в „Космография” следва описаното от Пиколомини за Литва,
Московия), А. Гуанини, С. Херберщайн, А. Посевино и др.
40
Пример за това са съчиненията на Плиний, на Изидор. Тези текстове стоят и в основата на
естественонаучните сборници, създавани преди Изидор от Севиля. Към тях принадлежат и съчиненията
на Теофраст, Диоген Лаерций, Аетий („Placita Philosophorum”). Римската литература създава и традиция,
свързана със съчинения, определяни като philosophia naturalis (напр. „Естествена история” на Плиний
Стари). В тях се вплитат както философски, така и поетически източници, а също и исторически,
астрономически и географски текстове.
41
Архитекти на образа на варварина, на чуждия през V–IV в. пр. Хр. са старогръцките трагици, Херодот,
Ксенофонт, Изократ, Платон, Аристотел. Още в класическия период спорят помежду си за достоверност
и валидност доста автори – историци и географи, поети и писатели. Те се обвиняват един друг именно по
отношение на достоверност, но в същото време се четат и цитират, следват „общи места” при
описанието на света, но своето и на другото (чуджото, не-елинското).
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Качествено различните локуси на ойкумене се описват през различни кодове:
пространствен, времеви, зооморфен, антропоморфен, хранителен, социален (и
сексуален), политически, етически. През тях се полагат и границите между различните
зони, а границата винаги принадлежи и на двете сфери – своята и чуждата; на
пространства, натоварени с различен смисъл. Тя носи и митически конотации,
доколкото е finis terrae, край на познатото, вход към другото (и към Другия свят).
Произвежда и разбирането за μιξοβάρβαρος. Така по особен начин митическата
география се контаминира с реалната42, а много земи и народи се оказват принадлежни
именно към двата свята или само към Другия, което обуславя и градежа на „митически”
представи за чуждия, различния човек (свят).
Именно Античността изработва кодовете, през които векове наред ще се „чете”
своето и чуждото. Това са социални и политически модели на полисното мислене,
„кодифицирани” към времето на късната класика, най-вече с Аристотел. Именно при
Аристотел са обвързани особено силно философското с политическото, социалните
въпроси и етиката43. А това е особено съзвучно и с просветителското конципиране на
света и социума (и не е случайно, че Аристотел е особено активно четен и осмислян
през XVIII век44). И Античността, и Просвещението разсъждават активно над въпроса за
добрата политическа уредба, както и над въпроса за природата на робството (за да го
обосноват или оборят45), обвързвайки го с идеята за варварството.
В политическите космографии от Античността до първите десетилетия на XIX
век в опозицията диви народи, номади / образовани народи етно-географските
негативни стереотипи са свързани предимно със Севера, Изтока и североизтока,
осмислени през пространствения код (у Ератостен, Страбон, Плиний Стари, Помпоний
Мела, Тацит, Клавдий Птолемей). Географската граница между Европа и Азия е река
Танаис, оттатък цивилизованото е Сарматия, делена от Клавдий Птолемей на
Европейска и Азиатска47. Анализирайки през пространствения код античните текстове,
може да видим, че европоцентрично мислене се гради активно от V в. пр. Хр. насетне:
1) с назоваването и самодефинирането на Европа през мита за похитената финикийска
принцеса48, 2) с очертаването на европейското, на неговите „граници” и с дефинирането
46

42

Този процес в Античността върви успоредно и с рационализирането на мита, с десакрализацията му и
новите му употреби в изкуството, науката, философията, политическата сфера. Пример за причудливи
контаминации между митическа и реална география е представата за крайния север – Хиперборея, и
опитите за нейното локализиране на географската карта на света.
43
„Никомахова етика”, „Политика”, „Атинската полития”, трактати като „За държавника”. Вж. и Олоф
Гилон, предговор към Аристотел, Политика, София, Отворено общество, 1995.
44
Пример за това активно влияние, за диалога мужду двете епохи, е „За духа на законите” на Монтескьо.
45
Аристотел в „Политика” (1285а. 26) ще аргументира тезата, че по природа варварите са склонни полесно да понасят робството, отколкото елините. Монтескьо също активно ще разсъждава над въпроса за
робството и свободата.
46
Вж. Василий Кудрявцев, Краткая космография: математическая, физическая и политическая
география всего земного шара. Москва, 1835. Също и Балзак „Писмо за Киев”, 1847.
47
На изток от р. Танаис (Дон) е Азиатска Сарматия.
48
Херодот, „История”, кн. IV. 45. Херодот е преповтарян векове наред – от Марк Манилий, от римски
поети и писатели, от средновековните географи: Манилий („Астрономика”, кн. IV); Овидий („Фасти”, V;
„Метаморфози”, II), Лукиан („Dialodues of the Sea-Gods”, XV). Влиянието на античната традиция е силно
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на елинското като превъзхождащо варварското, 3) с превръщането на географски
понятия и пространствени ориентири в културни противопоставяния, натоварени
активно с етико-политически смисъл. Те на свой ред са дефинирани и през теорията за
климата, която ще видим у Хипократ49, после при много антични автори – Херодот,
Аристотел, Платон, Посидоний, Страбон50. И Хипократ е особено активно четен и
цитиран от Ренесанса насетне, а неговият географски детерминизъм се доразгръща
именно през XVIII век (в политическите теории на Монтескьо51, при Хердер).
Варварското за античния човек е артикулирано предимно през посоките север–
североизток и изток, на края на ойкумене52, в земи неплодородни, със суров и студен
климат. Херодиан дефинира този локус така: „варварските племена, населяващи
северните части на земята, а също и живеещи на Изток” („История”, I. 2).
Пространствените ориентири ще се дообогатят и с релеф, с географски особености и
климатични характеристики, определящи само центъра и своето с „умерен климат” и
„благодатна природа”. През I век римският географ Помпоний Мела пише за Тракия
следното: „областта не се отличава нито с благодатен климат, нито с благодатна почва”,
това е „неплодородна и студена страна”, населена с много хора, а „нравите им са
диви”53. И наименованието на Черно море показва динамиката на представите за
свое/чуждо в тази посока. Първоначално наричано Πόντος Ἄξενος (негостоприемно
море) и срещано така дълго време в антични текстове, името показва активността на
идеята за севера и североизтока като локуси, свързани със сурова природа и с
варварски, враждебни диви племена. Когато елините усвояват и обживяват тези
територии, и наименованието се променя – на Πόντος Εὔξενος54.
Античността изработва представата за Севера като студена и негостоприемна
природна зона, населена от диви и мъжествени хора, които не са предразположени към
изкуства и философия, нито към добра държавна организация. Азия пък ще се свързва с
мъдрост и култура, но и с хора, склонни към леност и сетивни удоволствия, както и към
робство. За разлика от елинския свят – силен, свободолюбив, обичащ демокрацията.
Изтокът и Северът за античните и средновековните географи са сродни локуси. В
описанието на земите на монголите и татарите францисканският монах Джовани да
и при Изидор („Етимологии”, XIV), Бартоломей Англичанина („За свойствата на нещата”), Джовани да
Плано Карпини („Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus”), Роджър Бейкън („Opus Majus”).
49
Сред текстовете в Corpus Hippocraticum, достигнали до нас, е и „De aere, aquis et locis”, в което е
изведена тезата за обусловеността между климата в съответна географска област и особеностите на
народите, живеещи там (облик, бит, нрави, политическа уредба).
50
Вж. Аристотел, „Политика”, кн. III, кн. VII.; Страбон, „География”, VII. 4
51
При Монтескьо („За духа на законите”) студеният и много топлият климат предполагат и лошо
политическо устройство – деспотия. Разликите се отчитат и през географско положение, релеф – те също
определят различните нрави и типовете власт. Това на свой ред се обвързва с обществени и религиозни
практики в държавата.
52
В крайния Север и североизток са помествани андрофаги, хипербореи, аримаспи, иседони, масагети,
савромати, царски скити, роксолани, алани, готи, хуни (авари), татари.
53
Помпоний Мелла, О положении земли, кн. II, гл. II. 15., Античная география, cост. М. С. Бондарский,
Москва, 1953.
54
Вж. Диодор, Историческа библиотека, кн. IV. XL. 4; XVI. 1.
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Плано Карпини пише следното: те обитават „тази част на изтока, която, както
предполагаме, се съединява със севера” (I.1)55.
Темпоралният код в мисленето за свое и чуждо е свързан с оценностяване през
опозиции преди/сега, както и Изток/Запад като пространства, видени не в „географски”,
а в темпорален план. С оглед изследваната тук проблематика може да констатираме, че
темпоралният код се активизира особено силно след падането на Константинопол и
главно от XVI век насетне. Едната посока на осмисляне на Изтока е дивото,
варварското, религиозният Друг да са видени не просто като свирепи агресори, но и
като катализатор на процеси, връщащи завладените християнски земи и народи назад в
своето културно-историческо развитие. За това допринася насетне и просветителският
проект, остойностяващ буржоазно-индустриалния тип общество, работещ с концепти
като прогрес, бъдеще. Другата посока на мислене е свързана с идеализиращата,
антицивилизационната тенденция, в която миналото се остойностява като алтернатива
на индустриализираща се модерна Европа. Това е характерно и за ориентализма
(XVIII–XIX в.) – с извеждането на екзотичното, на идиличното през образа на Ориента,
с носталгията по миналото, „природното”, „естественото”, патриархално-идиличното.
Така „средновековният” Ориент, потопен в свой ленив ритъм на живот, отново носи
образи, произведени още в Античността за северните и източните варвари: той е див,
непознат, варварски, жесток и деспотичен, но и идилично красив, приказно богат,
загадъчно пленителен. И най-вече – алтернатива на европейския свят и начин на живот.
Зооморфният и антропоморфният код, работещи в античната логографска,
историографска и космографска традиция, също са активни ментални конструкти, през
които се съгражда образът на Другото векове наред. И през тях се дефинират „чуждите
народи” в Европа и техните варварски обичаи и практики. Така се раждат по-късно и
представите за Русия като мечка 56, за славяните и българите – като „диви скити” и
„авари”, не особено пълноцени за историята, опустошители на цивилизации, без
респект към човешкия живот и към културата. Сред чуждите народи в един ред векове
наред ще са поставяни скити, готи, хуни, българи, авари, славяни. До IV–V век (до
Тацит „Анали”, Амиан Марцелин „История/Деяния”) неелинският свят, светът отвъд
Римската империя е наричан „диви племена”, „диви народи”. И българите ще са
определяни векове наред като „варварски народи от края на Европа”, идващи от Скития
и оплячкосали всичко в Тракия; като незначителни за културната история на Европа 57.
Волтер ще е категоричен, че „българите – тия други скити”, са диви опустошители, че

55

Карпини е посланик на папа Инокентий IV и посещава Монголската империя (1245-1247). Вж.
Джиованни дель Плано Карпини, История Монгалов; Гильом де Рубрук, Путешествие в Восточные
страны, перевод А. Малеина. Москва, Государственное издательство географической литературы, 1957.
56
Балзак ще определи Русия като „неустрашима мечка”, движеща се напред („Писмо за Киев”).
57
Тези представи са засвидетелствани у Пиерфранческо Джамбулари („История на Европа”), при Хердер
(„Идеи към философията на историята на човечеството”), Волтер („Есе върху нравите и духа на
народите”).
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са „нация от скити, наричана абари или авари”58, а Хердер ще ги опише в главата
„Чуждите народи в Европа” (XVI., 5) редом с хуни, хазари и авари59.
Негативните стереотипи за другия често са маркирани чрез отклонение от
антропоморфното. Северът и североизтокът за елините са обитавани от странни
племена и народи: грифи (грифони) – същества, подобни на лъв и орел, наричани и
„птицеклюни кучета на Зевс”, аримаспи (еднооки)60, амазонки, савромати
(гущероподобни – „племе, потомци на амазонките” по Херодот), хипофаги (хранещи се
с коне); фтирофаги (φθειροφάγοι); коракси (от κόραξ - врана); иседони (еднооки – по
Аристей, а също и антропофаги – според Херодот) 61. Изтокът и югът също са населени
със странни народи – като лестригоните (великани и човекоядци, свързвани и със земи
в Мала Азия), като етиопите. Тези мито-епически представи присъстват при Херодот и
другите антични историци и географи. Особено красноречиви са сведенията за
странните и не дотам човекоподобни племена, които дава Плиний Стари, позававайки
се на авторитетни текстове („Естествета история”, VII). Варварите са описвани като
хора с „дивашки дрехи”; облечени в животински кожи; „те не познават дрехите и
прикриват тялото си с желязо, считайки го за украса и знак за богатство – като златото
за всички варвари. Телата си татуират с разноцветни рисунки и изображения на
зверове. Не се обличат и заради това – да не скриват рисунките по тялото си”
(Херодиан, III. 14). Често в тези описания се появяват и дългите невчесани коси, с
които са описвани и митически създания като сатирите62, аримаспите, циклопите. В
„Никомахова етика” Аристотел ще каже, че сред хората рядко се срещат звероподобни,
при това – главно при варварите (VIII. 1145а. 27). И през XIII век, описвайки татарите,
Карпини заявява, че външният им вид е „различен от този на всички други хора” (II. 1)
и описва странните им лица и дребния им ръст. А преди него Изидор е написал: „ние
сме чували за чудовищните лица на народа, живеещ в най-отдалечените източни
краища; някои нямат носове, лицата им са плоски и безформени, [...] казват, че някои са
лишени и от дар слово и разговарят със знаци”. И Гийом де Рубрук през XIII век също
запознава западните читатели с Азия, с далечния Изток и монголите 63, описвайки
странните им нрави, бит и обичаи, различни от европейските.
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Това обвързване на българи и авари при Волтер присъства и в „Кандид” (гл. 2, 3, 17).
За българите в негативен план – като изостанали и диви народи, се говори в кн. XVI на Хердер (цит.
съч.); и ересите в Западна Европа (манихейството) отново се свързват с българите (кн. XVII, гл. IV).
Главата за славянските народи започва с твърдението, че те „заемат повече място на земята,
отколкото в историята” (гл. IV). За съпоставка – в предходната III. глава („Немските народи”) Хедер
дава следните характеристики на немските народи: те се отличават „с ръст и телесна сила,
предприемчивост, смелост, и издържливост във война, героически дух, способност да се подчиняват на
команди”, „непобедимост в битки”, „красота”, „вярност”.
60
Описанието на аримаспите (при Аристей) и на циклопите (у Теокрит) в античната литература е сходно.
Това е отбелязвано още у Страбон (I. 2.10) – те са могъщи, силни, много окосмени (λάσιος – епитет,
който не маркира човешко, а животинско начало). Вж. и А. Иванчик, цит. стат., с. 34-35.
61
За иседоните знае и Алкман (по сведения на Стефан Византийски) – това племе античната традиция
свързва със Скития или със Сарматия. Античните географи и историци като Херодот ги локализират на
различни места, обвързват ги и с едноооките аримаспи. Това е далечен, чужд на елините и варварски
свят.
62
В „Картини” (3) Филострат Млади описва сатира Марсий като същество с дълги невчесани и мръсни
коси, а Филострат Стари в „Картини” (II. 18) описва по сходен начин циклопа Полифем.
59
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Хранителният код, обвързан с разглежданите дотук, е и важен етически
класификатор. Античността дефинира през него разликите варвари/елини – през
елинския идеал за умереност, противопоставен на варварската прекомерност във
всичко. Николай Дамаски през I век описва савроматите като народ, ядящ до
пресищане в течение на три дни; дава и сведение, че девойките при савроматите
встъпвали в брак едва след като убият враг 64. Съществена е представата за жестокост, за
не-културни битови и хранителни практики, дори за канибализъм, с която устойчиво са
свързвани варварите. Те най-често са описвани като скотовъдци и номади, хранещи се с
проста храна, с месо (често сурово) и риба. И Амиан Марцелин 65 през IV век ще опише
т.нар. по онова време сарацини (т.е. бедуини - племе, живеещо край Египет) по следния
начин: те са хищни завоеватели, опустошителни, номади, „без дом, без определено
местожителство, без закони”, хранят се с „месо от диви зверове, мляко, което имат в
изобилие, а също и с различни треви и птици, които могат да уловят.” Скитите имали
обичай да пият кръвта на враговете си и от черепите на победените врагове да правят
чаши (по Херодот, IV. 64; по Исигон, цитиран у Плиний Стари, VII. 2); таврите
(скитско племе) обичали да хвърлят труповете на чуждоземците в свещения си огън
(Аполодор, Епитоме, 26); дори тракийските кобили на Диомед се хранели с човешко
месо (Аполодор, кн. II, V. 8). Сред сведенията за варварите, които дава Помпоний
Мела, са следните: иседоните разчленяват телата на покойниците и като ги смесват с
вътрешности на жертвени животни изяждат всичко по време на ритуален пир; те
„изготвят от черепите на родителите си чаши за пиене”; таврите са с диви нрави,
убиват и принасят в жертва чужденците, от главите на враговете си правят чаши за
пиене; царските скити имат деспотичен нрав; „вътрешните области на Европейска
Скития са още по-диви, и жителите им се отличават с още по-необуздан нрав. Те
обичат убийствата и войната. Имат обичай по време на война да смучат кръвта на
първия убит от тях направо от раните” (П. Мела, „De Chorographia”, II). След това и
Рубрук66 ще описва обичаите на тибетците по сходен начин – в знак на обич те
изяждали покойните си родители (вместо да ги погребват), а от главите им правели
чаши и по време на пир така си спомняли за тях и ги почитали. Описвайки
хранителните практики на татарите, Карпини пише, че „храната им се състои от
всичко, което може да се сдъвче, а именно – кучета, вълци, лисици и коне, в случай на
нужда – и човешко месо” (VI. 3)67.
Особено любопитна е още една от характеристиките на варварското, която ще се
превърне в койнос топос на европейското говорене за славяните и за Изтока –
пиянството и съпътстващите го практики. За него като съществена черта на скитите,
на северните варвари и на народите от Изтока, говори цялата Античност. Така
например Херодиан дава следния образ на варварите: „ликуват, танцувайки под
63

Вж. Гильом де Рубрук, Путешествие в восточные страны. Гийом де Рубрук е монах, участващ в
дипломатическа мисия до монголите през 1253-1255 г.
64
Н. Дамасский, цит. съч.
65
Res Gestae, кн. XIV, 4. Вж. Аммиан Марцелин. Римская история. СПб., „Алетейя”, 2000.
66
Рубрук, цит. изд., глава 28.
67
Карпини, цит. изд.
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звуците на флейта и сиринкс, под ритъма на тимпаните – те обичат този своеобразен
танц, особено когато порядъчно се напият” („История”, IV. 11). Насетне и Марко Поло,
ренесансови географи и пътешественици, просветители и автори от XIX век (като
Балзак) също пишат за пиянството и го превръщат в койнос топос при описанието на
хората от Севера и Изтока68. Волтер също заявява, че московитите смятат за грях да
пият мляко по време на пости, но поголовно всички – бащите в семействата,
свещениците, жени и девици – се напиват до безпаметност по време на празници 69. За
руската склонност към пиянство и как крепостните селяни биха изпили всичко, което
заработват, разсъждава и Балзак в „Писмо за Киев”.
Още през IV в. пр. Хр. се е зародила и противоположната тенденция, която няма
да заглъхне и в западноевропейската култура – етическата идеализация на Другия. Тя
също се отразява през хранителния код (аскеза, вегетарианство). Скитите вече са
представяни не само като антропофаги, но и като вегетарианци. Диоген Лаерций,
давайки сведения за Анахарзис, отбелязва, че на въпроса имат ли скитите флейта, той
отговорил – нямат дори лози (т.е. за да се свири на флейта, е нужно вино и пиянска
омая)70. Омировите „галактофаги, хипомолги и честни абийци” 71 обитават азиатска
Скития. За тях пишат след това Страбон, Клавдий Птолемей. И Ефор нарича абиите
справедливи хора (δικαιοτάτων άνθρώπων).
Най-съществени класификатори от Античността насетне се оказват
политическият, социалният и етическият код. Още при Херодот дихотомията
елин/варварин е предимно социална и културна, отчита главно политически и етически
различия. Това все още не е оразличаване през опозицията Европа/Азия, но
негативният образ на варварина се закрепва устойчиво към края на класическия период,
за да произвежда и насетне стереотипни представи, включващи нарастващ брой
политически, религиозни и битови практики, отчитани като отклонения от „нормата”,
прилагана върху различни територии от Стария свят. Най-определящи в това
отношение са етико-политическите възгледи на Аристотел, свързани с управлението,
свободата и робството, с идеята за варварството72. В класическия период елините се
68

Марко Поло пише за пиянството при арменците; М. Меховски – за пиянството при литовците;
Себастиан Мюнстер описва Московия така: „народът е склонен към сладострастие и пиянство – първото
се мисли като позволено, а второто като похвално” (Мюнстер, Космография. Москва, 2010, с. 31). Корб
също ще заяви, че в Русия пиянстват жените и мъжете, а също и духовенството. До Балзак („Писмо за
Киев”) повечето пътешественици ще описват московитите именно през страстта им към неумерено
пиене. Вж. и Иоганн Корб, Дневник путешествия в Московское госудрство (1698), пер. С. Шокарева.
Москва, 1997.
69
Вольтер, История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. СПб., 1999, с. 25.
70
Д. Лаерций, пак там, кн. I. 8.
71
Омир, Илиада, XIII. 4–6:
νόσφιν έφ' ίπποπόλων Θρηκών καθορώμενος αίαν,
Μυσών τ άγχεμάχων καί άγαυών ίππημολγών
γλακτοφάγων, άβίων τε δικαιότατων άνθρώπων
72

Сред тях са: при варварите жената и робът заемат еднакво положение; по природа варварите са
склонни към робуване; варварин и роб е по природа едно и също нещо; едни по рождение са, за да
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интересуват активно от своето политическо устройство и от това на съседните народи.
Основна ценност е свободата, на която се крепи демокрацията (тя се базира и на
природата на елина, свързвана с идеята за ισονομία, равенство). Доброто управление
гарантира: силна държава, възможност за експанзия и колонии, морала на гражданите –
добри нрави, чувство за справедливост73, т.е. стабилност, ефективност, справедливост.
Говорейки за разлики по природа, за типовете власт74 и правото на власт, Аристотел
закрепва работеща още преди това система от йерархии, в които варварин (чужденец) –
роб – жена са едно и също. А е ясно, че „Политика” стои в основата на оформянето и
на политическата идеология на XVIII век. Приложени после към „негрите” и към
„диваците” от Новия свят, тези идеи остават активни и през XVIII век75. Не е далеч от
елиноцентричните констатации на Аристотел76 и Хердер, когато разсъждава: „Можем
да сме много доволни от това, че именно народите, отличаващи се със силно, красиво и
благородно телосложение, целомъдрени нрави, здрав разум и честна душа – немците –
за завладяли римския свят, а не хуните или българите” 77; „След хуните ужасна роля в
Източна Европа са изиграли българите, но накрая, както и унгарците, те били обуздани,
приели християнството и дори се изгубили сред другите народи, усвоявайки езика на
славяните”78. Стереотипната характеристика на българите и на източните славяни като
диви варвари и азиатци се закрепва активно в просветителския век – чрез идеи,
битуващи още от времето на Херодот насетне (първо артикулирани относно скитите,
„северните варвари”) и закрепени чрез неоспоримия авторитет на Аристотел като
политически мислител. Тези стереотипи, работещи активно векове наред и особено
активни в Просвещението, се базират на античните класификационни кодове.
Ренесансът следва антични авторитети като Херодот, Дионисий Периегет, Ератостен,
Апулей, Страбон и най-вече Клавдий Птолемей. Пример за това са текстовете на
хуманистите в XV-XVI век – Меховски, Пиколомини, Мюнстер, Джамбулари. Те се
цитират един друг, преповтарят и античните автори. А просветителите добавят своите
нови „аргументи” към социо-политическата карта на Европа, в която се полагат
граници между определени локуси. Сред новите критерии са обществена свобода,
управляват, други – за да се подчиняват; природата се стреми да направи различни и телата на робите и
свободните – едните силни, с оглед на необходимосттa от употребата им, другите – изправени и негодни
за подобен род дейност, но полезни за обществения живот; властта на стопанина е монархическа власт
(всяко стопанство се управлява еднолично), а държавническата власт е власт над свободни и
равноправни граждани. (Вж. Аристотел, Политика. София, Отворено общество, 1995, прев. А.
Герджиков)
73
От Аристотел до Полибий е активна представата за обвързаността между политически ред, закони и
обществени нрави, етика (вж. Полибий, История, VI. 47).
74
Типовете власт: власт над неравни – господарската власт над роба, жената, децата, варварина; власт
над равни – гражданска власт в полиса, в общество от равни.
75
Монтескьо, За духа на законите, кн. 15, гл. 5 („За робството на негрите”). И Хердер в „Идеи към
философията на историята на човечеството” повтаря, че азиатские народи са склонни по природа към
деспотия, защото не чувстват тежестта й.
76
Аристотел, Политика, кн. VII. 7 (При оразличаването между северните и некултурни номади и
южните, културни, но лениви и склонни към робуване народи, по средата стои „родът на гърците” –
„смел и интелигентен, винаги свободен, с най-добра държава, способен да господства над всички”).
77
Хердер, пак там, кн. XVI.
78
Хердер, пак там, кн. XVI, гл. XV „Чуждите народи в Европа”.
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свобода на разума, икономика, активни социални и политически реформи, образование
(достъп до образование), също и статут на жената в дома и в социалното пространство.
В Европа през XVIII век са настъпили важни икономически, социални и
политически разлики между „Изтока” и онова, което Волтер дефинира като
„класическа Европа” – Западна Европа с център Франция. И социалният код се оказва
отново важен класификатор на пространствата. Той отчита разликите между град/село,
икономика и пазарни системи/аграрен тип общество, образование/слаба образованост,
невежество (ιδιωτεία); закони/беззаконие (своеволие на владетелите и робска покорност
на
народа);
буржоазен
индивидуализъм/колективно-патриархални
норми;
прогрес/консервативност,
застиналост,
традиционализъм;
цивилизовани
нрави/нецивилиованост. А доколкото и сексуалният код е част от социалния код, в
географски и исторически съчинения, в пътни записки и наблюдения на дипломати
активно се обговаря и въпросът за статута на жената в държавата, обществото, дома и
семейството (различните социални практики, третирането на жената като безправно
същество). Още в Античността варварските практики, свързани със семейството и
брака и със статута на мъжа и на жената в общността, са обект на описания в десетки
текстове. И Джовани да Плано Карпини не пропуска този въпрос, описвайки
монголите: заявява, че те могат да имат много жени – колкото могат да издържат
икономически: 100, 150 или 10. И не встъпват в семейни отношения само с майка си и
сестрите си по майчина линия (Карпини, II. 2). Отбелязва и това, че жените и мъжете се
обличат по еднакъв начин и по външен вид трудно могат да се различат. Дебатът
относно положението на жената в социума отново ще се осмисля много активно в
просветителския век – вече през въпроса за политическата свобода, за образованието,
за социални, етически и религиозни практики, освещаващи неравенството. От XVI век
(Гуанини79, Херберщайн и Посевино) през Й. Корб до всички просветители в XVIII век
той ще е на дневен ред и през него ще се дефинират различия и въпросите за добрата
държавна уредба (лошото политическо устройство предполага жената да е третирана
като роб, като домашно животно, като работен инструмент80).
Всеки политически сблъсък води и до производстово на културни и етически
антиномии. Така още антагонизмът Елада – Персия произвежда определени образи на
варварина, антагонизмът Атина – Спарта поражда представата за културните и
справедливи атиняни и некултурните войнствени спартанци. Етическите и
политическите различия на „периферните” варварски народи още от класическия
период81 насетне се осмислят през опозиции, създаващи едри и обобщаващи представи:
79

Описвайки Московия, Гуанини ще констатира, че жените са безправни, затворени в домовете си да
тъкат и предат, а побоят те оценяват като израз на любов от страна на съпрузите си. И тази любов често
се доказва така, че те губят и живота си.
80
Вж. Хердер, цит.съч., кн. VIII, гл. IV; Монтескьо, За духа на законите, XVI. Образът на жената и в
новелите на Волтер показва същите просветителски представи.
81
Става дума основно за атинските етико-политически теории и възгледи за държавата, за които имаме
сведения. Негативното осмисляне на политически форми на управление като тиранията също са с
атинска обагреност, свързана и с демократичното управление от Солон насетне, и с антагонизма Атина –
Спарта, и на елините с Персия.
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едните народи са културни, богати, както и лениви, прекомерни във всичко (перси,
лидийци, египтяни), другите са диви, неуки, жестоки и агресивни, властолюбиви
(траки, скити, татари). Карпини ще напише относно „замислите на татарите”, че те
„възнамеряват да разорят и поробят цялата земя”. И ако някоя област окаже отпор, ще
бъде унищожена и разорена, хората й – превърнати в пленници и заставени да се
сражават в първите редици, а ако не го правят добре – ще бъдат убивани (VIII. 1). Така
са мислени и българите – завоеватели и опустошители на цивилизовани земи.
Представата за варварите, като лишени от етически норми, е многовековна.. И в
Средновековието погледът към Изтока и Севера, към далечните и непознати „варварски
земи”, е сходен. Джовани да Плано Карпини заявява, че за татарите „да убиват хора, да
нападат чужди земи, да вземат имуществото на другите по всякакви несправедливи
начини, да се предават на блудство, да обиждат останалите хора, да постъпват пряко
забраните и заповедите Божии не се смята за греховно от тях. Те не знаят нищо за
вечния живот и вечното наказание; вярват, обаче, че след смъртта ще живеят в друг
свят и ще умножават стадата си, ще пият и ще вършат и други неща, които правят
хората в отсамния живот” (III. 2). И добавя относно нравите им, че са хора прекалено
лъжливи, коварни, хитри.
Варварският етос още елините свързват с жестокост, диващина, насилие, рушене
на цивилизования свят, с „користолюбие и алчност” (Херодиан, I. 6), с войнственост и
кръвожадност. Ще посочим и два примера за етическа характеристика при етноними:
„авари” – от „неслушащ”, непокорен (и в политически смисъл); а българи – по една от
многото хипотези, от „размирник”, „бунтар”82. Не е случайно, че в Средновековието
българите са отъждествявани с хуните, а след това и при Хердер и Волтер в един
синонимичен ред като „варвари” стоят хуни, българи, авари. Любопитно е да
отбележим, че същите характеристики, представени като негативни, когато се говори
за варварите, относно елините, а после и спрямо европейците (когато ренесансовите
географи и историци описват Европа като „най-достойната от трите части на света и
глава на света” - по определението на Лоренцо Вала) са дефинирани вече като
положителни – свободолюбие, войнственост и героичност, умение да се водят успешни
войни, смелост и интелигентност, мъжественост (в противовес на „женственост” –
определение за източния човек, за персите, както и за варварите най-общо 83). Тези
оценъчни характеристики са обвързани и с политическите – деспотията предполага
жестокости и своеволие на владетеля 84, робска покорност и леност у поданиците
(склонност към робство „по природа”85). Според Херодот именно затова Персия не се
справя със скитите – те са умели воини, но са и номади, нецивилизовани, непривързани
82

Вж. Ю. Немет. К вопросу об аварах. Turcologica, Л., 1976, с. 301; В. Стоянов, Етнонимът българи в
светлината на една еволюционна теория. София, БАН, 2011, с. 193.
83
Херодиан описва обичаите на варварите да се обличат пищно, в златовезани хитони, с накити от злато
и скъпоценности, което отива по-скоро на жените.
84
Още Херодот описва по подобен начин персите (IV. 30, V. 25). „Всички са роби при варварите с
изключение на един”, ще констатира Еврипид в „Елена”.
85
„Поради това, че варварите имат по природа по-робски характер от гърците, а жителите на Азия – от
жителите на Европа, те понасят деспотичната власт без недоволство” (Аристотел, Политика, III. 9, 3).
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към дом и град, към своя култура и ценности (IV. 120 и сл.). Различията между Европа
и Азия в политически план (през тези политически степеотипи) са отразени и в съвета
на Аристотел към Александър Македонски – да управлява елините като пълководец, а
варварите – като деспот (Плутарх, „Александър”). Херодиан описва император
Максимин Трак по следния начин: „поради своята природа той бил както по нрав, така
и по произход варварин: наследил от предците и съплеменниците си кръвожадността,
той се стремял да укрепи властта си чрез жестокост” (VII. 1).
Стереотипната представа, че варварите имат друга представа за достойнство и за
политически ред, се запазва и в Ренесанса, и през XVII, XVIII и XIX век. Гуанини ще
констатира, че руският народ е склонен към подчинение, обича тиранията и се
подчинява безропотно на своя велик княз. Й. Корб е категоричен, че в Московската
държава народът е „под гнета на жестоко робство”, съзнателно е държан в мрак и
невежество, за да е управляван по-лесно. И ще продължи с обобщенията – за липсата на
добродетели, за невежеството („лишеният от образованост народ не се стреми към
Добродетел”)86. И Хердер ще преповтори завучалата още в Античността „констатация”,
че варварите не обичат свободата, че са покорни и лениви, а деспотизмът се крепи на
лековерноста и слабостта на робите. Монтескьо ще определя Изтока през „леност на
ума, свързана с леност на тялото”, поради което законите, нравите и обичаите не се
променят с хилядолетия. Волтер дискретно съпоставя „старите” и „новите” варвари,
заявявайки, че московитите са по-диви, отколкото мексиканците, когато ги открил
Кортес [...] те се влачели в невежество, не познавайки нито изкуствата, нито занаятите,
не разбирайки ползата от тях87. И Балзак, пътувайки из Русия, описва лентяйството и
покорността като характеристики на руснаците, и прави констатацията: „руският
характер е преобладаващо азиатски”. Това преповтаря заявеното от Волтер в
историографския му труд за Руската империя: „обичаите, дрехите, нравите в Русия
винаги са били по-сходни с азиатските, отколкото с европейските” 88. Тези устойчиви
„западни” стереотипи противоречат най-малко на самосъзнанието на руската култура,
за която Лихачов констатира, че една от най-характерните черти на древноруската
литература е отсъствието на литературни връзки с Азия (в сравнение с всички
останали европейски литератури) и това е следствие от съпротивата на Древна Рус по
отношение на Азия89.
По нов начин просветителите на свой ред са осмислили и артикулирали античната
идея, че разумът е свързан с управлението (с управляващия човек), а неспособният да
86

Й. Корб, цит. съч., гл. „О нравах москвитян”. Корб е свидетел на Стрелецкия бунт в Москва през 1698
г., на драматични политически събития. Обобщенията му относно нравите и политическия ред в руската
държава, описани в дневника му, повдигат дипломатически въпрос и книгатаа бива забранена за
отпечатване и разпространение.
87
Вольтер, История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. СПб., 1999, с.2324. Идеята, огласена пред западния читател е, че Русия е варварска страна, която Петър I започва да
просвещава, да цивилизова.
88
Цит. е по: Марк Батунский, Россия и ислам. Том 2, ч. 2, гл. 1.
89
Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Избранные труды в трех томах. Т.1. Ленинград,
1987, с. 269.
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мисли е роб (управляван). Свобода и разум са концепти, които се сдвояват в единен
социално-политически идеал. Не случайно Кант дефинира просвещението така:
„Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил.
Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на
някой друг”90.
Изработването на стереотипни представи за Другия, на негативни оценъчни
характеристики за човека от Изтока и североизтока, за „азиатското”, „варварското” и
„полуварварското” са плод на концепти, родени в античната култура, работещи още в
митическите кодове, през които се конципира светът. Тази мисловност, отразена в
множество текстове с характера на авторитети (за векове наред) е закрепила
менталните конструкти и ги изпълва и обагря с конкретно социално-политическо
съдържание, адекватно на културата и мисловността на съответната епоха. Затова не
може да се твърди, че негативният (а и идеализираният) образ на Изтока, както и
противоречивият образ на Балканите като граничен локус между качествено различни
светове и култури, е рожба главно на Модерните времена и на просветителската
идеология. Отвъд динамиката в дихотомиите европейско/варварско, Изток/Запад се
провиждат устойчиви ментални конструкти, чиято природа е много древна.
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АНТОН ЛУКС. ПОГЛЕДЪТ НА ОБОБЩЕНИЕТО
Николай Чернокожев
СУ "Св. Климент Охридски"

ANTON LUX – DER ZUSAMMENFASSENDE BLICK
Nikolay Chernokozhev
Sofia Universität

Die Abhandlung hat das Ziel die visuellle Darstellung der Balkanländer - am Beispiel
Bulgariens - im 1887 erschienem Buch von Anton Lux „Die Balkanhalbinsel (mit Auscshluß
von Griechenland)“
zusammenzufassen und die mögliche Strategie der bildhaften
Vorstellung in Bezug auf den Text zu durchforschen.

Schlüsserlwörter: Balkan, Bulgarien, visuelle Darstellung

Написването на името на Антон Ервин Лукс в Google отвежда до негови
представяния, в които на първо място е поставено „изследовател на Африка”.
Той е още един познавач – след Хайнрих Барт, който описва пътуването си от
Русчук до Солун през 1862 и го поднася на публиката в издадената през 1864 книга – на
черния континент, който свързва името си и с Балканите.
Дали в това трябва да се търсят някакви особени смисли, знаменателни стечения
на обстоятелства и т.н., е отделен въпрос.
В интересуващата ме книга на Антон Лукс 1 Африка се появява на с. 215 в
сравнението на хана във Ветрен с направения от високата трева африкански заслон.
Позволявам си само да спомена, че още от началото на XIX век за идващия от
Западна Европа човек Балканите (независимо от това с какво име бива назоваван
полуостровът) са място, изпълнено с всякакви трудности и опасности, място,
подлагащо на изпитание битовата му издръжливост, но от друга страна, за Европейска
Турция на места се говори и като за туристическа дестинация, което вече потиска

1

Lux, Anton E. Die Balkanhalbinsel (mit Ausschluß von Griechenland). Physikalische und ethnographische
Schilderungen und Städtebilder. Mit 90 Illustrationen, einem Panorama von Konstantinopel und einer
Übersichtskarte. Freiburg in Breisgau:Herdersche Verlagsbuchhandlung, 1887.
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откривателско-изследователското
опознавателната удоволственост2.

усилие

на

пътуването
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към

Книгата на Лукс e част от „Илюстрована библиотека по странознание и
народоука” на издателство „Хердер“, а за амбицията на издателството може да се съди
още по представящия поредицата панел, който поставя акцент на екзотичната природа,
южните морета – бряг с палми, море с пенещите се вълни/прибой и прелитаща
птица/чайка в долния ляв ъгъл на пейзажа; виждаща се в далечината суша със
сграда/фар на върха на носа. Не по-малко интересна е обаче и пищната рамка, която
изисква да бъде разглеждана самостоятелно, отделно и внимателно, тъй като на нейния
фон пейзажът може да изглежда познат като послание и употреба и не особено
интересен.
Долната част на рамката е нейното „дъно” – сред амонити, морска звезда, корали,
раковини на мекотели е разположена плочата с изписано име на издателството, а в
двата края, в кръгли венци са разположени две мъжки глави (лявата е монголоидна, а
дясната негроидна). В горната лента на рамката е изписано названието на поредицата.

Двете странични вертикални ленти са също неравностойни. В дясната, която е и
по-тясна, се извисява, издърпва нагоре теснолисто растение, а по средата на тази лента,
сякаш закачени на стеблото, са разположени маска и оръжие, свързани с клишираната
2

Отделни бележки в тази проблемна сфера съм правил в: Чернокожев, Н. България:стереотипи и
екзотика. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 и в Чернокожев, Н. Видяна България. София, УИ
„Св. Климент Охридски”, 2016.
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визуална представа за воина от южните морета: гол, с тънка препаска, на която виси
нож и с копие в ръка.
По-интересна, плътна е лявата лента, в която сред флорална украса се виждат (от
долу нагоре) компас и глобус, над тях във венец е разположена главата на Александър
фон Хумболт, а над нея е усукана около екзотични плодове и източена нагоре змия,
чиято глава е под вписан в първата буква на названието на поредицата папагал. Могат
да се видят и други птици.
Този колаж изобразява растенията и животните от екзотичните светове много
повърхностно – в никакъв случай не може да се сравнява с публикуваните в различни,
не само специализирани, издания прецизни и детайлни рисунки.
Кадърът, който легитимира поредицата, събира в едно неща, които са
разпознаваеми фигури на екзотиката, които са имали своя живот във визуалното
съзнание и визуалната памет на публиката и, укрепени от авторитета на Александър
фон Хумболт, са основание за оформяне на по-общ образ на далечното и екзотичното.
Все пак названието на поредицата не акцентува върху екзотика, а само върху
страни и народи, които просто са извън немското или немскоезичното културно
пространство3.
Другите са интересни не само със своята различност, а и с възможността самият
субект на наблюдение или повествование да осъзнае и осмисли собствената си другост.
Самата рамка – вътрешна и външна – е „направена” от грубо одялани стебла,
„скована” е от тях, вероятно за да загатне, подскаже суровостта на живеенето на
цивилизования европеец по тези места – от такива стебла се сглобяват хижи, правят се
салове и т.н.
По-различна е корицата на „Балканският полуостров”.
На първо място несъмнено е червеният фон, който има утвърдени конотации. На
второ място – вече в сферата на детайлите – прави впечатление стилизираните в
правилна геометричност главни букви „D“ и „B“ (на определителния член и на
съществителното име) като лък и стрела. И на трето място, флоралният фон, в който
изпъкват царевичните мамули, видими по диагонала долу ляво – горе дясно.

3

Етнографските разчитания на своето са „Volkskunde“, а на другото – „Völkerkunde“: единствената
разлика е множествеността – „народ” – „народи”.
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На корицата са извадени на показ, изведени са на преден план фигури от
„вътрешността” на книгата: от с. 55 – българин, от с. 61 – арнаутин, от с. 54 – морлак от
Имоши и от с. 78 – туркиня (турска дама). Българинът и морлакът са част от групови
представяния на фигури (по четири на страница), докато арнаутинът и турската дама са
самостойно положени на съответните страници.
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Така че посредством визуалната си легитимираност поредицата сякаш се
фокусира върху места, докато книгата за Балканския полуостров все пак – върху хора.
Но нека видим българите и изгледите от България в тази книга, която още в
заглавието си прави уговорката, че полуостровът е представен без Гърция („с
изключение на Гърция”). Пояснението е дадено в скоби, сякаш за да подчертае, че
Гърция е изключена, защото е изключение, т. е. е изключителна.
Обаче в книгата има още една изключителност и тя е поместеният преди
заглавната страница портрет на „Александър, принц на Батенберг”. Тъй като към
годината на излизане на книгата – 1887 – князът вече не е български или е такъв само за
и в историята, то своеобразното посвещаване на книгата именно нему е интересно със
своята смислова поливалентност.
Коментирал съм другаде какво е медийното тълкуване на интронизирането на
Александър Батенберг на българския престол4. Става дума за мисията на (поредния)
немски принц, който отива да изведе на пътя на европейското, на цивилизацията една
4

Чернокожев, Н. Видяна България. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2016.
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нова държава; принц, който освобождава и въвежда в сферите на културата и т.н. –
принц, който събужда за нов живот спящата красавица. Принц, който през 1879 г. на
първа страница на бр. 34 на „Über Land und Meer“ (т. 42, год. 21) изглежда по един
начин [ляв портрет], докато в книгата на Лукс сякаш се явява един друг човек [десен
портрет].
И още нещо съществено – в периодичното издание младият владетел е „Княз
Александър I. Български”, в „Балканският полуостров” под подписа е посочено „Принц
на Батенберг”.
Несъмнено се отварят разнообразни възможности за интерпретиране на
промяната като едно от възможните настоявания би било – това е поредната жертва,
която Германия прави за Балканите, поредната изгряла политическа звезда, която е
бързо угасена на полуострова, още един човек, отдал сили, плам и младост на кауза,
която не се е осъществила. И тук може да става дума не само и единствено за
негативния ореол на Европейска Турция, а за загатване на такава различност, която не
може да бъде преодоляна и която ще поглъща всеки, опитал се да пробуди за свободен
държавен живот една балканска народност.
Но това е една от посоките на инструментализиране на нещо, което може да бъде
мислено или като владетелски провал, или като недостатъчна узрялост на самия народ
за живот в свободата, защото той, народът, продължава да бъде играчка вече не в
ръцете на босфорския болен човек, а в ръцете на Великите сили.

Така или иначе именно портретът на Александър Батенберг въвежда в разказа на
Антон Лукс, с всички излъчвани от този портрет и от съдбата на първия български
владетел след Освобождението ореоли. Може да се допусне, че на читателя е
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предложена такава аксиологична оптика, която да съположи – сближи или
конфронтира – фигурите от корицата и портрета.
Независимо от току-що изложеното предположение книгата има подчертано
обективистки, позитивистичен подход.
Нейното съдържание, както и списъкът на илюстрациите, задават цялостната
оформеност на книжното тяло:
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Още в предговора, отчитайки разнообразието на езици и диалекти, Лукс обръща
особено внимание и предлага на читателя информация за начина на произнасяне на
дадени буквени означения.
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За него е несъмнено важно звученето на оригиналните изговори, а не
подчиняването им на немскоезичната графика. Прави впечатление, че таблиците за
произношение започват с южнославянски, след което идват румънски, турски и
италиански. Представата за южнославянската езикова и културна неразчлененост се
употребява, прилага се често, но тя почти никога не може да бъде изцяло удържана.
Обикновено – както и в книгата на Лукс – се очертават нюанси, разподобяващи
славянската маса5.
Следва списък на дадените по номера 89 илюстрации – 16 от тях цветни, под
номер 90 е титулната картина – Александър Батенберг, след което е отбелязана
панорамата на Константинопол от с. 159 и картата на „турско-гръцкия” или
„източноримския” (Балканския) полуостров.
Изложението на Лукс обхваща физикогеографска част, етнографска част и
„картини на градове и описания на пътища”.
Съпътстващият текста визуален материал е винаги контекстуално обрамчен:
рисунката на талига се явява в частта за комуникациите на полуострова, а класическата
работа на Каниц „Розобер в долината на Тунджа” е приложена в частта за
„Разпространение на растения и животни”.

5

При Лукс това е видимо и в разположените като приложение в края на книгата три синхронизирани
прегледа на историята „на Османската империя в Европа”, „на Босна”, „на сърбите”.
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И само две страници след това започва етнографската част, в която авторът
поставя акцент върху тежестта на статистическите данни, колкото и проблематични да
са те.
Но преди статистиката в текста е въведена расовата оптика, тъй като
народностите на Балканите като принадлежност могат да бъдат групирани по следния
начин:
I. Медитеранска раса
1.
Индогермански клон
1.
еранско семейство (арменци)
2.
германско семейство (немци, англичани)
3.
гръцко семейство (гърци)
4.
индийско семейство (роми или цигани)
5.
италианско семейство (румънци, италианци, французи, цинцари)
6.
лето-славянско семейство (сърби, българи, босняци, херцеговци,
хървати, рутени, винди и далматинци, руси)
7.
трако-илирийско семейство (шиптари)
II. Монголоидна раса
1.
Уралски клон. Финско семейство (маджари)
2.
Алтайски клон. Тюркско семейство (османци, татари)
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Словесното лаконично представяне на различните народности от Балканите
започва с най-голямата група, преди това обаче – на с. 54 и 55 – са събрани визуалните
образи:

с. 54

с. 55
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Според Лукс изсред славяните най-вече внимание заслужават сърбите – „народ,
смел и свободолюбив, със славно минало”, като след постигането на пълната си
независимост сърбите са се разбрали да увековечат с четири S съдържащия се в герба
девиз: Samo sloga Srbina spasava – Nur in der Einigkeit findet der Serbe sein Heil /Само в
единството е спасението на сърбина/. Сърбите са сангвиници, предприемчиви и „найинтелигентният народ сред южните славяни“ и „притежават, особено в народната
поезия, богата литературна съкровищница”.
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Българите (фиг. 15 – 17), най-многобройният народ сред южните славяни на полуострова,
населяват България, южната част на Източна Сърбия, освен това Източна Румелия и части
от Македония, Албания и Тесалия6.
Българинът е с флегматичен темперамент, обикновено с едра снага и здрав/як, но с
отпусната, влачеща се походка и има добродушен/добросърдечен характер. Той е
подозрителен, както всички славяни, но решителен, изключително непретенциозен и се
отличава особено с чистота на нравите. При цялата си телесна сила той е търпелив и
покорен. Може би независимо от последното, все пак дълго ще има нужда от големи/важни
повдигащи самосъзнанието победи и военни дела, докато чувството на свободна
самостоятелност стигне до съзнанието на народа, у този народ, който макар и също така да е
имал велико минало, все пак посредством 500-те години, през които се е намирал под
турско господство/владичество, все повече и повече е потъвал в духовно безразличие и е
изгубвал действена сила.
Българите са от фински произход, след побеждаването на славяните, които били значително
по-напред от тях като способност за развитие/възприемчивост, те взели не само езика им, но
и техните нрави и обичаи, случай, какъвто не е единичен в историята, когато победителят се
разтваря в победената нация.
Езикът на българите е наистина старославянският, който силно се е отчуждил от говорите
на останалите южни славяни, толкова силно, колкото и самата нация. Тя достига до
Прищина, на югозапад до Горна Црна и до езерото Острово, а на юг до Места и Марица. В
по-голямата си част българите припознават гръцката църква; около 120 000 все пак са
станали мохамедани и биват наричани помаци.

В тази част от своята книга Лукс предлага не само проверени данни, но несъмнено
вмъква и свои лични впечатления, наблюдения и оценки – например по отношение на
гърците и музиката, която бива изпълнявана от гръцки или арменски красавици, в
акомпанимент на китара или някакъв подобен инструмент, а в тази връзка идва и
удивлението на чужденеца, за когото „изглежда непонятно как някой жител на Ориента
е в състояние с часове да слуша това безцветно и безсъдържателно дрънкане с найголямо внимание”. След което бива представена музиката в обществените градини.

6

По същия начин Лукс борави с имената на местата, населявани от други народи: гърците населяват
Южна Албания (Епир), части от Тесалия и Македония, полуостров Халкидики и т.н.; румънците –
северната част на Сърбия, част от дунавския бряг на България, устието на Дунава в Добруджа; сърбите са
известни под различни имена (босняци, херцеговци, хървати, моралци) в различните свои
местообиталища.
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В етнографската част е разположен и портретът на една българска циганка (с. 66):

Когато стига до малките народностни групи на чужденците – немци, французи и
др. – особено при немците за Лукс е важно наличието или липсата на училища за
децата от тези групи.
Например в София немците имат двукласно училище, за което родителите на
всяко дете плащат по 5 франка месечно. Училището няма държавна подкрепа и се
финансира от жертвоготовни дарители.
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То се помещава в къща, построена наравно със земята, в тази къща живее и
учителят, има две, правещи добро впечатление на човека, видял различни
чуждестранни училища в Ориента, класни стаи. Дворът се използва за гимнастически
упражнения.
„През 1885 училището е посещавано от 24 деца, 7 от които от Австро-Унгария” (с.
65)
Липсата на училище от по-висока образователна степен принуждава немците в
София да изпращат децата си във френското манастирско училище.
„Впрочем с един нов училищен закон българското правителство създава големи
трудности на чуждестранните училища” (с. 65).
Според Лукс ромите, известни повече с името „цигани”, на Балканите живеят в
България, Сърбия, Босна и Албания.
Когато стига до фатализма на османците, Лукс посочва две понятия: nesib –
отреденост, предопределение и kizmet, „което като характериризащо „съдба” се
приписва на турчина, но означава „дълг” (с. 70).
Следва относително подробен разказ за образованието на османците, таблица на
училищата Ruschdie-Mektebi, „които за момичетата са равни на граждански училища, а
за момчетата – на реални училища”. Авторът проследява изучаването на отделните
предмети по класове, отбелязва различните училища, споделя направени наблюдения,
за да стигне до с. 81, на която в табличен вид са обобщени данните за броя училища в
различните страни и областите на Балканите.
В контекста на представянето на образованието на Балканите се манифестират
показателни характеристики на граденето на повестованието. От една страна, строга
статистическа документираност на профилите на отделните балкански места, съчетана
със споделяне на преките наблюдения от типа: „Бях там и видях...”. Последното
несъмнено придава цвят, дори топлина, и несъмнено занимателност на разказа –
текстът става разказ чрез персонализирането на субекта на изказа и извеждането на
преден план на индивидуалния, т.е. уникалния опит – но дисбалансира възможността за
оформяне на стабилен, коректен образ на един или друг сектор от живота на хората на
полуострова.
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На следващо място са поставени религиозните отношения в региона като
таблицата е изведена в началото на частта.
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За българите е отбелязано, че са се отрекли, отказали са се от екуменическия
патриарх, имат своя „държавна църква”, като неин глава е „българският екзарх в
Константинопол”, комуто са подчинени митрополитите в София и Варна,
архиепископите на Никопол, Русчук и Филипопол, и епископът на Видин.
A след вярата идва търговията, но не само продукцията на отделните региони, а и
условията за комуникация: пътища, железопътни линии, воден транспорт, пощи и
телеграф. И е съвсем естествен преходът към т. 4 „Индустрия”, в рамките на която
попадат изделия – от килимарство до розово масло и алкохол.
След представителните първи две части идват „картините на градовете и
описанията на пътищата”, т.е. нещата извън статистическата представеност,
непосредно изживени, наблюдавани.
Така че ако от гледна точка на визуалната разгърнатост до този момент в книгата
може да се проследи акцент върху представители на отделни народности, то оттук
насетне е заявено намерението за вглеждане в местата и пътищата към и от тях. Разбира
се, подобно разделение не е с абсолютна тежест, тъй като началото на книгата показва
някои места по пътищата към и из Балканите.
Но пътят, който избира да измине Лукс, е следният:
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В описването на пътя по вода към Константинопол се явяват следните визуални
представяния на български места:
Пристанът в Русчук (с. 124)

159

Арсеналът в Русчук (с. 126)

Румънска селска хижа в България (с. 133)

Във визуалното представяне на дунавските брегове Лукс използва и илюстрации,
които в по-ранни публикации в специализираната периодика са бивали свързвани с
българската част на реката, а при него са свързани със сръбския и румънския бряг,
какъвто е случаят с принадлежащите към с. 122, но поместени самостоятелно на
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отделна неномерирана страница, изображения. Такива непрецизирани употреби на
пейзажи обаче е имало и преди разглежданата книга.
Естествено целта Константинопол хипнотизира пътуващия, така че съвсем
естествено на столицата на Османската империя са посветени не само много страници,
но и много илюстрации.
Едва след напускането на града на Босфора и преминаването през Адрианопол
има пълноценно вглеждане в българите и тяхната земя. А с преминаването на
границата между Османската империя и Източна Румелия пътуващият прави
констатации, които чертаят и граници между светове:
Със стъпване на румелийска земя ландшафтът се променя дотолкова, така че тук човек
вече възприема невъобразимо бързия напредък, който е осъществила тази страна за
краткото време на своята частична самостоятелност, несъмнено за да се подготви
колкото се може по-бързо за предстоящото преобразуване, което, дори и не толкова
бързо, но определено ще настъпи. Полята са в по-голямата си част обработени и
навсякъде се виждат прилежно заетите със земеобработка/земеделие хора.
Съотношението на необработената към обработената земя тук е точно обратно в
сравнение с турската територия, тъй като само една пета от цялата площ е неизползвана/
необработена.

Погледът, начинът на гледане, за който е възможно да се съди на основа на
разказа, се разполага между непосредствеността на конкретно съзряното и
надпоставеността на много добре информирания пътешественик, който неизбежно
преповтаря информация.
За самия град Пловдив Лукс отбелязва:
Филипопол (турски Филибе, български Пловдив), на мястото на стария/античния
Тримонциум, е съграден от Филип, цар на Македония, баща на Александър Велики, през
четвърти век преди Христа и след променливи съдбини през 1362 е отнет от гърците от
бейлербея на Мурад Лалашахин. Оттогава градът е турски. През 1390 той бива укрепен,
но от стените днес са запазени само малко незначителни останки.
Колкото благоприятно да е впечатлението, което градът прави отвън, толкова бързо то
бива заличено, когато при обиколка човек се повгледа отблизо във вътрешността.
Улиците са лошо павирани, криви и нечисти; къщите повечето построени в турски стил,
голяма част от кирпич. Красиви/Хубави къщи има само няколко, но и при тях
претенциите/изискванията трябва да се редуцират до минимум. Когато човек види колко
много се е случило въобще в тази провинция за въздигането ѝ във всяко отношение, то
наблюдателят толкова повече следва да се удиви, че в настоящия и главен град съвсем
не може да се отбележи какъвто и да е напредък. Градът има една католическа, една
нова и множество стари гръцки църкви, наред с много джамии с общо 13 минарета.
Филипопол трябва да е много богат град. В действителност се забелязват относително
малко просяци; разрешено им е само в събота да молят за милостиня по къщите.
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По-нататък Лукс отбелязва наличието на мохамедански училища към джамиите,
както и едно шестокласно реално училище и петокласно девическо училище, съответни
народни училища, библиотека на провинцията и научно-литературно дружество,
четири печатници и две книжарници.
Относително наситената информация за Пловдив не е уплътнена от изглед на
града, но е представена „българка от Филипопол“ (с. 212):

Следва история на наемане на превоз до София, разказ за пътя до столицата на
княжеството – особено интересно е представянето на нощувката във ветренския хан,
преминаване на Траянови врата и исторически екскурс за веригата крепости/стражеви
кули от времето на Юстиниан, преминаване през последния румелийски град Ихтиман
с митницата (внос 8%, износ 1%) и болницата, ситуацията покрай епидемията от холера
и т.н.
Представянето на пътуването е разделено между прецизното посочване на
разстоянията във време, на цената на транспорта и т.н. (същото ще се случи и в
описането на пътя Лом – София) и конкретни случки, които нямат пластична
представеност.
Последното се отнася и до гледането към София, за която се посочва, че не може
да предложи забележителности и все пак градът и части от него се явяват в 4 „кадъра“:

162

София (с. 219)

Княжеският дворец в София (с. 220)
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Юнкерското училище в София (с. 221)

Катедралата в София (с. 222)
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Тези „кадри“ са свързани донякъде не само с професионалния поглед на Лукс, а и
с Александър Батенберг, с модернизирането на княжеството, чиято индустрия сякаш се
изчерпва с две пивоварни и една спиртоварна. Техническият гений на българите обаче
впечатлява пътешественика в проявата му на създадени изцяло и само от дърво
конструкции на средства за превоз.
Една от последните картини от България е цветна: Част от прохода Гинци (с. 227)
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Тя въвежда читателя в планините и в преминаването през места, напомнящи
Алпите. А преходът насочва погледа на пътуващия към вилата на бивш софийски кмет
– вече позапусната, но все пак пазеща разкази за измислените пребивавания на
Александър Батенберг в нея (при пътуванията на княза в посока Дунав), към
постройките на Петро-Хан: хотел Скобелев II и телеграфна станция, намиращи се на
височина 1444 метра, както и към остатъците от укрепления за турски батареи.
Така България, а това важи и за Балканския полуостров, ако читателят се вгледа
внимателно в заключителните думи на Антон Лукс, за пореден път се оказва разпадната
между непознатостта (вписаността в пъстротата на Ориента) и новото градене на
градове и сгради, които понякога са само умалени подражания на европейски
постройки, какъвто е случаят с българското „собрание“, подражаващо на парламента
във Виена, но умалено.
Информацията за новостите в образованието – наличието на мъжки и девически
училища, на книжовно дружество, на държавна печатница и т.н. – не се визуализира в
човешки фигури. Може би повествователят смята, че те се подразбират като
европейски.
И така страната остава между човешкото себе си като традиционно облекло и
външност и европейското градско пространство като оформеност и съграденост.
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THE IMAGE OF HRISTO BOTEV AFTER 1989: BETWEEN PRE-COMMUNIST
RESTORATIONS, LATE SOCIALIST INERTIA, AND DECONSTRUCTIVE PROJECTS
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The paper is dedicated to the problem how the image of Hristo Botev was ideologically
planned after 1989. Both at official and popular level, a variety of methods were applied while
modelling the image of the poet-revolutionary. Firstly, the narrative about his biography and
deeds as it was forged during the late socialism, were followed strictly and probably due to
inertia. Secondly, the narrative with Marxist-Leninist ideological base was demounted in its
wholeness or partially, while restoring representations from the “bourgeois” past. On the third
place, there were deconstructive approaches introduced as rooted in the idea of questioning
the emblems of the nation. Regardless of the deconstructive projects for alternative reading of
Botev’s image, his presence into the grand narrative could be regarded in continuity with the
essentialist ideas of the “greatness of the Bulgarianness”.

Keywords: Hristo Botev, Ideology, Post-Socialist Time, Restorations, Inertia,
Deconstructive Projects.

В този текст ще маркирам някои тенденции в постсоциалистическото моделиране
на образа на Христо Ботев, видими в институционалната книжнина (учебници по
литература и история, помагала), в популярни публикации (статии, есета, форумни
мнения) и медийни прояви. Вглеждането в този разнороден набор от източници цели да
очертае, от една страна, промените, настъпили в рефлексиите за Ботев след 1989 г. на
равнището на официалния и любителския национализъм. От друга страна ме
интересуват и инерциите, оставането в рамките на (почти) едно и същото, както и
забележимото през последните години връщане към късносоциалистически представи
за героя. Доколкото става дума за оттласкване от и доближаване до социалистическата
идеологическа матрица, погледът към годините преди 1989 г. се оказва неизбежен.
Затова и встъпването ми в проблематиката започва тъкмо с него.
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Поглед назад: социалистическият канон
Два характерни етапа съпътстват социалистическото моделиране на литературния
(а и на историческия) канон. Първият, от времето преди институционализирането на
режима, още през 20-30-те години на XX век, включва опит за изобретяването на
алтернативен пролетарски канон, противопоставен на официалната йерархия. През този
период тече селективна работа (отхвърляне на „буржоазни“ класици и на техните
академични поддръжници, снабдяване с авторитет на леви автори и литературни
критици); ескалират и битките за овладяването на културното наследство на
определени фигури, оказали се емблеми и на политическото статукво, и на
подриващата го линия. Като Христо Ботев например, който според социалистите трябва
да бъде изтръгнат от „буржоазния“ лагер и вклинен в марксическия сектор 1.
Вторият етап, след установяването на Народната република и нормативирането на
социалистическата доктрина, борави с два инструмента: на разчистване и
йерархизиране. „Чистката“ се простира от буквалното значение на физическо
заличаване, през символично зачеркване и разправа с мъртви автори
„великошовинисти“, до – вече на следващ етап – едно много завъртяно в техническо
отношение „очистване“, което включва снемане на предишните обвинения, известна
реабилитация на низвергнатите преди това от същия режим класици2. Строго и
„справедливо“ се посочват техните недостатъци, но пък се подчертава общата им
значимост, с което те на практика са вмъкнати отново в канона. Такъв е случаят с Иван
Вазов, който още през 20-те години е обявен от комунистите за „генералисимусът на
българския национализъм“. След 1944 г. институционалната му детронация набира ход,
който в един момент спира – дали заради височайшата закрила на Горки, както твърдят
някои изследователи3, или заради благосклонната монография „Иван Вазов. Жизнь и
творчество“ на академик Николай Державин, както смятат други 4 – но във всички
случаи директивата за „очистването“ на класика явно идва от СССР.
Типичен пример за сработването на формулата „с недостатъци, но с достатъчна
значимост“ е отношението към Любен Каравелов. В един учебник по история от 50-те
години на века (а учебниците са най-преки илюстрации на гранд наратива) пише, че в
1

Особено активен в нестихващата през междувоенния период полемика на тема „Чий е Ботев?“ е Георги
Бакалов, който в редица свои текстове се опитва да изкове линия на приемственост между Ботев и
„героите“ комунисти – вж. например: „Христо Ботев социалист“ (1919), „Христо Ботев и пролетариатът“
(1920), „Предтечата на комунизма“ (1922), „Хр. Ботев предвестник на Червената армия“ (1922) и др.
Повече за битките за континуитет в левия и десния идеологически спектър през 20-30-те години на XX
век вж. в: Алексиева, А. Чий е Ботев? – В: Александрова, И., Й. Тишева, Кр. Алексова и др. (съст.)
Филологическият проект – кризи и перспективи, София: Фабер, 2016, с. 472-491.
2
Както твърди Ал. Кьосев, „новият идеологически прочит трябва да „очисти“ класиците – т.е. да снеме
диалектически негативното в тях и да ги „повдигне на степен“ – така че „при общата равносметка“ да се
види положителното и съюзническото в тях“ – Ал. Кьосев, Истинският наследник. – Критика и
хуманизъм, 2009, кн. 29. Цит. по: http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/bulgaria/
680--2 (25.12.2017).
3
Ал. Кьосев, Ibid.
4
Р. Тахов, Комунистите се гаврят с Вазов, Факел, 11.06.2015. Достъпно на:
https://www.fakel.bg/index.php?t=4559 (25.12.2017).
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политическата дейност на революционера „е отразена колебливостта на
дребнобуржоазните среди, на чиито настроения и стремежи той се явява изразител”.
Отбелязано е лутането му „ту наляво към революционните демократи, ту надясно към
буржоазните либерали“. Веднага след това обаче са добавени и „очистващи“
негативното нюанси: „въпреки тая си неустойчивост и непоследователност, присъщи на
дребнобуржоазните демократи, Каравелов има огромни заслуги в българското
национално-революционно движение“; той „подлага на безпощадна критика
разлагащата се турска феодална система”, „разобличава явните и прикрити
поддръжници на турското господство в България”, смята „чорбаджиите за врагове на
българския народ“5.
Съвкупността от „правилни“ и „неправилни“ изяви предопределя и мястото на
класиците в социалистическия канон, който е строго детайлизиран; тоест, паралелно с
„чистката“ върви и процес на йерархизиране. Каравелов може и да е реабилитиран – в
учебниците по история от периода на късния социализъм няма и следа от предишните
упреци към него, определян е еднозначно като „родолюбец“, възприел „най –
прогресивните ренесансови идеи на епохата“6 – при все това обаче фигурата му обитава
каноничното подножие. Вазов може и да е признат за класик, „нихилистичноотрицателното отношение“ към него, пише Тодор Павлов, „отдавна вече е истински
анахронизъм“; и все пак той не може да се мери с Христо Ботев, който – според същия
академичен законодател – „...беше и остана нашият най-велик, истински гениален
народен поет“7.
Ботев на социалистическия пиедестал
Както изглежда, Ботев е ненадминатият връх в социалистическия канон. Такъв е и
в периода на борбите за легитимация на лявата доктрина, и по-късно – в периода на
нейното институционално утвърждаване и стабилизиране. Той е сред малцината
класици, почти незасегнати от идеологическата „чистка“; величието му остава
необезпокоено и от прииждащата вълна партийни автори (разни фигури от типа на
Димитър Полянов, Христо Радевски, Венко Марковски, които в един момент
придобиват каноничен статус, но впоследствие тихомълком минават назад в
„задължителния списък“).
Дори когато действа методологическият почин да се изтъкват определени
мирогледни слабости у творците, които обаче да бъдат обеззначавани от общата
положителна равносметка – дори и тогава Ботевите „недостатъци“ се разчитат като
формалност. В повечето учебници например се съобщава, че поетът погрешно смятал,
че „от феодалния строй чрез селска революция може да се премине към
5

Ал. Бурмов, Д. Косев, Хр. Христов, История на България. Учебник за XI клас на общообразователните
училища. София, Народна просвета, 1957, с. 134.
6
В. Гюзелев, К. Косев, Г. Георгиев, История на България за 9.клас на единните политехнически
училища. София, Народна просвета, 1984, с. 146.
7
Т. Павлов, Христо Ботев. София, Български писател, 1949, с. 145.
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социалистически строй“8; също така „поради липсата на развита фабрична индустрия и
на индустриален пролетариат в България той не можел да види историческата роля на
работническата класа“, не успял – заради същата икономическа изостаналост – „да
разбере същината на Марксовото учение“9, въпреки че познавал добре „Капиталът“.
Така в крайна сметка си останал „социалист-утопист“, без да достигне до идеите на
научния социализъм. Мирогледната недоизкусуреност на Ботев обаче отново работи в
полза на марксическата доктрина, придавайки ѝ някакъв първоначален идеалистичен
ореол; тя е мислена като благодатна „почва“ 10, от която избуява диалектическият
материализъм. Ето защо – чертае линия на континуитет Т. Павлов – Ботев е
„предтечата на научния социализъм у нас и свързващо звено между
предосвободителната революционна епоха и днешната епоха на изграждащия се
социалиъм“11.
Освен това идеологическо ядро, „големият“ исторически разказ на периода – с
различни нюанси през годините, които обаче не дават сериозни отклонения в общия
тон – подчертава следните акценти в моделирания образ на Ботев: страстен поборник
срещу „феодалния гнет и султанския деспотизъм“ 12, непримирим враг на „зловредния
шовинизъм“13 и „буржоазно-монархическото управление“14, „поборник за вечна дружба
с великия руски народ, за съюз между южните славяни“ 15 (федеративните възгледи на
Ботев са особено актуални до разрива с Йосип Броз Тито); атеист, противник на
чорбаджиите, гениален поет и публицист с почти пророчески способности (успял да
„види“ например съграждането на бъдещото ТКЗС, както ни уверява една статия 16).
Социалистическият разказ за Ботев е патетичен, неизменно стигащ до суперлативни
конструкции като следните: „...той беше и си остава най-актуалният, най-любимият,
най-влиятелният наш поет и публицист“; „изумително мощна и всестранно надарена
личност“, „Ботев беше и ще бъде за нас нашият духовен хляб насущний, нашата бойна
тръба и нашата най-светла лична, национална и човешка мечта“17 и пр., и пр.
Постсоциалистическият Ботев: реставриране на концепции от преди 1944 г.
Интересно е да се проследи как се разгръща разказът за Ботев след 1989 г.; да се
разбере доколко ревизирането на определени социалистически идеологеми (защото
8

Ст. Иванова, Ив. Тодорова, Н. Драганов, О. Бояджиев, Литература. Учебник за първи курс на
промишлените училища за трудови резерви. София, Народна просвета, 1953, с. 171.
9
Д. Косев, Хр. Христов, Д. Ангелов, Кратка история на България. София, Наука и изкуство, 1962, с.
146.
10
Ст. Иванова, Ив. Тодорова, Н. Драганов, О. Бояджиев, Литература, с. 171.
11
Павлов, Т., Христо Ботев, с. 142.
12
Д. Косев, Хр. Христов, Д. Ангелов, Кратка история, с. 147.
13
Г. Димитров, Христо Ботев е знаме, което все по-високо ще се развява над нова, демократична
България, Стогодишнината от рождението на Христо Ботев 1848-1948. София, Изд. БКП, 1949, с. 5.
14
Г. Георгиев, Зл. Станчева, П. Дражев, История за 7. клас на единните средни политехнически училища.
София, Народна просвета, 1982, с. 170.
15
Г. Димитров, Христо Ботев, с. 5.
16
Ив. Топузов, Христо Ботев за земеделското стопанство и кооперацията, Христо Ботев. Сборник по
случай сто години от рождението му. София, БАН, 1949, с. 183-186.
17
Т. Павлов, Христо Ботев, с. 10, 14, 41.
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цялостното, консенсусното преосмисляне на режима така и не се състоя) променя
героическите емблеми. Веднага ще допусна, че радикална трансформация не е
възможна поради спецификата на „революцията“, която довежда до падането на
режима. Истинската, „пределната“ революция според Ал. Кьосев 18 не се задоволява
само с промяна на имена на улици, правописни правила и исторически разкази. Тя
променя самия символен ред, прицелвайки се във всички негови възможни структури:
социални, културни, всекидневни, телесно-физиологични дори. Това е „тоталната“
революция, която се опитва да замени всичко „с друго, по-справедливо“ и за тази цел
използва също така всичко, включително и терора, проливането на кръв, довеждането
до границата на смъртта. Понеже са лишени от масов терор, т. нар. нежни революции
са неспецифични революции, твърди Кьосев. Те не налагат нов символен ред, а поскоро се опитват да реставрират – успешно или не – някакъв стар, мислен като
потиснат от тоталитаризма ред, който се възприема като „естествен“, „нормален“,
подлежащ на възстановяване.
Затова не е учудващо, че една от линиите на преосмисляне на Ботевия образ
връща към някогашни, отпреди Народната република, идеи. Първите реставрационни
импулси започват към 70-те години на XX в., когато – не без известна предпазливост и
заобиколност – в академичното поле се забелязва пробуждане на разни
„еволюционистки“, просветно-черковни алтернативи за Възраждането, които допреди
режима имат своите поддръжници в лицето на Петър Мутафичев, Борис Йоцов и др., но
след това биват обеззначени от наложената представа за превъзходство на
революционната, въоръжено-борбена възрожденска линия. Опити за насочване на
вниманието към просветните и църковните дейци от XIX век (или поне за сговаряне на
двете идеологически линии – революционната и мирно-легалната) предприемат, по
един или друг начин, Тончо Жечев, Николай Генчев, Зина Маркова и др.
От една по-осмеляваща се, емигрантска перспектива Георги Марков също се
включва към реабилитиращата еволюционистите група. В есеистичното си „Писмо до
Христо Ботев“ той се обръща към героя така:
...Зная, че ти дръзко си написал „лозето не ще молитва, а мотика“, че си забравил, че има
различни мотики и че револверът съвсем не е най-добрата от тях.
Позволявам си да ти кажа, че времето доказа колко прав е бил Каравелов. Затова него не го
честват. Дори са го забравили и пренебрегнали. Защото той не им достави полезната
легенда...19

Каравелов е „бил прав“, мисли Георги Марков, тъкмо с просветителския си завой;
с убеждението, че „свободата на един народ не се ражда от сражението между две
чужди армии“, а е „нещо, неразривно свързано със съвършенството на човешкия дух, с
възпитанието, просветата и духовния прогрес на един народ“.
18

Ал. Кьосев, Опит върху терора, Лелята от Гьотинген. София, Фигура, 2005.
Г. Марков, Писмо до Христо Ботев. – Достъпно на:
https://liternet.bg/publish10/gmarkov/pismo_h_botev.htm (25.12.2017)
19
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В началото на 90-те години, тоест с пропукването на масмедийния филтър, с
езиковото одързостяване, тази линия – на йерархични размествания, на героизиране на
дейците на мирно-просветния подвиг за сметка на революционерите – е заявена много
по-радикално в статията на Любен Дилов „Размишления под една разстреляна икона“,
публикувана в „Литературен форум“. В нея писателят пледира за отърсване от старите
митове, от предрационалното, „тотемистично мислене“, което в полето на
литературните стойности придърпва напред революционните и патриотичните
добродетели, а подценява чисто духовните и художествени качества. Възпитани в този
дух, българите не проумяват „защо Шекспир, Гьоте и Петрарка не са писали бунтовни
стихове“, защо „Вазов не е водил чети в Балкана“; прекланят се пред театралната
апотеозност на Ботевата саможертва, без да си дават сметка, че заради нея, заради
„екзалтираната непригодност“ на Ботев като военачалник, са загинали още „сто храбри
българи“ от четата му. И авторът на статията пита:
...Спечели ли България нещо от това, че нейният велик двайсет и осем годишен син,
надвишаващ с творческия си гений и всеобхватна култура всичко около себе си, не достигна
своята зрялост, която щеше да го превърне в един от големите творящи умове на Европа, с
какъвто можехме да се гордеем във всички времена? Спечелихме ли от това, че той си
остана регионално явление, чиито стихове не говорят нищо на нито един небългарин, и
продължава с неоправданата си саможертва да деформира разбиранията ни за ролята и
мястото на художествения талант20.

Възраженията срещу статията на Дилов, разбира се, не закъсняват. Актуализират
се и петнадесет години по-късно, вероятно като начални симптоми на тепърва
набиращия сили националистически тренд. През 2008 г. в почти едновременни
публикации Велислава Дърева21 и Филип Панайотов22 припомнят въпросната статия,
окайват ширещата се дегероизация и денационализация, провиждат организирана,
конспиративно действаща група от Ботеви хулители (към нея освен Л. Дилов
причисляват и целия академичен съвет на Факултета по славянски филологии към
Софийския университет, защото през 2004 г. е махнал публицистиката на Ботев от
кандидатстудентския конспект). Това, което ме интересува най-вече в случая, е, че за
критическите си цели Дърева и Панайотов също използват реставрационен инструмент.
Протообраза на Ботевите „хулители“ те съзират във фигурата на Петър Наумов, който
през 1929 г. под псевдонима „Макдъф“ публикува „злостна“ брошура 23 срещу Ботев, с
която не успява да разколебае култа към него, но пък разбунва духовете. Днешните
„отрицатели“ на Ботев са определени като „нови макдъфовци“, които също като
чудовищния си предшественик, но с по-голяма институционална овластеност,
потъпкват националната памет.
20

Л. Дилов, Размишления под една разстреляна икона, Литературен форум, 27.01. – 02.02.1993, бр. 4
(134).
21
В. Дърева, Макдъф срещу Ботев, в-к 24 часа, 07 януари 2008.
22
Ф. Панайотов, Вестници и вестникари. София, Захарий Стоянов, 2008.
23
Макдъф, Чий е Ботев? Нравствения лик на тая зловеща личност. Ботев или Левски е хероя на
България? София, Армейски военно-издателски фонд, 1929.
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Обръщането към времето отпреди утвърждаването на социалистическия режим,
вече в позитивен смисъл, като извор на „истинското“ знание за Ботев, се осъществява и
чрез промени в списъка на цитируемите академични авторитети. Имената на червените
професори се зачеркват и на тяхно място се възкресяват тези на „буржоазните“
литературоведи и историци. В учебниците се цитират откъси от изследвания на Боян
Пенев, на Михаил Арнаудов, включително и техни дискусионни постановки. Като
възгледа на М. Арнаудов за просвещенския деизъм на Ботев, припомнен в учебник по
литература от 2001 г. покрай интерпретацията на стихотворението „Моята молитва“.
Тази интерпретация като цяло се опитва да опровергае социалистическото схващане, че
Ботев е бил атеист, и да прокара разбирането, че поетът „не отхвърля по принцип
идеята за Бог, той не приема една от идеите за Бог“. В полза на това твърдение се
актуализира дори аргументация, идваща от левия идеологически сектор (но от неговия
по-ранен и с това сякаш по-приемлив период): „Дори Димитър Благоев (първият
идеолог на социализма в България) – четем в учебника – е против подобна [атеистична
– А. А.] интерпретация на Ботевото стихотворение“24.
От изследователите, чиято академична кариера започва и до голяма степен се
разгръща в условията на социалистическия режим, място в уроците за Ботев имат
онези, чиято методология клони към затворения прочит. Като класически се налага
анализът на Радосвет Коларов на стихотворението „Обесването на Васил Левски“,
който в един учебник по литература от 2003 г. е представен като контрапункт на
характерната за социализма „есеистична емоционалност“ 25 и идеологическа
обремененост на критическите текстове. Друг изследовател, попадащ в рубриката
„Критически интерпретации“ на учебника – по линията на сравнително обезопасената
от идеологии текстология, а и заради някои повратни демистифициращи текстове 26, е
Илия Тодоров.
Денонсиране на социалистически идеологеми
Паралелно с реставрацията на предтоталитарни идеи се забелязва и тенденция
(особено в първите постсоциалистически години) на категорично отграничаване от
определени социалистически постановки. Става дума не за цялостно преобразуване на
смисъла (това би било „пределна“ революция, чийто отзвук щяхме да усетим днес), а
по-скоро за „разобличаване“ на разни идеологически детайли, например:
...в думи като „комунисти“ и „социализъм“ Ботев влага съдържание, което е твърде
далеч от значението, което те придобиват по-късно. За него тези понятия са свързани
24

И. Пелева, А. Хранова. Литература за 11. клас. Задължителна и профилирана подготовка. София,
Просвета, 2001, с. 32.
25
В. Стефанов, Ал. Панов. Литература за 11. клас. Задължителна и профилирана подготовка. София,
Анубис, 2003, с. 43.
26
В разглеждания учебник на В. Стефанов и Ал. Панов е цитирана част от книгата на Илия Тодоров „Над
Ботевия стих“ (1988) тъкмо с „реставраторски“ импулс: да се проблематизира автентичността на
Ботевите стихотворения във вида, в който са познати днес. Текстът на Илия Тодоров обаче, който
сериозно разколебава градената от социалистите линия на пряка идеологическа приемственост между
тях и Ботев, е „Символ-верую на българската комуна“, публикуван в сп. „Летописи“ през 1991 г.
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преди всичко с естествения стремеж на бедните и угнетените към постигане на поголяма социална справедливост. Хуманизмът и демократизмът на Ботевото отношение
към този въпрос, древен колкото света, са бивали неведнъж изкористявани от чисто
политически съображения. В това отношение се стигаше и до куриози. Освен „предтеча
на научния социализъм у нас“, „интернационалист“ (...), той бе наречен пак от Г.
Бакалов дори и „предвестник на Червената армия“. Появиха се и недоказани съобщения
за екземпляр от „Капиталът“ на Маркс, който уж бил четен от Ботев. С много солидни
аргументи науката в последно време подлага на сериозно съмнение и Ботевото
авторство на мистериозно появилия се едва в 1924 г. и с активното участие на Г. Бакалов
нечий „препис“ на „Символ-верую на българската комуна“ – произведение, което няма
нищо общо с Ботевия език и стил...27

В учебника по литература от 1992 г., в който са публикувани цитираните по-горе
твърдения, са откроими и двете тенденции – на отхвърляне на социалистическия
прочит на Ботев и на Възраждането изобщо, и на репродуциране на възгледи от преди
режима. Ето как започва урокът за Христо Ботев:
Ренесансът – най-хуманната и най-светлата епоха в човешката история – даде на
човечеството (…) най-великите личности и творци: Данте, Шекспир, Сервантес (…).
Българското възраждане, макар и закъсняло с няколко века, също имаше своите духовни
великани: Паисий, Софроний, Берон, Бозвели, Раковски, Славейков, Каравелов, Левски,
Ботев. (...) Всеки един от тях вгради по свой, неповторим начин съдбата, живота и делото си
в оня мост, по който българинът премина от Средновековието в Новото време28.

В цитата прозират аналогиите между Възраждането и Ренесанса, изковани от
Иван Шишманов през 20-30-те години. Той пише тъкмо за преход от Средновековие
към Ново време, за появата на една отличаваща се личност („вожд на движението“),
която се явява носител на новите идеи29.
При някои съвременни изследователи – и литературоведи, и историци –
радикалното отхвърляне на социалистическите идеологеми много често е обвързано
със засилен националистически уклон, по отношение на който съм се питала дали
възкресява представи от междувоенния период (и навярно в разбиранията на тези
изследователи е тъкмо така), или пък е продукт на късносоциалистическия завой към
национализъм, който неминуемо е оказал влияние върху тяхното интелектуално
формиране.
Инерционни прочити
Друг подход в постсоциалистическия разказ за Ботев е по линия на най-малкото
съпротивление: той запазва предишната композиционна рамка на наратива, не се
сблъсква челно с комунистическите идеологеми, а само ги пропуска или ги заменя с по27

Г. Германов, , Н. Драгова, А. Михайлова, Л. Стефанова, К. Топалов, С. Хаджикосев, Литература за 9.
клас на средното общообразователно училище. София, Просвета, 1992, с. 97.
28
Пак там, с. 86.
29
Ив. Шишманов, Западноевропейското и Българското възраждане, В: Избрани съчинения. Т. I. София,
БАН, 1965, с. 74-80 (първа публикация 1928 г.); Ив. Шишманов, Увод в историята на Българското
възраждане, В: Избрани съчинения. Т. I. София, БАН, 1965, с. 31-73 (първа публикация 1930 г.).
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неутрални понятия. За да покажа практически как действа тази, бих я нарекла,
инерционна процедура, съм подбрала едни и същи епизоди от биографията на Ботев,
представени в два учебника – един 30 от периода на социализма (1982 г.), за да се види в
изчистен вид разгръщането на тогавашния канон – и друг31, от 1993 г., за да се проследи
неутрализирането на постановките, разчетени вече като неуместни в
постсоциалистическия контекст.
В първия учебник от 1982 г. Ботев е определен като „велик революционердемократ“, който израства в „патриотично българско семейство“ и под влияние на баща
си отрано е изпратен да учи в Русия. „Тук – четем в урока – Ботев се запознал с идеите
на руските революционери-демократи“. Прави впечатление, че любовта към „братската
страна“ прониква и на езиково равнище – тя върви с наречието за място „тук“, което
сочи близост. Та, „тук“, в Русия, Ботев бил повлиян от руските революционни
демократи, запознал се с възгледите на „европейските социалисти-утописти“, случило
се, така да се каже, неговото социалистическо формиране. Пропуска се епизодът с
изключването на Ботев от училище, не се споменава и за преподавателската му дейност
в Задунаевка, където според биографията на героя, писана от З. Стоянов, се проявява в
пълна степен буйният му нрав. Разказът в учебника продължава направо с
краткосрочното завръщане на Ботев в Калофер, откъдето е „подгонен от чорбаджии и
турската власт“, за да се озове в крайна сметка в Румъния, където активно се включва
„в редиците на българската революционна емиграция“.
В учебника от 1993 г. номинационните клишета за Ботев и неговото семейство
вече не присъстват. Споменава се, че поетът отначало учи в родния си град, „а по-късно
заминава за Русия, за да продължи образованието си“. „Там (използва се наречието за
отдалеченост – А. А.) попада под идейното въздействие на революционните демократи
(...), на анархистичните възгледи на Михаил Бакунин и на някои леви европейски
политически теории, разпространявани и в средите на руските революционери“.
Отново е пропуснат епизодът с изключването на Ботев от училище, но пък е споменато
пребиваването на героя в Задунаевка. За престоя му в Калофер е написано, че „на
празника на братята Кирил и Методий произнася бунтовна реч, заради която е
принуден да напусне завинаги Калофер“, но чорбаджиите и турците не са посочени
изрично като гонители на героя.
Както се вижда, и двата учебникарски разказа за Ботев имат сходна структира,
почти един и същ набор от биографични епизоди, почти идентично тълкуване на тези
епизоди; единствената разлика е, че в учебника от 1993 г. са пропуснати/заменени с понеутрални някои по-отчетливи маркери на социалистическата идеология.

30

Г. Георгиев, Зл. Станчева, П. Дражев, История за 7. клас на единните средни политехнически училища.
София, Народна просвета, 1982.
31
Г. Бакалов, П. Ангелов, Цв. Георгиева, Д. Цанев, Б. Бобев, Ст. Грънчаров, История на България за
гимназиална степен на общообразователните и профилираните училища. София, Булвест 2000, 1993.
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Екскурс за „робството“
Все пак, за да покажа, че инерционният подход е един от възможните, ще приведа
като контрапример и още един учебник 32 – с автори Вера Мутафичева и Райна
Гаврилова – който, понеже почти не укланя към националистическа реторика, се
различава и от цитирания на предните страници учебник по литература от 1992 г. В
наратива, който градят В. Мутафичева и Р. Гаврилова, за обучението на Ботев в Одеса е
споменато следното: „той също минал през руските училища, запознал се с руски
революционери“; за сетнешното прогонване на Ботев от Калофер причина се оказват не
турците и чорбаджиите, а невъздържаният му характер: „гневните му слова и буйно
поведение изплашили съгражданите му и той разбрал, че няма място за него под
„сянката на султана“.
Вече по-осезаемо различният идеологически подход личи в задачите, поместени
към изворовия материал в урочната статия. Допреди 1989 г. в рубриката „Извори“ в
учебниците фигурира основно мистификацията „Символ-верую на българската
комуна“, а въпросите, зададени към нея, са от типа: „Защо идеите на Левски и Ботев
станаха знаме в борбата против капитализма и фашизма?“ 33. В учебника на В.
Мутафчиева и Р. Гаврилова от 1994 г. е даден откъс от Ботевата статия „Народът вчера,
днес и утре“ – тъкмо онзи фрагмент, който представя „страшния хомот“, който тежи на
врата на народа, „тежки[те] вериги, ръждясали от кърви и сълзи“, който изрежда
„злодейства, безчестия, колове, бесилки, мъки, тъмница“. Въпросът към цитирания
фрагмент е следният: „Прочетете откъса от статия на Хр. Ботев. Помислете защо
описва такава пресилена (к. м. – А. А.) картина?“. Окачествяването на изобразените
„народни теглила“ като „пресилена картина“ е сериозен удар върху усърдно
проносираната десетилетия наред „робска“ теза. Последната започва да заглъхва все
по-осезаемо; подчертава се метафоричният ѝ характер, за да се стигне – в хода на
времето, не без перипетии и обществени сблъсъци – до почти консенсусното обявяване
на научната ѝ несъстоятелност.
„Почти“ – защото в една широко ползваема категория текстове, практически
ориентирана към кандидат-гимназистите и кандидат-студентите, в разните помагала,
обикновено съставени от учители, покрай пропускливо внедрените съвременни
академични тези се възкресяват и националистически концепции, обикновено
наследени от периода на късния социализъм. В подобно помагало от 2008 г. например,
с образци на „съчинения разсъждения“, една от разработките за Ботев започва със
следното обрисуване на историческия контекст, в който е живял героят: „Христо Ботев
създава поетическото си творчество в края на петвековното турско робство – време,
белязано с драматизъм и героична борба срещу поробителите“ 34. Има и случаи, при
32

В. Мутафчиева, Р. Гаврилова, История. 5. клас на СОУ. София, Просвета, 1994.
В. Гюзелев, К. Косев, Г. Георгиев, История на България за 9.клас на единните политехнически
училища. София, Народна просвета, 1984, с. 157.
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Л. Колева, В. Ляхова, В. Гигова и др. Съчинения разсъждения и тестове по литература за 7. клас.
София, Авис-24, 2008, с. 10.
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които означаемото се запазва, а се трансформира означаващото по един леко маниерен,
усложнен, характерен за 90-те години академичен изказ. Така в друго помагало от 1996
г., в „тезис за примерна тема“ върху Ботевата поезия, понятието „робство“ е маркирано
като ключова дума, чието обяснение започва така: „Робство – детерминираност от
обективните условия на живот, зависимост, не-свобода (...)“35.
Попкултурата: фенове и отрицатели на героя
Споменатите учебни помагала – като масова продукция, която особено през 90-те
години лесно заобикаля филтъра на държавната регулация – са добър повод да обърнем
внимание и на популярните употреби на Ботевия образ, на свеждането на „високия“
разказ за героя на нивото на всекидневното възпроизводство.
На това равнище, което някои изследователи – с различни смислови оттенъци –
наричат „банален национализъм“36, „неформален национализъм“37, Ботевият образ е
вплетен в конгломерат от медийни, комерсиални, късносоциалистически, крайнодесни
представи, които често се радикализират в посока на противопоставяне на
„официалния“ национализъм. Държавните институции са обвинявани в недостатъчен
патриотизъм, в конспиративно групиране с проводници на евроатлантизма, които
„всеки миг“ могат да постановят редакции в учебните програми, отмяна на класици или
пренеписване на произведенията им на „политкоректен“ език. Творчеството на Ботев
неизменно попада в обсега на това перманентно чувство за заплаха; вкопчването в него
като в идентичностен щит, постоянната му отбрана срещу въобразени покушения,
потвърждава тезата, че тъкмо в епохата на глобализация, като контрареакция,
националистическите страсти се разпалват особено радикално 38. И пак в тази епоха –
заради засилената циркулация на медийни и рекламни образи – националните емблеми
се комерсиализират: Ботевият лик върху тениски, шалчета и татуировки на футболни
фенове, върху чаши и магнити за хладилници, е илюстрация на процъфтяващия днес
„консумативен национализъм“39.
В почти всеобщата фенска еуфория около Ботев все пак има и пробойни. Особено
когато – поради незнайни щения за йерархизиране – поетът бива успореден до Васил
Левски. Така в класацията на БНТ „Великите българи“ от 2007 г. Апостола е положен
на първо място, а Ботев едва на пето, изпреварен от някои средновековни и езотерични
емблеми40.
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Специалната тема за Ботев в „Български националистически форум“ започва със
следния възглед на потребител, подписал се като „Chetnik“:
Да, Ботев е умрял за България и е герой. Обаче аз лично смятам че примера му не трябва да
се следва. В смисъл начина му на живот и начина по който е командвал четата си. И едно
по-подробно разглеждане на нещата води до едни доста неприятни изводи. Идеята да се
отвлече Радецки е била доста добра, но не знам дали е на Ботев или на други. Въпреки
всичко Ботевият живот трябва да се изучава и анализира. Именно от грешките на другите е
добре да се учиме41.

В следващо мнение същият потребител вмъква, че „на Левски няма какво да му се
намери като кусур“, което отново дава преднина на Апостола в йерархията на
„специалните мъртви“. Друг участник в темата добавя, че Ботев „е тръгнал на поход с
картонени театрални ботуши“, което вече изостря дискусията до взаимни обвинения и
мобилизира почитателите на героя, които в крайна сметка заглушават негативните
мнения с цитати от Ботеви текстове и демонстриране на уикипедианска компетентност.
Още по-сериозна мобилизация предизвикват три, независими една от друга,
прояви, които получават широк отзвук в социалните мрежи тъкмо защото са разчетени
като опити за детронация на националната емблема. Спрямо две от тях – есето на
ученичката Деница Пенчева „5 + 1 причини да мразя Христо Ботев”, публикувано в
личния ѝ блог през 2013 г., и късометражния филм на режисьора Деян Барарев „Ботев е
идиот“ от същата година – този прочит е неточен. Защото намерението и на младата
авторка, и на режисьора – независимо от смущаващите заглавия на произведенията им
– е да разколебаят не авторитета на героя, а каноничното втвърдяване на образа му в
учебните програми, при което той изглежда клиширан, дистанциран от съвремието,
застинал в своята институционална изключителност. Неслучайно, след като изброява
„причините“ за „омраза“ към героя (сред които „прехвален е“, „навсякъде е“, превърнал
се е в „символ за всички полуграмотни патриоти“), есето на Деница Пенчева прави
реторически обрат и завършва с довод, който трансформира „мразенето“ в почти
любовно чувство:
...Защото ми разбива сърцето.
Всеки път, когато прочета негов стих. Всеки път, когато помисля за съдбата му. Всеки
път, когато усетя у себе си онзи ботевски бунт срещу грозното, срещу кривото и
несправедливото. Всеки път виждам младото му тяло, проснато под оня връх. В тревата
се просмуква лепкава кръв. Лепкава като сълзите на майка му. Лепкава като обичта към
бащиното огнище. Лепкава. И тази кръв причинява повече болка отколкото недораслото
ми сърчице може да поеме.
Затова го мразя.42
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Мнението се публикува без редакция. Вж. Български националистически форум, Христо Ботев
(дискусия). Достъпно на: http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=24204.0 (25.12.2017).
42
16-годишна изправи на нокти интернет: Ботев е символ за всички полуграмотни патриоти. – novinite.bg,
09.09.2013. Достъпно на: https://www.novinite.bg/articles/50151/16-godishna-izpravi-na-nokti-internet-Boteve-simvol-za-vsichki-polugramotni-patriotari (25.12.2017).
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Третата проява – фейсбук статус на Веселина Бедрозова от 05.01.2018 г. (ден
преди отбелязването на 170-годишнината от рождението на Христо Ботев) – не разчита
на словесни обрати, а заявява директно: „Христо Ботев не е нито гениален, нито велик,
нито голям поет“. Изказването впрочем наподобява реплика на Пенчо Славейков от
1897 г., която гласи: „Ботев не е не само велик, но едвам ли може да се нарече и добър
поет“43. Ако през 90-те години на XIX век обаче оспорването на Ботевото „величие“
изглежда допустимо (защото литературният канон все още не е стабилизиран), през
2018 г. то вече звучи кощунствено, ако се съди по стотиците гневни коментари под
публикацията на Бедрозова.
Заради радикалните обществени реакции и тримата автори по един или друг
начин се дистанцират от изявите си. Деян Барарев и Деница Пенчева преминават през
целия спектър от самокритика, оправдания, пренаписвания. След като е заплашен с
физическа разправа от феновете на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), режисьорът
променя заглавието на филма си с по-неутралното „В час с Ботев“. Деница Пенчева
пише ново есе, което онасловява „Пет причини да обичам Христо Ботев“.
Публикацията на Веселина Бедрозова тихомълком изчезва от страницата ѝ във
фейсбук.
Тези (само)коригирания, завръщания в лоното на канона в резултат на
обществения натиск показват, че в постсоциалистическите години проводници на
нормата, на контрола върху националните символи са не толкова държавните
институции, колкото флуидните общности, избуяли в социалните мрежи. Там
фрагментарността на тези общности донякъде се заличава, канализира се в единна
националистическа кауза, в групов отпор срещу възможните деконструктивистки
атаки, в налагането на „санкции“ върху тях и връщания в „правия път“. Попаднал в
обсега на тези нови крепители на идентичността, през последните години Ботевият
образ изглежда все по-устойчив на ревизии, все по-обърнат към наследената от периода
на късния социализъм есенциалистка представа, въздигаща го до сърцевина на
„българското“. А то – според изповядващите тази представа – трябва да бъде
защитавано, съхранявано и постоянно поддържано в опцията на „горещата“ културна
памет.
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П. Славейков, Христо Ботев. Критически опит от Д. Т. Страшимиров, Знаме, III, 03.09. 1897, бр. 37, с.
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА В
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ 18 В.
Стефан Дечев
Югозападен университет „Неофит Рилски“

THE DISSEMINATION OF MAIZE IN SOUTH-EAST EUROPE IN
THE EIGHTEENTH CENTURY
Stefan Detchev
South-West University

This articles deals with the appearance, dissemination, imposition and the establishment
of a new food item in South-East Europe. The author uses secondary literature and primary
sources as record notes on old books, travel writings, lists of goods from the urban markets in
the Ottoman Empire, memoires, valuable descriptions such as that of Sofroniy Vrachanski, as
well as the first statistical censuses of the crops after the establishment of new Bulgaria in
1879. The article reveals how during its dissemination in South-East Europe the maize
describes three basic trajectories. The first one comes from present-day Italy crossing Croatia
and reaching Serbia and Danube Principalities. Later the new culture will reach contemporary
Bulgaria. The second trajectory comes from Slovakia and Hungary and again reaching Serbia
and the Danube Principalities. The third one definitely passes through the islands of the
Mediterranean, Albania and Asia Minor. This is the next starting point for penetration in
Bulgaria. Although the traditional wheat carried on to be essential for the nourishment of
peoples in Southeast Europe, the integration of corn and its use for food was a major change.
The local population began using maize for the preparation of previous pulp, gruel or porridge
made by other cereals (Romanian mamaliga, Turkish, Serbian and Bulgarian kachamak). It
seems that the maize reach to contemporary Bulgarian lands in the last two decades in the
eighteenth century and the first two decades of the nineteenth century. The case with maize
proves that although close to the Ottoman capital of Istanbul the contemporary Bulgarian
lands were the last that received the new food item. In this regard they were overtaken both by
the nuclei in the Ottoman Empire itself and by the neighboring Wallachians, Serbs, Croats,
Hungarians, and Albanians.
Keywords: History, Food, Cuisine, Maize, Corn, Kachamak, Mamaliga, South-East
Europe, Ottoman Empire
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Темата за разпространението на царевицата на Балканите е част от по-общият
проблем за идването на културите от „Новия свят“ на Стария континент. Налице са
общи истории на Османската империя, които още през 70-те и 80-те години на миналия
век твърде частично засягат въпроса за разпространението на царевицата 1. Проблемите,
свързани с тази хранителна култура, се разглеждат и в някои общи истории на
храненето, които се отнасят до Югоизточна Европа или отделни нейни региони 2. В
трета група от проучвания царевицата е разгледана най-общо като една от новите
култури, дошли от Америка и разпространени от 16 в. насетне, включително и в
Югоизточна Европа3. Изключение са по-скоро онези изследвания, като широко
известната и вече христоматийна статия от началото на 60-те години на Траян
Стоянович, които са посветени изцяло на царевицата на Балканите 4. Налице е и едно
българско проучване, дело на Никола Кондов – отново от началото на 60-те години на
миналото столетие – което се отнася до появата на царевицата в приблизително
днешните български земи5. Освен това, макар и повърхностно, проблемът не е
пропуснат и в някои откъси, посветени на храната, в появили се през годините приноси
в полето на етнографията6.
Ала въпреки понатрупаните наблюдения и направените изводи обаче редица
моменти, свързани с цялостната картина на появата, разпространението, налагането и
утвърждаването на новата култура в Югоизточна Европа, като цяло остават неизяснени.
Ето защо в настоящата статия си поставям за цел да проследя на базата на нови и
сравнителни данни разпространението на културата на царевицата в Югоизточна
Европа като цяло и да потърся някои по-задоволителни отговори на редица въпроси. На
базата на посоките на разпространение на царевицата ще се опитам да направя и някои
по-общи изводи, свързани с развитието на търговията, нововъведенията в сферата на
храненето и развитието на модерността в Югозточна Европа. Не на последно място,
царевицата ще ми предостави възможност да изпробвам залегналата и до днес както в
популярните представи, така и в академичния дискурс представа за територията на
днешна България като важен в исторически план кръстопът.
За целта смятам да заложа както на постиженията на вече изброените къде почастични, къде по-задълбочени изследвания, така и на разнообразие от исторически
1

V. J. Parry, H. Inalcik, A. N. Kurat, J. S. Bromley, A History оf the Ottoman Empire to 1730: Chapters from
the Cambridge History of Islam and the New Cambridge Modern History, vol. 2, ed. M. A. Cook. Cambridge:
Cambridge University Press, 1976. Р. Мантран, История на Османската империя. София, РИВА, 1999.
2
М. Johnson, North Balkan food, past and present. Natural and Regional Styles of Cookery. Proceedings.
Oxford symposium. London: Prospect Books, 1981. A. Matthaiou, Aspects de l’alimentation en Grèce sous la
domination ottomane. Des réglementations au discours normative. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997.
3
J. Andrews, Diffusion of the Mesoamerican food complex in Southeastern Europe, Geographical Review, vol.
83, No. 2, April 1993, pp. 194-204.
4
Tr. Stoianovich, Le maïs dans les Balkans, Annales – ESC, 1966, No. 21, pp. 1026-1040.
5
Н. К. Кондов, Към въпроса за времето, когато е била усвоена царевицата от нашето земеделие ,
Исторически преглед, XVI, 1960, кн. 4, с. 70-91.
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Д. Маринов, Избрани произведения, т. II, Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България
(Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско). София, Наука и изкуство,
1974; Етнография на България. т. II. София, издателство на БАН, 1983. Ив. Георгиева, Хлябът на
българина: хляб без квас, хляб с квас, Българска етнография, год. IV, 1993, кн. 3, с. 15-22.
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извори. Сред тях са редица летописни бележки, различни видове пътеписи (френски,
английски, австрийски и др.), списъци на стоки по градските пазари на Османската
империя. Няма да бъдат забравени и ценни спомени, житийни описания като това на
Софроний Врачански, както и първите статистически преброявания на посевите след
създаването на нова България през 1879 г.
От Хърватия до Мала Азия – проникване и разпространение на царевицата на
Балканите
Както е добре известно, царевицата е една от културите, чието разпространение в
Европа дължим (заедно с пиперките, 7 картофите, доматите8 и др.) на Великите
географски открития. През XVII в. тя и направената от нея каша, носеща името
полента, се оказва важна за оцеляването на обикновеното население на Апенинския
полуостров, особено по време на глад9. Постепенно ястието очевидно се ревалоризира и
в свои подобрени и обогатени варианти достига и до по-високи социални равнища. В
издадената по-късно, през 1778 г., в Неапол, и доближаваща се в твърде голяма степен
вече до днешната италианска кухня книга на Винченцо Корадо “Il Cuoco Galante”, е
поместена и специална рецепта за полента от мляна царевица. Тя е твърде близка до
съвременните, като в приготвянето ѝ участват бульон или мляко, настъргано сирене
пармеджано, краве масло и малко пипер. Според публикувания текст по желание би
могъл да се добави в ястието и сос от месо или сервилати10.
От Апенинския полуостров царевицата се разпространява и в съседни земи.
Според някои изследователи като В. Дж. Пери и М. Джонсън новата култура може да
се срещне в Османската империя още през 1539 г. 11 Повече базирайки се на вероятност,
отколкото на сигурни данни, Дж. Андрюс изтъква, че османските турци, подобно на
други народи по-сетне, са припознали изглежда ценността на новата царевица като
храна за добитъка във войската (първоначално отглеждана в градини към казармите) и
тя бързо се разпространява още през 20-те години на XVI в. в завладяната вече Гърция
и на Балканите като цяло12. През XVII век, логично, царевицата постепенно започва да
приближава – без все още да прониква – към днешните български земи. Според Р.
Мантран в 1611 г. новата култура вече се отглежда в Хърватия. През XVII и XVIII в.,
поради неголямата си взискателност към климата, тя се разпространява твърде много и
на Балканите като цяло. Отглежда се най-вече в крайбрежните долини на Северна
Албания, Дурацо и Арта, както и в Пелопонес и крайдунавските княжества. В самото
7

Вж. повече в Ст. Дечев, „Лютите чушки“ и българската национална кухня – между историческата
реалност и социалното въображение, Историческо бъдеще, год. XVII, 2013, бр. 1-2, с. 59-107.
8
Вж. повече в Ст. Дечев, „Шопска салата“. Как се ражда един национален кулинарен символ. – Ст. Дечев
(ред.) В търсене на българското. Мрежи на национална интимност 19-21 в. София, Институт за
изследване на изкуствата, 2010, с. 411-463.
9
Al. Capatti and M. Montanari, Italian Cuisine: a Cultural History. Columbia University Press, New York.
2003, рр. 49-50.
10
Вж. Ken Albala, Food in Early Modern Europe. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2003, p. 140.
11
Parry, V. J. and others, A History of the Ottoman Empire to 1730, p. 89; M. Johnson, Op. cit., p. 130.
12
J. Andrews, Op. cit., p. 202.
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начало, както явно повечето нововъведения, царевицата е изцяло предназначена за
износ и консумация от градското население, доколкото селяните, с изключение на тези
в Черна гора, се хранят предимно с просо и сорго13. Според гръцката историчка Ана
Матеу в османска Гърция царевицата се превръща в базисна култура едва през XVIII
в.14
Като цяло, можем да кажем, че едва от средата на XVIII в. насетне културата
започва да заема по-видимо място на Балканите като направената от нея каша замества
традиционните каши от ечемик и овес15. В края на XVIII в. редица пътешественици
упорито ни съобщават за „царевица или кукуруз“ в Трансилвания и Влашко 16. В
последното десетилетие на XVIII в. Гийом Антоан Оливие отбелязва как освен нахута
вече и наскоро дошлата явно царевица се отглеждат „навсякъде“, говорейки най-вече за
Мала Азия, Анадола и островите в Средиземноморието17.
Проникването на царевицата в днешните български земи
Първото споменаване на новата култура от по-сетнешните български земи е от
1786 г. Тогава, както изтъкна още на времето Никола К. Кондов, французинът Савиюр
Люзинян съобщава за видяна от него да се отглежда царевица в Царибродското поле 18.
В същата година обаче австрийският дипломат Венцел фон Бронияр все още не открива
подобен вид стока в товарените за износ на пристанищата във Варна, Балчик и
Каварна19. Заедно с това в своето известно житиеописание Софроний Врачански
съобщава в контекста на размирните 1798-1799 г. за турчин „сиромах“ в Плевен, за
чиято фамилия споменава как „повече кукурузний хляб ядяха.“20
Разбира се, навлизането на царевицата в бита, нравите, обичаите и икономиката
сред българите е все пак несравнимо с румънския случай 21. Но все в края на XVIII век
имаме вече първите по-сигурни данни за царевица и на столичния имперски пазар 22.
Още през 1960 г., като се спира на публикация на Петър Мутафчиев, споменатият Н. К.
Кондов обръща внимание, че първото местно свидетелство за царевица е от летописна
бележка от Етрополе от 1793 г., седем години след като Люзинян я открива в
Царибродско. Според текста на споменатата бележка се разказва как „кърджалиите
дойдоха“ и по този повод вече „кукурус“, просо и ечемик придобиват еднаква цена – 4
пари оката, а пшеницата съответно се продава за 8 пари за ока. Самият заключителен
13

Мантран, Op. cit., с. 350. За царевицата на Балканите вж. също Тr. Stoianovich, Op. cit., p. 1026-1040.
An. Matthaiou, Op. cit., р. 46.
15
Tr. Stoianovich, T. Op. cit., p. 282.
16
M. Тодорова (съст.), Английски пътеписи за Балканите (края на XVI в. – 30-те години на XIX в.).
София, Наука и изкуство, 1987, с. 343, 348, 379.
17
Румелийски дневници и празници от XVIII в. София, Издателство на Отечествения фронт, 1978, с. 20.
18
Н. К. Кондов, Op. cit., с. 81. Авторът се позовава на Шишманов, Ив. Стари пътувания през България,
СНУНК, т. IV, 1891, с. 475.
19
Н. К. Кондов, Op. cit., с. 81.
20
Софроний Врачански, Съчинения, т. 1. София, Български писател, 1989, с. 43.
21
Н. Томов, Царевицата. София, АИ „Проф. Марин Дринов”, 1997, с. 69 и сл.
22
Пак там, с. 139, 141; Румелийски делници и празници, с. 20.
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текст, който гласи „и людито повече ичимик едеха“, Кондов използва, за да стигне до
заключението, че или царевицата все още е произвеждана в твърде малки количества,
или е нова култура и населението не е свикнало на царевичния хляб. Но и в двата
случая е видно, че царевицата е навлязла съвсем наскоро 23. Заедно с това Кондов
привежда данни и за две летописни бележки на гръцки език от Арбанаси, съответно от
1768-74 г. и 1795 г. В тях липсват сведения за царевица в тези трудни времена, а
единствено за ечемик24. В летописна бележка от Арбанаси от 1811 г., отново на гръцки
език, вече се говори за „голяма скъпотия“, глад и смърт, и се споменава за наличие на
царевицата („мисирът“), която станала на цена 45 пари, колкото просото 25. На базата на
тези така приведени горе сведения от летописни бележки Кондов стига до извода, че
усвояването на царевицата се случва между 1795 и 1811 г.26
Бих добавил, че така приведените свидетелства за скъпотия, за неналичие на
брашно, за изравняване цената на царевицата с тази на просото, ясно демонстрират
световния модел, по който често опасността от глад и недоимък стават причина за
отстъпление на традиционния консерватизъм и съпротива на населението и
интегрирането на една нова култура в хранителния му режим. Още повече, че и за
Кондов в случая не става дума за акт на държавата, а за един спонтанен процес сред
самото население27.
А в началото и първите десетилетия на XIX в. сведенията за царевица вече
упорито започват да се множат. По този начин днешните български земи са определено
последните в хронологическо отношение на Балканите, в които царевицата започва да
се отглежда и използва за храна.
Според Н. Кондов разпространението на новата култура в днешните български
земи (той го нарича „това събитие“) „трябва да е станало някъде между началото и
средата на XVIII столетие“28. Но за това, разбира се, отсъстват реални данни и според
мен трудно може да се приеме подобно допускане. По-обоснована е другата му теза.
Като има предвид, че първата регистрация на царевица от по-сетнешните български
земи произхожда от втората половина на 80-те години (Царибродско), а на север от
Стара планина се появява в последното десетилетие на XVIII в. (Плевен), Кондов
приема, че първите наченки на отглеждане на царевица трябва да са между средата
XVIII и края на XVIII и началото на XIX век29. Според мен няма как да датираме
началните появи на новата култура през първата половина на века. Напротив, налице са
23

Вж. Н. К. Кондов, Op. cit., с. 82. Цитира по П. Мутафчиев, Из нашите старопланински манастири.
Бележки и материали. Сборник БАН, кн. XXVII, 1931, с. 44.
24
Вж. Н. К. Кондов, Op. cit., с. 81-82.
25
Пак там, с. 83. Вж. летописната бележка в Й. П. Георгиев, Село Арбанаси, Периодическо списание на
Българското книжовно дружество, Браила, 1903, с. 120. Говорейки за глада в средата на 90-те
Софроний Врачански споменава „двадесят пари беше една ока брашно“. В. Мутафчиева, Книга за
Софроний. Варна, Книгоиздателство „Георги Бакалов“, 1983, с. 91.
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далеч по-големи основания за втората половина и най-вече за последните две
десетилетия от столетието. Ако трябва повече да се придържаме към категоричните
сведения на изворите, то разпространението на царевицата се случва със сигурност в
последното десетилие на XVIII и първото десетилетие на XIX век. А следващите около
тридесет години бележат едно разширение на нейната география в повече региони на
сегашната територия на България.
Всъщност през деветнадесетото столетие в днешните български земи – както
демонстрира речникът на Найден Геров – се появяват множество наименования на
новия продукт, дошъл след столетия от Америка. По-често срещаните са царевица,
царевка, царица, царка, кукуруз, мамул, масур, мисирка, мисир, моморозка, момороз,
моруза, мулуруска, мумурузка, мумуруз, папур, влашка, гълъбе. Но можем да се
натъкнем още и на арапка, гръчка, гугули, гугуци, коломбок, кукумарка, патка, пченка,
печенка, пченичка, рапка, цаблан, цамбур, ченичка, ченка 30. Ето защо трябва да се
съгласим с предположението на Кондов, че царевицата навлиза в земеделието на
населението в днешните български земи чрез „значителен брой самостоятелни и
откъснати едно от друго огнища на приемането ѝ“. За това си твърдение той намира
също доказателство в множеството сининоми за означаването ѝ в българския език (за
разлика от случаите с едно огнище на приемане, както при културите тютюн, цвекло,
слънчоглед, соя, фастъци, люцерна и др. )31. От тук идва и основният извод на Кондов.
Първоначалното разпространение на царевицата върви по два пътя, които са
независими един от друг – първият е от северозапад към централните части на днешна
България, а вторият от югоизток отново към центъра. Според Кондов едва след като
достига географското ядро на днешните български земи царевицата се разпространява
последно към източните и североизточните райони. Наименованието „кукуруз“, което
се явява модификация на названията „мумуруз“ и „муруз“, видимо загатва идването на
новата култура от страни като Словакия, Унгария и Сърбия. Що се отнася до
названието „мисир“ („масър), то се явява недвусмислено свидетелство за пристигането
ѝ от южно, турско етническо ядро. „Кукуруз“, „муруз“ и „мумуруз“ се употребяват
масирано в Западна и Северозападна България до река Искър, докато „мисир“ повече в
Югоизточна, Централна Южна и в Североизточна България 32. (Тук бих добавил и части
на Централна Северна, които са малко по на изток). От тук Кондов извежда и важния си
извод как проникването на царевицата през XVIII в. става с посредничеството на сърби
и унгарци. Доказателства той търси в неколкократното окупиране на днешните
северозападни български райони през XVIII век по време на разни Австро-турски
войни. Тези контакти се осъществяват и поради заселването на българско население с
оттеглянето на австрийските войски във Войводина и Трансилвания по Средния Дунав.
Споменатите емигранти продължават да поддържат контакти със своите роднини в
напуснатите земи в Северозападна България. Също според Кондов направените и в
30

Вж. Н. Геров, Речник на българския език, т. 5, фототипно издание. София, Български писател, 1978, с.
519.
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края на XIX век първи статистически наблюдения демонстрират, че проникването на
царевицата от посока северозапад е далеч по-мощно от онова от югоизток 33. Струва ми
се, че тези наблюдения се подкрепят и от много други данни от последните десетилетия
под османска власт, далеч преди първите български статистики. Като цяло гладните
години като че ли насочват много повече центъра и запада към царевица. Неслучайно
Г. С. Раковски и към средата на XIX век нарича мамалигата „дивеник“ и я свързва
главно с власите34.
И все пак, правилно оспорвайки възгледа на Иван Странски за разпространение на
царевицата в нашите земи през XVI в., вече най-накрая неаргументирано Кондов също
е склонен да извежда назад появата ѝ, говорейки как тя „има у нас един живот като
културно земеделско растение не повече от 200-250 години.“ Кондов дори необяснимо
стига до там да датира евентуалното ѝ усвояване от земеделието като не по-рано от
„средата на XVII до началото на XVIII столетие“35. Но за подобни предположения
нямаме никакви основания. Не можем да допуснем на базата на изворовия материал
разпространение на царевицата преди третата четвърт и дори самия край на XVIII век,
не по-рано от 80-те и 90-те години.
Появата и интегрирането на царевицата довежда до редица промени. Тъй като
„етнографското време“ (приблизително от средата на XIX в. до 20-те и 30-те години на
20 в.) улавя почти изцяло нейното разпространение в днешните български земи,
литературата е изпъстрена с примери за приготвяне вече на квас или мая с участието на
царевица, което довежда до своеобразна революция в приготвянето на хляб. Подобно
на фасула, самата царевица значително разширява хранителните възможности.
Иваничка Георгиева съобщава как квас и мая започват да се правят вече и с помощта на
отвара от смачкан стар боб, царевично брашно и люти чушки36.
Димитър Маринов обръща внимание, че царевицата не се среща изобщо в
народните обреди и обичаи. В това време все още съществува и споменът в
Северозападна България как „старата турска администрация и аристокрация имала
дълговременна борба с пословичната неотстъпчивост на нашия народ, докато въведе
саденето и обработването на кукуруза.“ В този смисъл ангарията играе роля на фактор,
който улеснява проникването на новата култура, доколкото дава възможност да се
контролира цялостният процес, свързан с оран, засяване, копане и бране. След това
същата османска администрация организира меленето и дава на местното население от
33
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царевичното брашно, за да опита новата храна, която в крайна сметка му се
понравила37. Факт е, че появата на царевицата довежда до направата вече на всякакви
предишни каши с новото царевично брашно. Правеният дълги векове „просеник“
започва вече да се приготвя само от този нов вид брашно 38. На редица места понякога
дори продължават и новата царевична каша да наричат показателно със същото име к –
„просеник“39.
Заключение
Неслучайно още Тр. Стоянович прави интересно наблюдение. Според него,
докато картофите се интегрират повече в бита на северните народи, то именно в
бившата османска територия на Югоизточна Европа, в бита на населението са дълбоко
възприети храни и птици от Мезоамерика. За примери Стоянович дава пуйките на о-в
Пелопонес, употребата на паприка в унгарските ястия, вниманието на южните славяни
към царевицата и ролята на царевицата в балканския фолклор от XVIII в. насам40.
Всъщност царевицата и остава храна, свързана предимно с Югоизточна Европа. Според
редица наблюдения, въведена през XVIII в., по-късно към XIX в. тя е вече основна
зърнена храна в Унгария, Сърбия и Румъния, докато в Руската империя, с изключение
единствено на Бесарабия (Молдова), употребата на царевицата е незначителна 41.
При разпространението си в Югоизточна Европа определено царевицата описва
две основни траектории. Едната тръгва от днешна Италия, преминава през Хърватия за
да достигне до Сърбия и Дунавските княжества. От тук предстои разпространението на
новата култура и в днешна България. Може би една втора траектория идва от Словакия
и Унгария, отново стигайки до Сърбия и Дунавските княжества. Третият път
определено минава през островите в Средиземноморието, Албания и Мала Азия. Това е
и следващият изходен пункт за проникване в България.
Макар традиционното и утвърдено от незапомнени векове жито да продължава да
бъде основно за храненето на народите в Югоизточна Европа, то интегрирането на
царевицата и употребата ѝ за храна бележи все пак една съществена промяна. В
следващите десетилетия населението на региона ще има още една основна хранителна
възможност, свързана с нуждата от набавяне на въглехидрати и мазнини или за
избягване на гладна смърт при кризи и гладни години. В този смисъл прави
впечатление, че при сръбския, румънския и българския случай сред обикновеното
население е налице общност от простонародни ястия, в които участва царевицата.
Такива са румънската мамалига и сръбският, български и турски качамак, които се
37
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явяват местни варианти след появата на царевицата на иначе дълговековни каши,
правени с други зърнени храни.
Случаят на царевицата доказва, че макар и близо до Истанбул и
Средиземноморието, днешните български земи – противно на разбирането в
българското въображение и интелектуална традиция за „важен световен кръстопът“ –
са сравнително далеч от ядрото и определено се явяват периферия. Още повече слабото
и незначително участие на предци на българите в търговията допълнително затруднява
кулинарните иновации, както поради липса на достатъчен достъп до хранителни
продукти, така и поради отсъствие на впечатления от различни готварски и хранителни
светове. Това развитие продължава поне докъм 60-те години на XVIII в., когато малка и
незначителна група, чрез търговия и градинарство, започва донякъде да се отваря към
нови продукти за хранене и кулинарни достижения. Но и сега като цяло на практика
днешните български земи са обикновено последните на Балканите, до които достигат
новите храни, в това число и царевицата. В това отношение те са изпреварени както от
ядрата в самата Османска империя, така и от съседните власи, сърби, хървати, унгарци,
албанци.
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