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CUVÎNT ÎNAINTE

În  culegerea  de  faţă  au  fost  incluse  materialele  a  două conferinţe
ştiinţifice,  petrecute  în cadrul  cercetării  relaţiilor  moldo-bulgare.  Prima a
examinat  problemele  învăţămîntului  şi  ale  ştiinţei,  cea  dea  doua  a  fost
dedicată personalităţilor marcante din Bulgaria şi din Moldova. Ambele au
fost organizate de către Societatea Ştiinţifică de Bulgaristică în numele lui
Gr.  Ţamblac,  Universitatea  Pedagogică  de  Stat  „Ion  Creangă” şi
Universitatea de Stat „Grigorii Ţamblac” din Taraclia, unde şi s-au petrecut
pe 2 decembrie  2009 şi  pe 3 decembrie  2010. Din motive tehnice,  pînă
acum nu a fost posibilă editarea comunicărilor primei conferinţe.

Aceste  conferinţe  şi,  respectiv  – culegeri  de articole,  se includ  în
contextul  reuniunilor  ştiinţifice  petrecute  anterior,  ce  vizează  diverse
aspecte  ale  relaţiilor  moldo-bulgare:  „Relaţiile  moldo-bulgare  în  epoca
medie şi moderna” (Chişinău, 1996) şi „Relaţiile moldo-bulgare: probleme
de cercetare” (Taraclia, 2005), materialele cărora au fost editate separat în
anii 1998 şi 2007.

În ediţia dată sînt prezentate articolele organizatorilor conferinţelor,
precum şi a colegilor de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea
de Stat din Comrat şi a celor din Bulgaria, veniţi să lucreze în instituţiile de
învăţămînt  din  Moldova.  E  de  remarcat  faptul  că  multe  articole  aparţin
cercetătorilor tineri.

Editarea acestei culegeri, precum şi a celei precedente, a fost posibilă
datorită susţinerii acordate Universităţii de Stat Taraclia „Grigorii Ţamblac”
de  către  Ministerul  Învăţămîntului,  Tineretului  şi  Ştiinţei  din  Bulgaria,
realizată  în  conformitate  cu  Acordul  între  Guvernul  Moldovei  şi  cel  al
Bulgariei din 30 septembrie 2004.

Toate articolele culegerii sînt prezentate în redacţia autorilor.
Colegiul de redacţie
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ПРЕДГОВОР

В  настоящия  сборник  са  включени  материали  от  две  научни
конференции,  проведени в  рамките на  изследванията  на  молдовско-
българските  връзки.  Първата  от  тях  разглежда  проблеми  на
образованието и науката, а втората е посветена на известни личности.
Двете  срещи  бяха  организирани  от  Научното  дружество  на
българистите  в  Република  Молдова,  Кишиневския  педагогически
университет „Йон Крянгя” и от Тараклийския държавен университет
„Григорий Цамблак”, където те се проведоха на 2 декември 2009 г. и
на 3 декември 2010 г. По технически причини по-рано не се удаде да
се отпечатат докладите от първата конференция.

Тези конференции и сборници продължават научните срещи по
проблемите на молдовско-българските връзки, които се състояха по-
рано: „Молдовско-българските отношения през Средновековието и в
Новото  време”  (Кишинеу,  1996)  и  „Молдовско-български  връзки:
проблеми  на  изследванията”  (Тараклия,  2005).  Материалите  от  тях
бяха издадени в отделни сборници, съответно – през 1998 и 2007 г.

Сред  авторите  на  настоящия  сборник  са  представители  на
учрежденията на организаторите на конференциите, както и колеги от
Молдовския  държавен  университет,  Комратския  държавен
университет  и  от  Република  България,  командировани  на  работа  в
молдовски учебни заведения. Забележително е това, че сред тях има
много начинаещи изследователи.

Издаването на настоящия сборник, както и на предишния, стана
възможно  благодарение  на  подкрепата  на  Министерството  на
образованието,  младежта  и  науката  на  Република  България,
осъществена в съответствие със Съглашението между правителствата
на Република Молдова и Република България от 30 септември 2004 г.

Всички текстове на статиите са дават в авторска редакция.
Редколегията
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В  настоящий  сборник  включены  материалы  двух  научных
конференций,  проведенных  в  рамках  исследований  молдавско-
болгарских  связей.  Первая  рассматривала  проблемы  образования  и
науки, а вторая была посвящена известным личностям. Обе встречи
были  организованы  Научным  обществом  болгаристов  Республики
Молдова, Кишиневским педагогическим университетом „И. Крянгэ” и
Тараклийским  государственным  университетом  им.  Григория
Цамблака. Они состоялись 2 декабря 2009 года и 3 декабря 2010 года.
По  техническим  причинам  ранее  не  удалось  отпечатать  доклады
первой конференции.

Эти  конференции  и  сборники  по  проблемам  молдавско-
болгарских связей продолжили научные встречи, которые состоялись
ранее по темам: „Молдавско-болгарские отношения в средние века и в
новое  время”  (Кишинев,  1996)  и  „Молдавско-болгарские  связи:
проблемы исследования” (Тараклия, 2005). Их материалы были изданы
отдельными сборниками соответственно в 1998 и 2007 годах.

Среди авторов настоящего сборника представители учреждений
–  организаторов конференций  и  коллеги  из  Молдавского
государственного  университета,  Комратского  государственного
университета и из Республики Болгария, командированные для работы
в  молдавские  учебные  заведения.  Весьма  примечательно,  что  среди
них много начинающих исследователей.

Издание  настоящего  сборника,  как  и  предыдущего,  стало
возможным,  благодаря  поддержке  Министерства  образования,
молодежи и науки Республики Болгария в рамкам соглашения между
правительствами Республики Молдовы и Республики Болгарии от 30
сентября 2004 г.

Все тексты статей даются в авторской редакции.
Редколлегия
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RELAŢIILE MOLDO-BULGARE: 
Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă 

ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК В МОЛДОВЕ: ФАКТЫ И
ДОГАДКИ

Д-р хаб. и. н. Николай Руссев
Тараклийский государственный университет

им. Григория Цамблака

Григорий Цамблак – личность широко известная в православном
мире,  но  вовсе  неоднозначно  оцененная  при  жизни  и  в  течение
нескольких  столетий  после  смерти.  Хотя  сборник  религиозных
произведений, называемый  «книга Григория Цамблака», включали во
множество  рукописей,  историческая  роль  их  автора  часто
несправедливо искажалась, а факты и обстоятельства его деятельности
едва ли не изначально запутывались. Неопределенностями изобилуют
и исследования XIX – XX вв. (см. Бегунов 2005). 

Нельзя не согласиться  с тем,  что долгая  популярность целого
собрания  авторских  произведений  (единственного  в  православном
мире того времени!) является верным показателем их актуальности, а
также авторитетности мнения самого писателя. Разные исследователи
в стремлении «национализировать» Григория Цамблака видят в нем
грека  и  влаха,  полувлаха,  серба  и  болгарина  или  полусерба-
полуболгарина.  Как  бы то ни было,  вся  его  деятельность  выражала
единство культуры Slavia Orthodoxa, показывая, что он в равной мере
принадлежит  истории  Болгарии,  Сербии,  Молдавии,  Московской  и
Западной Руси (Буланин 2000: 212 – 213).

Существует  совсем  мало  документов  церковного  и  светского
происхождения,  освещающих  отдельные  страницы  жизни  этого
религиозно-политического деятеля. К тому же они умалчивают о его
литературной  работе.  В  свою очередь  произведения,  так  или  иначе
приписываемые  перу  Григория  Цамблака,  в  силу  их  жанровой
природы дают скудную и трудно толкуемую информацию о нем как
человеке. В такой питательной среде издавна множатся сомнительные
подробности  о  характере  и  поступках  этой  значительной  личности.
Более  того,  некоторые авторы  (например,  Turdeanu 1946:  46 –  81;
Thomson 1998) обвинили  первого  всестороннего  исследователя
проблематики А. И.  Яцимирского  в  намеренной  фальсификации
источников. Поскольку такие утверждения, как правило, научно слабо
обоснованны, мифотворчество вокруг Григория Цамблака продолжает
обогащаться  (Буланин  2000:  212 –  213). Вместе  с  тем,  постепенно
сложилось понимание, что источники по теме должны быть разделены
на  две  категории.  Во-первых,  это  документальные  данные,
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Николай  Руссев

свидетельствующие о  реальных событиях.  Во-вторых,  литературные
материалы – прежде всего его собственные произведения, в которых
«улавливаются автобиографические моменты» (СБЛ 1992: 115).

Современная  историография  выделяет  несколько  весьма
неравномерно  изученных  и  качественно  различных  этапов  жизни
Григория  Цамблака.  Из  них  наиболее  точно  очерченным  является
молдавский период, продолжавшийся около пяти лет – 1401 – 1406 гг.
В  это  время  он  являлся  «пресвитером  великой  церкви
молдовлахийской».  То, что с 1403 г.  священнослужитель «получил в
управление Нямецкий монастырь» мало вероятно (Яцимирский 1906:
XXIX; Трифонова 1988: 175). 

Первые  документы,  сообщающие  о  прибытии  Григория
Цамблака  в  Молдавию,  составлены  в  канцелярии
Константинопольской  патриархии.  Сохранившееся  в  оригинале
синодальное послание 26 июля 6909 г. от С. М. (1401 г.) уведомляет
Александра  Доброго  (1400 –  1432)  о  направлении  в  Сучаву  двух
представителей  вселенского  патриарха  Матфея  (1397 –  1410),
проливая  свет  на  цели  послов.  Как  следует  из  текста,  таково  было
ответное действие на просьбу о прощении епископа Иосифа.  С ней
обратился через  своих  «молебников» к  Святому Синоду молдавский
господарь, названный в источнике «благородный великий воевода всей
Молдовлахии господин Александр». 

Дело в том, что патриарх Антоний IV (1389 – 1390, 1391 – 1397)
отлучил  от  церкви  названного  иерарха  и  «весь  тот  народ» за
отвержение  Иеремии  –  ставленника  Константинополя,  прибывшего
несколькими годами ранее на епископское служение в Молдавию. Со
временем молдаване были прощены, в отличие от самого Иосифа. С
приходом  к  власти  Александра  Доброго  в  «Новый  Рим» от  него
явились посланцы, через которых «великий воевода» и все духовенство
страны  просили  о  снятии  наложенных  прежде  санкций,  дабы  «их
многочисленный  народ» не  оставался  без  законного  епископа.  Они
рассказали об Иосифе – местном уроженце и близком родственнике
господарей,  получившем  сан  от  митрополита  Галиции,  у  которого
имелось  синодальное  разрешение  на  хиротонию  епископов  Малой
Руси, включая и Аспрокастро. 

Вот  как  в  славяно-молдавском  переводе  1426  г.  выглядит
отрывок документа с объяснением обстоятельств получения Иосифом
епископства  с  центром  в  современном  Белгороде-Днестровском
(Одесская область Украины):  «Сыи томестник и съродник местным
господарем  послан  бысть  от всъсех  митрополиту Галичьскому,  да
приемшу съборне ръкуполагати епископи в Малей Руси епископиях, из
них же есть и Бельград. И ръкоположися от оного присный епископ».
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«Ради утверждения и обретения истины» – дабы разобраться в
сложившейся  ситуации  и  установить  действительно  ли  митрополит
Галицкий рукоположил в епископы Иосифа, патриарх командировал в
Сучаву своих полномочных представителей. При подтверждении этого
факта  посланцам  патриарха,  монаху  Григорию и  дьякону  Мануилу,
надлежало подтвердить легитимность Иосифа и тем самым дать ему
возможность  беспрепятственно  «священодеиствовати  (…)  и  просто
въсе церковнаа творити незабавно» (Яцимирский 1906: Приложения,
67 – 73; Гюзелев 1994: 247 – 248, 285. № 78; Бегунов 2005: 126).

Еще один документ, известный только в греческом варианте, –
своего  рода  верительная  грамота,  которая  предназначалась  для
предъявления послами Матфея лично «великому воеводе Молдовлахии
Александру». Послание патриарха уведомляло, что молдавские послы
устно  передали  слова  господаря,  а  его  письма  были  прочитаны  в
святейшем  Синоде.  Патриарх  спрашивал  о  подробностях  дела
епископа Иосифа, в частности интересовался:  «Почему уже столько
времени  он  ничего  не  сказал,  а  ныне  говорит  и  просит,  чтобы
признали его там как епископа».  В ответ он услышал, что  «епископ
Молдовлахийский»  ничего  другого  не  хочет,  кроме  того,  чтобы
патриарх  благословил  его  как  христианина  и  монаха.  По  мнению
послов, все другие епископы, посаженные патриархатом в Молдавию,
пользу не принесли, а только смуту в стране посеяли, от которой все
еще страдают ее жители. «Война была в стране и перемена власти», –
раскрыли  люди  Александра  Доброго  объективные  обстоятельства,
препятствовавшие  контактам  Сучавы  с  патриархией.  По  словам
Матфея, послы «попросили, чтобы мы пожалели землю властвования
твоего,  ибо  она  широка  и  велика,  а  пребывает  почти
неблагословенной и без епископа, и позволили бы кир Иосифу, чтобы
он вас освящал». Как утверждает Матфей, Собор выслушал послов и
«некоторые  из  архиереев  сочли  просьбу  справедливой,  о  словах  же
имели большое сомнение,  так ли все  обстоит на деле».  Именно по
этой  причине  патриарх  направил  в  Молдавию  «честнейшего  в
иеромонахах  и  духовного  отца  кир  Григория,  келейного  моего
калугера,  и  почтеннейшего  учителя  святого  Евангелия  нашей
святейшей божьей великой церкви,  диакона кир Мануила Архонта»,
которых  он  представил  как  «людей  почтенных,  замечательных  и
отличных». Они должны были исполнить просьбу господаря  «как им
было  поручено  и  как  они  были  научены» самим  архиепископом
Константинополя:  «Пусть  в  соответствии  с  желанием  твоего
властвования  соберут  они  достойных  архонтов,  иереев  и  монахов
страны  властвования  твоего  и  исследуют  дело  точно  и  ясно,  и
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произнесут в их присутствии решение». При этом если окажется, что
действительно  «Иосиф  рукоположен  Галицким  епископом  в
Молдовлахийского,  пусть  утвердят  его  истинным  епископом
посредством  соборной  грамоты  нашей  мерности,  которая  у  них
есть».  В  противном  случае  им  следовало  вернуться  в
Константинополь  и  отчитаться  перед  Матфеем  об  итогах
произведенного расследования. Наконец, патриарх просил господаря
содействовать  и  помогать  его  послам  в  данном  деле,  а  также  «и  в
другом, о чем они попросят» (Гюзелев 1994: 251 – 252. № 80; Бегунов
2005: 130-132).

Как  известно,  посланцы  Константинополя  выполнили  свою
миссию успешно. Благодаря уступке вселенского патриарха, к концу
1401 г. долгий церковный конфликт разрешился. Епископ Иосиф был
признан  «в  высоком  ранге  митрополита,  соответствовавшем
самостоятельному  государственному  значению  Молдавского
княжества в иерархии феодальных государств». Далее пути Мануила
Архонта  и  Григория  Цамблака  разделились  –  один  вернулся  в
Византию, а другой остался в Сучаве (Theodorescu 1974:  213 –  219;
Păcurariu 1980: 259 – 267, 401; Полевой 1990: 61 – 62; Parasca 2002: 97
–  100).  Судя  по  содержанию  сохранившихся  документов,  данный
поворот  событий  не  предусматривался,  однако  чрезвычайно  трудно
допустить, чтобы такой поступок одного из послов не был согласован
патриархией с господарем и митрополитом Молдавии.

О  договоренностях,  достигнутых  еще  при  подготовке  визита
патриарших  доверенных  лиц,  намекает  вводная  часть  «Слова  о
божественных тайнах», или «Слова о пяти днях». Предполагается, что
оно было произнесено Григорием Цамблаком «вскоре после прибытия
делегации в Сучаву», а именно в день Св. Филогония – 20 декабря, за 5
дней до Рождества (Бойчева 1980: 373 – 376). Фразой «яко и вестници
радостни  будем  добродетели  вашеа  пославшему  нас  патриарху»
автор говорит о хороших новостях, принесенных из Константинополя
не  названному  по  имени  благочестивому  правителю.  Выражениями
«видя вашу любовь»,  «слово учения сладко принимая»,  «ваше усердие
теплое»,  «к  церкви  тщание  ваше»  он,  несомненно,  воспевает
молдавского  господаря,  единственно  достойного  в  этом  случае
похвалы.  Допускается,  что  благодаря  связям Александра  Доброго  с
Мирчей  Старым  с  патриархией  был  найден  компромисс,
предполагавший  последующее  общее  устройство  церкви  и
строительство  монастырей  с  соответствующим  идеологическим
наполнением  их  деятельности.  При  этом  не  исключается,  что
некоторые болгарские книги были привезены в Молдавию Григорием
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Цамблаком.  Может быть по личной просьбе молдавского  правителя
(Бойчева 1980: 376 – 378; ср. Яцимирский 1903: 6). 

По  некоторым  сведениям,  в  результате  усилий  Григория
Цамблака  ряд  тырновских  рукописей  –  от  оригинальных  текстов
Евфимия до переводных греческих произведений – могли оказаться в
монастыре  Нямц,  где  служили  основой для  новых  списков.  Однако
слишком упрощенно полагать, что он прибыл в Молдавию едва ли не с
целой  свитой,  составленной  из  представителей  болгарской  элиты  –
покинувших  родину  духовных  лиц  и  деятелей  государственной
администрации (Нешев 1978: 25, 34). На мой взгляд, симптоматично
другое  наблюдение:  с  улаживанием  церковного  конфликта  в
молдавских  землях  «доминируют  традиции  тырновской  церкви,
причем  в  гораздо  больших  масштабах,  чем  в  Валахии»  (Тъпкова-
Заимова, Бойчева 1999: 389).

Молдавский  период  жизни  Григория  Цамблака  был  очень
плодотворным. Являясь проповедником в соборной церкви Сучавы, он
создал  не  один  десяток  произведений.  В  их  числе  пять
агиографических  сочинений,  повествующих  о  погибших  во  имя
православия исторических личностях. Ученые находят в них «прямое
отражение  общественно  исторической  действительности,  выражение
региональной  тематики,  наличие  особенностей  и  моментов,
характеризующих  общественную  действительность  в  Болгарии,
Сербии,  Румынии  и  на  Руси  в  конце  XIV –  начале  XV вв.»
Наибольший  интерес  для  изучения  реалий  Молдавии  того  и
предшествующего  времени  представляет  житие  Иоанна  Нового  –
«первое  и  при  этом  значительное,  подлинно  художественное
произведение  средневековой  молдавской  литературы  с  выявленным
молдавским  обликом».  Оригинал  авторского  текста  утрачен,  но
известен  по  более  30  разновременным  спискам,  самые  старые  из
которых  сделаны  в  Нямецком  монастыре  Гавриилом  Уриком.  Эти
сборники  1439,  1414,  1448  и  1450  гг.  наиболее  строго  соблюдают
орфографические нормы реформы Евфимия Тырновского. Сочинение
с названием  «Мучение святого и славного мученика Иоанна Нового,
иже  в  Белграде  мучившегося,  съписано  Григорием  мнихом  и
пресвитером  великой  церкви  молдовлахийской»  появилось,  по  всей
видимости, в 1402 г. «по указанию молдавского правителя Александра
Доброго»  (Русев  1980:  124 –  137;  ср.  Яцимирский  1904:  22 –  26;
Năsturel 1971: 345 – 351; Нешев 1978: 30; Păcurariu 1980: 400 – 402). 

История  героя  жития  такова.  Греческий  купец  Иоанн  из
Трапезунда прибыл в Белгород на судне, начальником которого был
«фряг», приверженный «латинской ереси».  Речь идет о католике, по
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всей видимости, генуэзце – мореходы из Италии часто бросали якорь в
порту  на  Днестровском  лимане.  Он  и  оклеветал  Иоанна  в  глазах
местного правителя – «епарха города». Объятый завистью к богатству
и  благонравию  православного  торговца  корабельщик  заявил
градоначальнику,  названному  в  житийном  тексте  «персом»,  что
трапезундец  желает  принять  язычество,  отказавшись  от  отеческой
веры.  Однако  на  суде  епарха  Иоанн  не  только  отверг  низость
вероотступничества,  но  и  смело  вступил  с  ним  в  религиозную
полемику. Он призвал нечестивца отринуть сатанинские заблуждения
ради  приобщения  к  истинному  богу.  Эти  прилюдно  произнесенные
призывы воспламенили гнев иноверца, поклонявшегося огню, солнцу
и  утренней  звезде.  «Перс»  приказал  истязать  купца  суковатыми
палками. И на следующий день израненный православный купец опять
решительно отказался покориться персу, который сначала предлагал
ему услуги искусных лекарей Востока, а затем приступил к еще более
страшным  пыткам.  Иоанн  подвергли  новым  жестоким  мучениям,  а
затем  под  возгласы  возмущенной  неправедным  судом  толпы
привязали  за  ноги  к  хвосту  свирепого коня,  который потащил едва
живое  тело  «по  всему  граду».  В  довершение  местные  иудеи
надругались над праведником, а один из них отсек ему голову. Сразу
же  после  смерти  брошенным  на  улице  останкам  мученика  стали
сопутствовать чудеса. Это напугало епарха, и он приказал похоронить
трапезундца. Православные жители города погребли Иоанна в своей
церкви. Прошло больше чем 70 лет после этих событий, прежде чем
святые мощи были перенесены в столицу Молдавии, который с тех
пор стал именоваться Иоанном Новым Сучавским (Яцимирский 1906:
3 – 11; Русев, Давидов 1966: 90 – 109). 

Несмотря  на  то,  что  «литературной  колыбелью  жития  была
церковная песнь, а публикой – общество, которому был чужд простой
исторический интерес» (Ключевский 1988: 427),  сейчас  практически
нет специалистов, которые бы считали повесть о мученичестве Иоанна
плодом религиозной фантазии ее  составителя  (Русев,  Давидов 1966:
60).  Исследования  показывают,  что  Белгород  XIV в.  действительно
был крупным торговым и административным центром Золотой Орды с
характерным для международных портов разнообразным в этническом
и конфессиональном отношении населением (Руссев 1997: 127 –  162;
1999: 59 – 85).

Разумеется,  в  рассчитанных на  живую аудиторию сочинениях
эмоциональные  переосмысления  –  закон  жанра.  Не  исключено,  что
Григорий  Цамблак  описывал  мучения  Иоанна  «по  рассказам,
наблюдениям и слышанному о подобных случаях у себя на родине»
(Русев 1980: 133 –  134). Однако, нельзя игнорировать установленный
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факт – житие обычно составлялось  там,  где умер святой, где о нем
можно  было  собрать  сведения.  По  этой  причине  лучше  и  чаще
сохранялись «ясные воспоминания» о последних деяниях героя и том,
что  происходило  после  его  смерти,  тогда  как  предшествующую
подвигу жизнь описывала лишь «смутная легенда» (Ключевский 1988:
410 – 417). 

Как известно, путь посланцев патриарха из Византии в столицу
Молдавии  лежал  через  Белгород  –  «Аспрокастро»,  от  обитателей
которого  не  составляло  большого  труда  узнать  полулегендарную
историю гибели трапезундского купца. На это, в частности, указывает
наличие  в  славянском  тексте  жития  некоторых  греческих  слов
(наиболее  влиятельную  часть  жителей  города  вплоть  до  1484  г.
составляли  греки).  Вместе  с  тем,  навряд  ли  столь  блестящее
агиографическое произведение является всего лишь переводом более
ранней  греческой  рукописи  (Năsturel  1971:  350 –  351).  Теперь
практически общепризнано: «В эпоху средневековья в литературе на
славянских языках не было более крупного и одаренного художника
слова, чем Григорий Цамблак» (Русев 1980: 124).

Важным доказательством истинности житийной истории было
существование  в  Белгороде  мест  поклонения  Иоанну  задолго  до
появления здесь Цамблака. Над совершенным в греческой церкви на
берегу  Днестровского  лимана  захоронением  праведника,  погибшего
из-за  козней  католиков,  иудеев  и  язычников-ордынцев,  в  течение
многих десятилетий по ночам не переставали витать огни, а из гроба
исходило  благоухание.  С  христианской  точки  зрения,  божественная
сила  святыни,  привлекавшая  к  себе  множество  православных
паломников,  как  раз  и  являлась  неоспоримым  свидетельством
подлинности  давних  событий.  О  белгородском  мученике  не  мог  не
знать  и  Иосиф,  служивший  до  рукоположения  в  митрополиты
епископом Аспрокастро.

Когда  о  чудесах,  происходивших  у  гроба  мученика,  стало
известно  «христолюбезнейшему  и  великому  воеводе  Ио[анну]
Александру»,  благочестивому  господарю  «всея  Молдовлахия  и
Помориу»,  его  объяло  искреннее  желание  владеть  ими.  По  совету
«священнейшего архиепископа Иосифа» он послал своего вельможу с
довольно  многочисленным  воинством,  чтобы  «с  великой  честью
принести  к  нему  достославное  тело  мученика».  В  подобающей
случаю  торжественной  обстановке  молдавский  господарь  вместе  с
«многочисленным народом»,  а  также  «архиереями и всем церковным
причтом», встретил процессию, припадая к раке святого и обливаясь
радостными  слезами.  Воевода  провозгласил  погибшего  за  веру
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греческого купца «хранителем своей державы», а мощи его поместил
«в  святейшей  митрополии»,  в  престольном  «своем  граде  Сочаве».
Таким образом, были заложены основы культа национального святого
(Яцимирский 1904: 467; 1906: 24 – 25; Русев, Давидов 1966: 106 – 109).
Это событие,  которое  имело  место  несколько месяцев  спустя  после
прибытия к Александру Доброму посланцев вселенского патриарха – в
начале  лета  1402  г.,  по  сути  дела  венчало  процесс  создания
Молдавской митрополии (Parasca 2002: 78).

Создание  культа  национального  святого  имело  огромное
значение  для  страны.  Не  случайно,  в  молдавской  летописи  первой
половины  XVII в.,  среди множества  добрых дел,  которые совершил
для страны наряду со строительством больших монастырей – Бистрица
и  Молдавица  воевода  Александр  называется  обретение  останков
Иоанна  Нового.  Как  сообщает  Григоре  Уреке  (ум.  1647),  при  этом
господаре  страна посредством больших затрат  обрела от  язычников
святые мощи – «ку мултэ келтуялэ ши моаштиле сфынтулуй мученик
Иоан  Новий  де  ла  Четатя  Албэ,  де  ла  пэгынь».  Чтобы обеспечить
защиту господарского престола – «пентру паза ши феринца скаунулуй
домнией  сале»,  их  с  большими  почестями  положили  в  митрополии
Сучавы. А в церковных книгах можно прочитать больше о мучениях
Иоанна  –  «вер  чети  ла  кэрциле  бисеричий  май  пре  ларгу  пентру
мучения луй», – заключает летописец (Уреке 1971: 74). 

Показательно, что в одной из молдавских поземельных грамот
1402-1407  гг.,  известной  по  позднему  переводу  на  немецкий  язык,
говорится о пожаловании митрополии Сучавы с храмом Св. Георгия,
где  покоится  тело  Иоанна  Нового  (Ioan nowy),  «Поляны  Владыки»
(Bojana Wladyka).  Как  следует  из  текста,  находившееся  ниже  Ясс
владение господарь Александр Старый подарил митрополии в память
о том, что  «он вместе со своими боярами и всем народом вышел на
эту  поляну  для  торжественной  встречи  Святого  Иоанна  Нового»
(DRHA 1975: 22. Nr. 15). Нужно ли сомневаться, что в этой церемонии
принимали участие митрополит Иосиф и Григорий Цамблак.

Повествование  о  трапезундском  греке,  принявшем  в  первой
половине  XIV в.  во  имя  веры  смерть  от  нечестивых  ордынцев,  не
имело  прямого  отношения  ни  к  Болгарии,  ни  к  Молдавии.  Тем  не
менее,  в  переосмыслении  христианского  деятеля,  православную
родину которого – Тырновскую Болгарию – всего несколькими годами
ранее  поработили  османы,  сказание  приобрело  новую  значимость.
Эмоциональная  подготовленность  талантливого  писателя  и
актуальность  мотива  борьбы с  неверными,  замахнувшимися  на  весь
крещеный  мир,  способствовали  трансформации  устного  предания  в
авторское  произведение.  Поэтому,  в  условиях  смертельной  угрозы
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турецкого  завоевания  и  насильственной  мусульманизации  сюжет
жития чуть ли не с момента написания сочинения воспринимался как
османоборческий (Русев, Давидов 1966: 69; Руссев 1991: 47). Вполне
закономерно,  что  интерполятор  Григоре  Уреке  Мисаил  Кэлугэрул
сообщает,  как  в  заботе  о  пользе  души  Александр  Добрый  перенес
мощи  Иоанна  в  свою  столицу  «из  языческой  земли» –  «ден  царэ
пэгыне», ведь еще в 1484 г. Белгород был завоеван османами. Кроме
того,  он  свидетельствует  о  популярности  культа  Иоанна  Нового,
которого на неделе русалий прославляет в Сучаве вся страна –  «ыл
славеште тоатэ цара ноастрэ ын Сучава» (Уреке 1971: 70 – 71). 

Это  предопределило  судьбу  его  жития,  многократно
переписанного  и  изданного  на  разных  языках  в  последующие
столетия. Описание подвига, призванное освятить акт провозглашения
мученика заступником господарского престола и всего  Молдавского
государства,  получило  гораздо  более  широкое  звучание,  чудесным
образом  раздвинув  пределы  присущего  ему  исторического
пространства и времени. Удивительная судьба сочинения объяснима
только  тем,  что  автору  удалось  вдохнуть  в  небольшое  творение
тяжкую тревогу всей православной общности своей и будущей эпох.
Создав  образ  и  культ  великомученика  Иоанна  Нового,  Григорий
Цамблак уже в Молдавии стал деятелем общехристианского значения.
Если  по  языку  он,  бесспорно,  является  болгарином,  то  «по  духу  и
исторической судьбе принадлежит всей Юго-Восточной и Восточной
Европе» (Русев 1980: 128).

Понять смысл нелегких жизненных исканий Григория Цамблака
можно  только  в  контексте  сложных  трансформаций,  пережитых
православным  миром  в  ХIV–ХV  вв.  С  активизацией  экспансии
османов  на  Балканах  его  цареградский  центр  быстро  утрачивал
значение «главы семьи народов». Тогда же основным православным
центром попыталась стать Болгария. Тырновский патриарх дал в 1346
г. свое согласие на возведение сербского архиепископа в патриарший
сан,  в  в  1352  г.  назначил  русским  митрополитом  Феодорита  –
ставленника  великого  князя  литовского  Ольгерда  (1345 –  1377).  В
Константинополе  Феодорита  отлучили  от  церкви,  а  в  1354  г.
утвердили перенос кафедры русского  митрополита во  Владимир-на-
Клязьме, лишив Литву права настаивать на обязательном пребывании
иерарха в Киеве.  При этом в 1355 г.  вселенская патриархия создала
митрополию Малой Руси (см. Тихомиров 1947: 169; Ивакин 1991: 46 –
49; Гюзелев 1994: 170 – 171, 274 – 275; Руссев 2001 – 2002: 305). Уже в
то время часть византийской верхушки, включая императора Иоанна V
Палеолога  (1341 –  1376),  стремилась  посредством  церковной  унии
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получить поддержку Запада. Однако в делегации, выехавшей в 1367 г.
в  Италию,  не  было  духовных лиц,  что  обрекло  миссию на  провал.
Более того, константинопольский патриарх Филофей открыто призвал
православных иерархов от Египта до Руси бороться с униатством (ИВ
1967: 164 – 169).

Страшные  опустошения,  которым  османы  подвергли
христианские  земли  в  конце  ХIV  в.,  вызвали  бегство  уцелевшего
населения  из  родных  мест.  Наиболее  мощный  поток  переселенцев
устремился  на  север,  в  земли  единоверцев,  часто  близких  для
эмигрантов  и  по  языку.  Натиск  османов  способствовал  осознанию
этнического  и  религиозного  славянского  родства  на  востоке  и  юго-
востоке Европы. Утверждается, что Григорий Цамблак, будучи самым
образованным,  находился  в  Молдавии «во  главе  эмигрировавших
болгарских и местных деятелей», которые развивали здесь славянскую
литературу и культуру (Трайков, Жечев 1986: 307).

Непосредственным предтечей и ярким примером для Григория
Цамблака  являлся  Киприан,  который,  получив  место  митрополита
«киевского,  русского  и  литовского»,  тут  же  включился  в  литовско-
московское  соперничество.  Он  болел  за  судьбу  Балкан,  пытаясь
сориентировать  на  северо-восток  религиозные и политические  силы
балканских  стран,  в  первую  очередь  Болгарии.  Это  нарушало
традиционные  представления  о  центрах  православия.  Видимо,
закономерен  ответ,  полученный  в  январе  1397  г.  от  цареградского
патриарха  Антония  Киприаном,  предложившим  провести  собор
духовных  вождей  православия  в  русских  владениях  великого
литовского  князя  Витовта  (1390 –  1430),  а  по  другой  версии  –
польского  короля  Владислава-Ягайло  (1386 –  1434).  Эти  земли,  в
которых царил мир, были названы «самым неподходящим местом для
собора». Ссылаясь на трудности дальних поездок, патриарх Антоний
отверг попытку привлечь внимание к Восточной Европе как новому
оплоту православия.  «Для разгрома нечестивых, которые пытаются
поработить всю вселенную»,  ему представлялось достаточным, если
великий литовский князь соединит силы с Сигизмундом (1387 – 1437)
–  «благороднейшим  королем  Венгрии» (Гюзелев  1994:  234;  ср.
Дробленкова, Прохоров 1988: 469).

В конце 90-х гг. XIV в. Киприан добился уничтожения Галицкой
митрополии, что дало ему возможность распространить свою власть на
Молдовлахию  и  Галицию  вопреки  воле  патриарха  (Дробленкова,
Прохоров 1988: 469). Примерно тогда же в его канцелярии появился
«Список  русских  городов  ближних  и  дальних» –  проект  создания
единой  митрополии,  включивший  сотни  населенных  пунктов  от
Болгарии до Новгорода. Здесь стоит обратить внимание на перечень
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болгарских и молдавских городов – (НПЛ 1950: 475; см. Тихомиров
1979: 83 –  137; Наумов 1974: 150 – 163). В тексте памятника каждая
группа городов имеет отдельный заголовок, тогда как в одном случае
рубрика  сдвоена:  «А  се  болгарскыи  и  волоскыи  гради».  Очевидно,
неразделенность  двух  групп  городов  нужно  трактовать  сложно
развивавшейся  реальностью,  а  не  ошибками  позднейших
переписчиков.  К  концу  XIV  в.,  когда  был  составлен  список,  часть
городов,  прежде  считавшх болгарскими  (в  том числе  Белгород,  где
бывал  Киприан)  перешла  к  молдаванам.  Составители  памятника,
должно быть, нарочно не разделили города, ибо документ призван был
способствовать консолидации, а не разобщению православного мира. 

Наиболее ясно свои взгляды на будущую роль Москвы Киприан
выразил в «Похвальном слове митрополиту Петру» – одному из своих
предшественников. Автор восхваляет его за то, что во времена Ивана
Калиты (1328 – 1341) он избрал местом своего пребывания «тогда еще
малый и немноголюдный» город Москву. Петр якобы дал пророческий
совет князю: «Ежели меня послушаешь, и храм пречистой Богородицы
воздвигнешь  в  своем  граде,  ты и  сам  прославишься  больше  других
князей, и сыновья, и внуки твои из поколения в поколение; и град этот
славен будет среди всех градов русских и святители будут жить в
нем; и обопрутся руки его на плечи врагов его и прославится бог в
нем…» В  связи  со  сбывшимся  предсказанием,  Киприан  вопрошает:
«Не  свершилось  ли  сказанное  о  тебе,  преславный  град  Москва?»
(Русев 1983: 217, 220).

Между  тем,  митрополит  поддерживал  прямые  связи  с
Молдавией. Известно, что 6 мая 1387 г. во Львове Петр Мушат (1375 –
1391) дал вассальную клятву польскому королю Владиславу-Ягайло и
в  знак  верности  сюзерену  целовал  крест,  который  держал  в  своих
руках участвовавший в торжественном ритуале киевский митрополит
Киприан –  «in manibus domini Cypriani metropolitani Kyouienis»  (DM
1932:  599,  602.  Nr.  162,  163).  Очевидно,  он  выполнял  функции
патриаршего  посланника  и  полномочного  посредника,
регулировавшего  религиозную политику в  регионе.  Господарь  Петр
Мушат,  избравший  тогда  в  качестве  официальной  идеологии
православие, нашел в лице Киприана партнера, готового поддержать
его усилия в создании независимой молдавской церкви (Полевой 1990:
61; Тъпкова-Заимова, Бойчева 1999: 386 –  387).  О включении менее
известных представителей Тырновской школы патриарха Евфимия в
культурную жизнь Молдавии свидетельствует создание около 1392 г.
монастыря  Нямц  тремя  болгарскими  монахами  –  Софронием,
Пименом и  Сильваном.  Это объясняет,  каким образом в  Молдавию

19



Николай  Руссев

попали редкие книги  из  Болгарии,  в  том числе из  библиотеки  царя
Ивана  Александра  (1331 –  1371).  Кроме  того,  прямым  результатом
сотрудничества  Киприана  и  Петра  Мушата  может  считаться  и
появление  на  молдавской  церковно-политической  сцене  Иосифа.
Высказано мнение,  что  он  являлся  соратником патриарха  Евфимия.
Вместе  с  тем,  едва  ли  оправдано  видеть  в  митрополите  Молдавии
болгарина,  покинувшего  родину  сразу  после  трагических  событий
1393 г. (Тъпкова-Заимова, Бойчева 1999: 387 – 391). 

Другое  дело  родственные  связи  Киприана  с  Григорием
Цамблаком,  которого  он  в  надгробном  слове  митрополиту  сам
называет дядей: «Братъ беаше нашему отцю». Хотя к этому иной раз
относятся с излишним недоверием, оснований для особых сомнений в
признаниях автора нет. Впрочем,  даже если их отвергать,  а равно и
сообщение  о  встрече  в  Тырново  Киприана  с  юного  племянника  –
«вмале  сподобихом  ся  видети,  отроческыи  еще  носяща  возрастъ»,
невозможно отрицать наличие тесных отношений двух выдающихся
деятелей во время пребывания Григория в Молдавии (Русев 1983: 232,
234;  Буланин  2000:  215).  В  1406  г.  митрополит  всея  Руси  письмом
вызвал его к себе, но в пути на берегу Немана к Григорию дошла весть
о  смерти  Киприана.  Их  не  вполне  ясным  совместным  планам  не
суждено было сбыться. При этом племянник в Сучаву не вернулся. Его
следы теряются, скорее всего, в Сербии (Трифонова 1988: 176).

Спустя довольно короткое время Григорий Цамблак объявился в
Москве.  В  слове,  составленном  для  произнесения  над  могилой
«архиепископа  российского» Киприана, захороненного  в  Успенском
соборе Кремля, он утверждал:  «Его же наше отечество породило, а
вам его бог даровал, и им вы за многое наслаждаетесь, мы же его
лишились».  Фразой  «братья  мы  вам  наилучшие» Цамблак  вполне
осмысленно  уравнивает  два  народа  –  болгар  и  русских.  Наконец,
писатель  позволил  себе  заявить  об  «обрусении»  дяди:  «Отче
Киприане, поистине ты есть светило российской земли!» (Русев 1983:
230,  234,  237).  Ранее  он  решился  пойти  на  обращение в  «светило»
Молдавии грека из Трапезунда. 

В  «Надгробном  слове  Киприану»  Григорий  Цамблак  не
употребляет  названий  своего  народа,  страны  и  столицы,  что
свидетельствует  о  кризисе  болгарской  идентичности.  Ниспосланная
свыше победа неверных стала карой за грехи болгарам, лишала народ
и страну не только богоизбранности, но и имени. Эти обстоятельства
явились  исходными  точками  для  обоснования  идеи  перенесения
центра  мира  в  русские  земли  (Полывянный  2000:  213 –  214).  Так
целенаправленными  усилиями  христианского  мыслителя  болгарин,
возможно  неславянского  происхождения,  которого  византийский

20



RELAŢIILE MOLDO-BULGARE: 
Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă 

патриарх  называл  «любящим  ромеев  человеком» (Дробленкова,
Прохоров 1988: 469), становился россиянином. Расширяя создаваемое
им  идеальное  пространство,  Григорий  Цамблак  говорит  о
действительно православных  народах,  для  отнесения к  которым как
вера,  так  и  славяноязычие  являлись  необходимыми  условиями.  В
отличие  от  молдавской  общности,  греческий  мир  из  этого  круга
исключался. 

Гораздо более сложной задачей было определиться с центром
этого политически лоскутного мира. Колеблясь в решении вопроса о
схождении  божественной  благодати  на  определенную  страну  или
город,  духовный  предводитель  искал  под  стать  себе  правителя
светского.  Первым  из  таковых  для  Григория  Цамблака  оказался
Александр  Добрый.  Однако  в  силу  исторически  сложившихся
обстоятельств  молдавский  господарь  ориентировался  на  Литву  и
Польшу, а для реализации грандиозных планов торжества славянского
православия  требовалась  фигура  более  харизматическая.  Григорий
возлагал  надежды  на  Москву,  но  там  не  был  принят.  Поэтому,
находясь в Дечанском монастыре, он проводил мысль о перемещении
центра православия из Болгарского царства в Сербское (Полывянный
2000: 210 – 211). 

Тем  не  менее,  вершиной  церковно-политической  карьеры
Григория  Цамблака  явилось  его  избрание  по  настоянию  Витовта
митрополитом «церкви  Киевской  и  всей  Руси» (Бегунов  2005:  136).
Согласно  летописи,  великому  князю  литовскому  подчинялась
«попросту говоря – вся Русская земля» и ему как тестю зять, великий
князь  московский  Василий  Дмитриевич  (1389 –  1425),  умирая,
поручил  опеку  над  малолетним  сыном.  Интересы  Литвы
распространялись  и  на  юго-запад,  на  земли  Молдавии,  Валахии  и
Болгарии (ПСРЛ 1980: 59; Думин 1991: 78, 114). 

Соборная  грамота  западнорусских  епископов  об  избрании
Григория  Цаблака  от  15  ноября  1415  г.  указывает,  что  к  этому
«подвиже  милостивый  Бог  сердце  великого  князя  Александра,
зовомаго Витовта, Литовскаго и многых русских земель господаря»
(Бегунов  2005:  135).  Лифляндский  магистр  Зигфрид  Ландер  фон
Шпангейм в письме к великому магистру Ливонского ордена (1 января
1416  г.)  более  категоричен:  «Герцог  Витовт  поставил  и  избрал  в
Литве русского  папу,  иначе называемого патриархом,  и  потому он
хочет заставить  москвичей,  новгородцев,  псковичей  и  всю Русскую
землю,  чтобы  они  этому  патриарху  были  послушны,  а  не  какому-
нибудь  другому» (Бегунов  2005:  162).  Он  перенес  митрополию  из
сожженного  татарами  Киева  в  Вильно  и,  вопреки  исходившим  из
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Москвы  и  Константинополя  неоднократным  проклятиям,  оставался
митрополитом до зимы 1419 – 1420 гг. (Трифонова 1988: 177 – 178).

Особой  страницей  в  насыщенной  событиями  жизни  Григория
Цамблака  является  его  работа  в  заключительной  фазе  XVI
Вселенского  собора,  проводившегося  в  южногерманском  городе
Констанц. С 5 ноября 1414 г. по 22 апреля 1418 г. в 45 сессиях приняло
участие 3 папы, 5 патриархов, 33 кардинала,  47 архиепископов, 145
епископов,  150  аббатов,  300  докторов  наук,  2000  делегатов  из  37
университетов…  Всего  несколько  десятков  тысяч  человек.  Перед
открытием 43-й сессии 19 февраля 1418 г. прибыла большая делегация
под  руководством  киевского  митрополита.  В  дневнике  собора
кардинал  Жильом  Филластре (1348 –  1428) записал:  «Приехал  в
Констанц господин Грегориус,  архиепископ русский,  греческой веры,
чтобы  позаботиться  об  унии  греков  и  латинян  под  главенством
Римской  церкви».  Не  скрывал  своей  радости  и  папа  Мартин  V:
«Засияли надежды на возвращение  греков в  лоно Римской церкви  и
уничтожение древнего раскола» (Бегунов 2005: 175 – 179, 187).

Православного митрополита сопровождали 300 представителей
Литвы, Великого Новгорода, Великой Орды Едигея, а также Молдавии
(Трифонова 1988: 178). Память об этом сохранила в «Летописи Земли
Молдавской»  XVII в.,  в  которой  Констанцский  собор  перепутан  с
более  поздним  Флорентийским,  завершившимся  формальной  унией
западной и восточной церквей.  Вместе  с  тем,  Григоре Уреке прямо
назвал имя единственного выдающегося человека, представлявшего на
объединительном соборе Молдавию:  «Ши де цара ноастрэ ынкэ ау
фост тримис пре Григорие Цамблак» (Уреке 1971: 74-75). Допускаю,
что  в  хронике  Констанцского  собора  при  характеристике
территориальных  пределов  распространения  его  духовной  власти
также задета молдавская тема.  «Архиепископство лежит в Греческой
земле  и  граничит  с  герцогством  Русских,  и  вместе  с  тем,  с
герцогством Литовским, а на юге – царством Нижней Турции, а еще –
Нижней Валахией (hindern Walachy)», – утверждает ее автор  Ульрих
Рихенталь  (Бегунов  2005:  169). Однако  наиболее  показательно
свидетельство о прибытии в Констанц представителей ряда крупных
городов (deputati Civitum). В их списке перечислены Belgrado ac Kiryla
Moldauiae –  несколько искаженные наименования приднестровского
Белгорода и  дунайской  Килии  (Ciocîltan  1981:  2093).  Определение
«молдавская» не оставляет сомнений, что речь идет о присутствии на
соборе  в  южной  Германии  не  менее  трех  групп  посланцев  из
Молдавии. 

Мне  представляется,  что  изложенные  здесь  данные  можно
свести к некоторым более общим умозаключениям. 
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1) 1401 – 1406 гг. являются принципиально важными не только
на  завершающем  этапе  строительства  Молдавской  средневековой
государственности.  Конечный  успех  ее  руководства  в  значительной
мере  определило  сотрудничество  господаря  Александра  Доброго  и
митрополита  Иосифа  с  «пресвитером  великой  церкви
молдовлахийской».  Прибывший  из  Константинополя  Григорий
Цамблак  обеспечил дальнейшее общественно-политическое развитие
Молдавии  идеологическим  содержанием.  Именно  здесь  этот
талантливый представитель учения тырновского патриарха Евфимия
вырос в религиозно-политического деятеля международного уровня. 

2)  Последние  десятилетия  XIV в.  отмечены  ожесточенной
борьбой за торжество православия и независимое положение церкви в
Молдавии. Решающую роль в ее победном исходе сыграли выходцы из
Болгарии  и  их  местные  последователи.  Одной  из  ключевых  фигур,
задававших  направленность  происходившим  в  Карпато-Дунайских
землях  сложным  процессам,  являлся  митрополит  Киприан.  Как
близкий  родственник  он,  по  всей  вероятности,  оказывал
непосредственное  влияние  на  формирование  личности  Григория
Цамблака,  способствовал  племяннику  в  установлении  связей  с
Молдавией,  а  затем  и  включению  его  в  состав  государственных
руководителей начала XV в.

3) Григорий Цамблак сохранял близкие отношения с правящей
верхушкой страны и после 1406 г. Они только усилились, когда его
при  поддержке  великого  князя  Витовта  избрали  митрополитом
Киевским.  Внешне  эти  связи  проявились  в  делегировании
представителей  Молдавии  в  состав  возглавляемой  им  религиозно-
политической миссии на Констанцском соборе (1418 г.).

Сделанные  выводы,  конечно,  еще  потребуют  детализации  и
уточнений.Хотя  изучение  источников  о  Григории  Цамблаке
затруднено  противоречивостью  их  информации,  совершенно
очевидно:  на  протяжении  большей  части  своей  сознательной
деятельности он так или иначе был связан с Молдавией и тем самым
оставил неизгладимый след в ранней молдавской истории. 
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„Григорий Цамблак”

По  форма  и  съдържание  „Беседа  против  богомилите” на
Презвитер  Козма е напълно оригинално съчинение.  Тук не може да
става  дума  за  подражание  или  компилация.  Козма  има  учители  в
борбата с ересите изобщо, но като изобличител на богомилското уче-
ние  и  критик  на  своята  съвременност  той  няма  предходници,  няма
образци. Неговата творба е най-ранният противобогомилски паметник.

Презвитер Козма застава зад официалната християнска църква
и  е  твърдо  против  богомилите.  В  съчинението  си  „Беседа  против 
новопоявилата се ерес на богомилите”  блестящият полемист оборва 
възгледите  и  разбиранията  на  богомилите,  противопоставяйки  им
солидни  доводи. Впечатляващо е, че голяма част от цитатите на Козма
са  от  Св.  Апостол  Павел,  смятан  от  богомилите  за  най-големия
християнски  авторитет. Той не само се старае да обяви учението на
богомилите за  несъстоятелно от гледна точка на Свещеното писание и
църковните канони  и обичаи, но и направо насъсква държавната власт
да  пристъпи  към  тяхното  физическо  унищожаване.  Феодалните
властелини  си  служат  както  с  убежденията  и  изобличенията
направени от Козма,  така и с всички средства  на държавната власт,
борейки се  срещу богомилството.  Цар Петър се  обръща  за съвет  и
напътствия  към цариградската  патриаршия.  Патриархът  препоръчал
между  другите  мерки  още  и  заплахата  от по-сурови  наказания. 
Препоръчал не само църковните, но и гражданските закони, т. е.  не
само  отлъчване от църквата, анатема и други, но и смъртно наказание.
Козма  свидетелства  за богомили,  които били оковани във вериги и
лежели  в  тъмници,  както  и  за  такива,  които  отивали  на  смърт  с
евангелие в ръка.

Въпреки неговото отношение и гоненията, богомилството се
разпространило  много бързо.  Гоненията  срещу  богомилите оказали
обратен на очаквания  резултат. Те се въздигали в очите на народа и
привържениците  им  нараствали.  Чрез  своите  проповеди  и
политически  идеи те  приобщавали  в  своите  редици  все  повече
последователи.
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Въпросът за богомилството е привличал отдавна погледа на
изследвачите.  Интерес към това учение се проявява най-напред във
Франция,  Италия  и  Германия  поради  обстоятелството,  че  по  своя
характер и роля то е било  твърде близко до разпространяваните там
през XII—XIII век ереси на  катари и албигойци. Първи по-специални
проучвания върху богомилството  започват през XVIII век. Заслужават
отбелязване трудът на Волф (C. J. Wolf) „История на богомилството”1

и  дисертацията  на  Оедер  (J.  L.  Oeder)  за  богомилството2.  През
първата половина на XIX век излиза основното съчинение на френския
учен  Шмид  (C.  Schmid)  „История  на  доктрината  на  сектата  на
катарите  и  албигойците”.3 В  това  съчинение  са  отделени  няколко
страници  върху  богомилството,  като  се  прави  опит  да  се  посочи
неговата връзка със западните дуалисти.

Хронологически  погледнато,  първият  важен  извор  с
противбогомилско  съдържание  представлява  едно  писмо  на
цариградския патриарх Теофилакт  (933 — 956), съставено на гръцки
език,  в  което той отговаря  на  българския  цар  Петър (927—969)  по
повод запитването му как да  постъпва с новопоявилите се в страната
му еретици и какви наказания да  им се налагат. За разрешаване на
този въпрос патриархът изхожда от  предпоставката, че тези еретици
принадлежат към различни категории и  съобразно с това трябва срещу
тях  да  се  приложат  различни  мерки.  Изложението  завършва  с  14
анатеми на главните догми и учители на  ереста.  Както се вижда от
съдържанието  на  писмото,  Теофилакт  не  е  бил  запознат  добре  със
същината  на  новопоявилото се  в  България  богомилско  учение,  тъй
като не е имал възможност да черпи данни за това от  непосредствени
извори.  Той  е  познавал  обаче  добре  съществуващата  във  Византия
антиеретическа литература и по-специално съчиненията на  презвитер
Тимотей срещу манихеите и на Петър Сицилийски и патриарх  Фотий
срещу павликяните. Поради това, като излага учението на  българската
ерес и анатемосва нейните учители, той дава да се разбере,  че тази
ерес  не  представлява  нищо  друго  освен  продължение  на 
павликянството, смесено с манихейски догми. Новото и оригиналното
в богомилската  идеология е останало за него чуждо  и  непознато и
всичко онова, което той приписва на еретиците, се  съдържа в старите
книги,  четени  и  използвани  от  него  при  съставяне  на  писмото  до
българския цар.

Вторият  и  особено  важен  извор  за  богомилското  учение  е
„Беседа против богомилите” на Презвитер Козма, който е живял през 
средата  и  втората  половина  на  X век,  а  самата  му  творба  е  била 
съставена вероятно след смъртта на цар Петър, между 969 — 972 г. Тя
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се  състои  от  две  части  — в първата  Козма  се  спира на  отделните
възгледи на  богомилите и полемизира с тях, за да им докаже, че се
заблуждават. Във  втората той се обръща с укорни и поучителни слова
към монасите,  духовниците и миряните, като им посочва недъзите и
пороците и ги  съветва да се поправят и станат истински християни. От
тона на  автора се  вижда,  че  когато е  писал  своята  „Беседа”,  той  е
заемал висш духовен сан и  е бил може би епископ. Ако се съди по
езика,  на  който  е  написано  неговото  съчинение,  може  да  се
предположи, макар и за това да няма  преки данни, че Козма е живял и
действал като писател и проповедник в  Североизточна България, а не
в  Македония,  както  приемат  някои  учени.  Обстоятелството,  че  в
своята творба той сипе укори не само срещу  богомилите, а и срещу
висшето  духовенство  и  монашество,  като  се  пази  да  упрекне  дори
само с един израз представителите на светската власт  начело с царя,
показва, че е бил навярно в близки връзки със самия  дворец в Преслав
и че се е намирал сред онези литературни и писателски  среди, които
са ни познати от времето на цар Симеон и цар Петър.

Стойността на съчинението на Козма се свежда главно в това, че
той  е  познавал  добре  възгледите  на  богомилите  и  ги  описва  като
непосредствен  очевидец  и  наблюдател.  За  разлика  от  патриарх
Теофилакт, който  заклеймява „новата ерес”, като си служи с данни от
по-стари съчинения,  авторът на „Беседата” не използва такива данни,
а изхожда от самата  действителност, от това, което сам е видял и чул.
Поради това  сведенията, които намираме в неговата творба, са свежи
и  оригинални  и  въз  основа  на  тях  може  да  се  създаде  точна  и
достоверна картина на  богомилското учение в неговата цялост. Целта
му  била да  обори само  някои  от  възгледите на  еретиците и  да  им
посочи, че те се заблуждават.  Поради това в „Беседата” са изпуснати
някои важни страни от  богомилската  идеология  и по-специално от
богомилските космогонични и есхатологични  представи. Но въпреки
това  данните  на  Козма  са  извънредно  важни, главно  защото  са
автентични  и  са  почерпани  от  самия  живот,  а  не  от  литературни 
образци и описания на по-стари еретически учения, както е случаят с 
писмото на патриарх Теофилакт. 

Това личи още от самото означение на „новопоявилата се ерес”,
която  патриархът  назовава  като  „смес  от  манихейство  с
павликянство”. Личи ясно и  съдържанието на някои анатеми. Така в
първата анатема се казва, че  еретиците вярвали в два бога — единия
на  доброто,  който  бил  творец  на  светлината,  и  другия –  на  злото,
който бил сътворил нощта. По същия начин с представи за „светлина”
и „тъмнина”  са означени двата бога в манихейската космогония. В 
шестата  анатема  става  дума  за  привидността  на  кръста  и  на
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Христовата  смърт, което е също типично за учението на манихеите
(срв.  Thimatheos,  De receptione haereticorum,  M.P.G., 86,  coll 20B). В 
четвъртата  анатема  патриархът  проклина  онези,  които  наричали 
увеличаването  и  продължението  на  рода  „законоположение  на
дявола”. Това е пак манихейска догма, споделяна и от  масалианите
(срв. Thimatheos, De receptione haereticorum, M.P.G., 86,  coll 20B). При
изброяване  на  учителите  на  ереста  той  дава  поред  имената  на
манихейските проповедници и след това анатемосва и павликянските 
учители, като почва от  Св.  Павел и  Св.  Йоан и завършва със Сергий
(Тихик).

През  XI век богомилството, както е известно, започва да се 
разпространява вече и вън от границите на България. То прониква в 
съседните сръбски земи, а също така и в пределите на Византийската 
империя, под чиято власт през 1018 г. попада българският народ. За 
разпространението  на  богомилството  в  сръбските  земи  (в  Зета,
Захълме  и  Требине)  намираме  интересни  сведения  в  житието  на
дуклянския  княз  Иван  Владимир,  зет  на  българския  цар Самуил.
Славянският оригинал на това  житие, което е било съставено вероятно
през  първата  половина  на  XI век,  за  съжаление  не  е  запазен  и
понастоящем ние разполагаме само с един  гръцки текст и то в две
редакции — кратка и обширна. Този текст е бил  съставен в края на
XVII век от гръцкия владика Козма. За основа на своя  текст Козма е
използвал  вероятно  първоначалното  и  не  дошло  до  нас  славянско
житие, както и устни разкази на съвременници. В така  съставената
гръцка  редакция  житието  на  Иван  Владимир  (и  в  краткия,  и  в 
обширния вариант) съдържа някои очевидни грешки и анахронизми,
които  снижават стойността му на исторически извор. Независимо от
това  обаче  в  него  намираме  и  някои  напълно  сигурни  данни  и
известия, които Козма е  почерпил направо от славянския оригинал и
които  могат  да  бъдат  използвани  от  изследвачите  като  достоверен
исторически материал.

Освен в сръбските земи богомилството през XI век прониква и
във  Византия (и то както в нейните балкански владения, тъй и в Мала
Азия).  За  малоазийските  богомили,  известни  още  с  прозвището
„фундагиагити”  пише  специално  Евтимий,  монах  от  цариградския
манастир „Св. Богородица  Периблепта”. Роден в град Акмония (в тема
Опсикион),  той  познавал  добре  от  личен  досег  еретиците  от  Мала
Азия и написал след 1034 г. едно  полемично съчинение срещу тях, в
което излага и оборва главните им  възгледи. Евтимий е бил, както
личи от съдържанието на неговата творба,  доста необразован човек,
малко осведомен  по църковната  и  противоеретическата  литература,
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слабо  запознат  и  с  начина  на  писане  на  полемични  съчинения.
Изложението  му  изобилства  с  цитати  от  всичко  онова,  което  бил
прочел по един или друг въпрос, и страда от  разводненост, а на места
и  от  голяма  наивност  при  обясняване на  събитията.  Въпреки  това
обаче  данните,  които  се  съдържат  в  него,  са  твърде  полезни  за
изследвача, тъй като произхождат от непосредствено  наблюдение, от
разговори,  които  авторът  е  водил  със  самите  еретици.  Заслужава
отбелязване обстоятелството, че за разлика от Презвитер Козма, който
не  посочва  никакво  име,  Евтимий  е  знаел  вече,  че  дуалистите  на
Балканския  полуостров са били означавани като „богомили”. Това е
едно твърде ценно  известие. Малоазийският писател не е бил запознат
обаче с началата на  богомилското учение и по-специално с дейността
на поп Богомил, тъй като  той не е познавал беседата на  Презвитер
Козма. Ето защо, когато говори  за произхода на оборваната от него
дуалистична ерес, Евтимий не е в  състояние да обясни кой е нейният
създател и писаното от него по този  въпрос е съвсем недостоверно.

Както личи  от  заглавието  на  Беседата,  авторът  си  поставя  за
главна  задача да  изобличи  богомилите.  Неговата  творба  обаче  е
много  по-богата  откъм  съдържание  и  проблематика;  тя  надхвърля
рамките на изложение и изобличение на едно еретическо учение. В нея
се  очертават  две  основни  части –  всяка  със  своя  цел  и  адресат
(читатели  и  слушатели),  но  обединени  помежду  си  с  идеята  за
изкореняване на богомилството и усъвършенствуване на обществото.

Първата  част е  същинската  противобогомилска  част.  В  нея
авторът полемизира с богомилите, стреми се да докаже погрешността
на учението  им и  вредата  от  него.  Той  е  безкомпромисен  към тях,
строг  отрицател,  язвителен,  дори  ожесточен.  Козма  не  крие  своите
чувства към противниците, открито заявява, че иска да ги изобличи, а
по-нататьк ги обсипва с отрицателни квалификации от всякакъв род.

С  един  бегъл  поглед  върху  историята  на  църковната  борба  с
ересите  и след  като съобщава  повода за  написването на творбата –
появата на поп Богомил с неговата проповед, Козма поставя задачата
на труда си. Бог е предсказал, че ще се явят съблазни, но ще се явят и
избраници. Има хора, конто не вярват на тези думи, те никога не ще
бъдат простени, докато не се покаят.  „За тях [богомилите] сега ще
стане  дума.  Исках  да  премълча  за  тях  заради  многото  им
бледословия, но повече се плаша от осъждане, защото, докато ние
мълчим,  някой  ще  се  съблазни  от  техните  лъжи  и  ще  погине
немощният брат, за когото Христос умря. Заради това дръзвам чрез
моята работа, уповавайки се на Божието богатство, което можа да
проясни и нашия език,  да изобличавам врага на Христовия  кръст.”
Така,  следвайки своя дълг на духовник  и в името на спасението на
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невинните християни, Козма се решава да изобличава. Той се гнуси от
еретиците,  неприятно  му  е  да  говори  за  тях,  но  заради  добрите
християни  трябва  да  говори:  „Когато  започвам  да  изобличавам
техните  слова,  мисля,  че  и  въздухът  се  осквернява  от  делата  и
думите  им.  Но  заради  христолюбивия  народ  ще  изложа  техните
лукави речи, та никой да не падне в мрежите им, но като разбере
техните измами, да се отклони от учението им. Защото, рече Гос-
под, всяко дърво се познава по плода.” Ясно е, че след като обяснява
как  и  защо  се  е  решил  да  започне  изобличението,  писателят  ясно
набелязва  крайния  резултат,  който  иска  да  постигне –  да  разкрие
същността на учението, за да спре разпространението му.

По-нататък Козма започва да разказва за богомилите. Неговото
субективно отношение, изразено в увода и свързано с обществената му
позиция,  тук  още  по-ясно  проличава.  Най-напред  писателят  дава
представа  за  външния  вид  на  богомилите.  Те  са  скромни,  бледи,
мълчаливи, не любопитстват, не се смеят високо, но, бърза авторът да
даде своето обяснение, те са бледи от „лицемерен пост”, учението им е
„плевел”, а извътре са „вълци и хищници”. Заблудени от външния им
вид,  хората пристьпват към тях, мислейки ги за  „правоверни”,  и ги
питат  за  спасението  на  душата си.  Тогава  те  още  се  преструват,
скривайки намеренията си, въздишат и смирено отговарят подобно на
вълк, който иска да грабне агне. Така с помощта на позната библейска
образност,  но използувана за нова конкретна действителност,  Козма
рисува  съобразно  своята  литературна  цел  отрицателния образ  на
богомилите. Той се базира на техния действителен вид и поведение, но
дава  тенденциозно  тълкуване.  Козма  не  си  поставя  за  задача  да
поправи  еретиците,  за  него  те  са  непоправими,  по-неразумни  от
добитъка,  по-опасни и от самия  Дявол. С интересно сравнение дава
представа за упоритостта им и за опасността от тяхното учение:  „И
както,  ако  стреляш  в  мрамор,  няма  да  го  простреляш,  но  като
отскочи, стрелата удря този, който стои  отзад, така и ако учиш
еретика, не само не ще го научиш, но и някой от слабоумните ще се
разврати.” Това  за  писателя  е  отрицателна  характеристика,
доказателство за безумна упоритост.  За историка обаче е интересен
момент –  свидетелство  за  голямата  убеждаваща сила на словото на
богомилите,  което  може  да  увлече  и  този,  който  се  опитва  да  ги
поучава.

В стремежа си да покаже колко е скверно учението на еретиците
Козма пристъпва към неговото по-конкретно изложение. Той разкрива
възгледите на  богомилите за  сътворението на  света,  за  дявола като
господар  на  земята,  за  кръста,  иконите,  причастието,  каноничните
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книги, показва отношението им към църковните служители, към царя
и болярите, към богатството. В желанието си да отрече богомилското
учение на всяка цена търси слабостите му, затова отбелязва не само
отклоненията  от  ортодоксалното  християнство,  но  подчертава
слабости и от морален характер и се спира на крайностите в учението.
Авторът  отделя  внимание  на  особености,  конто  всъщност  са  били
присъщи на съвършените богомили –  отрицание на брака, на децата,
на месната храна. Именно поради задачата си да отрича и изобличава,
Козма  на  места  си  противоречии –  веднъж  казва,  че  богомилите
работят и  в  неделя,  затова  ги упреква,  че  не  зачитат неделния ден,
втори път ги обвинява, че изобщо не работят и напразно ядат чуждия
хляб.  На  други  места  обаче  той  е  твърде  логичен,  проявява
реалистично мислене. С ирония се отнася към отрицанието на всичко
земно. С чувство за надмощие той пита богомилите защо тогава ядат
хляб,  пият вода и се  обличат.  Развива справедливи мисли за брака,
които допадат на всеки трезвомислещ човек.

Козма  преценява  богомилите  като  вредни  от  гледище  на
официалното учение, църквата и държавата. За него богомилството е
сила,  която  руши  устоите  на  обществения  ред.  Но  преценявайки
действителността  от  нравствено-религиозно  гледище,  писателят
съзнава, че богомилите имат известно основание за недоволство. Още
в първата част на творбата той признава, че поповете са лениви, но
степенува греховете, еретичеството е по-голям грях от леността: „Ако
и да са лениви, не са еретици.”

Втората част  от творбата е отправена към духовенството, към
богатите  и  към добрите християни миряни.  Тук авторът  си поставя
задача да укори своите събратя и да им даде съвети, за да ги поправи.
По този начин той цели да предотврати онези причини, които дават
„храна” на  еретическите  учения.  Според  него  тези  причини  са:
упадъкът  на  нравствеността  у  монаси  и  епископи,  формалното
изпълнение на длъжностите, невежеството.

За пръв път в българската литература се открива такава пряка
критика, отправена към различии социални слоеве. Авторът не щади
висши духовници,  монаси,  богати,  обикновени  миряни.  Само  царят
остава извън неговата критика и е винаги защитен, защото се смята за
Божи наместник на земята. Козма обаче не е озлобен, тук духът на
отрицанието отсъства. Той е далеч от мисълта да хули духовенството,
за него то е свято. А и богатството според него само по себе си не е за
осъждане, важното е как то се използва. Писателят обаче вижда много
отклонения от уставите и нормите и смята за необходимо да поучава.
Тези, към които отправя критиката си, са за него  „братя”. Той не е
язвителен към тях, защото целта му е да ги поучи, да им посочи правия
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път. Макар и доброжелателна, неговата критика обаче е твърде остра,
Козма назовава нещата с истинските им имена.

Най-голямо  внимание  писателят  отделя  на  духовенството –
монаси и епископи. Той рисува няколко категории монаси и заедно с
това  най-разнообразни  техни  слабости.  Монашеството  се  състои  от
хора  от  различии социални  слоеве,  по  различен  начин  нарушаващи
манастирския ред и общоприетите монашески морални норми. Едни не
могат  да  понасят  ограниченията  в  манастира, връщат  се  в  светския
живот,  вземат  си  жени,  строят  си  къщи  и  възобновяват старите си
привички.  Други пък  отиват  в  манастир,  защото  не  могат  да  понасят
трудностите в живота. Те оставят семействата си, за да търсят в манастира
спокойствие и да „угаждат на корема си”. Това са, разбира се, бедняците,
конто се стремят към манастирския живот не от дълбока вяра, а за да наме-
рят  сигурен  подслон и  добра  храна.  Тази  категория  монаси  Козма
убеждава, че по-лесно ще се спасят, ако останат в света и отгледат децата
си. По-голям  подвиг е да се работи и с труд и честност да се поддържа
семейството, отколкото да се отдаде човек на молитви и уединение. Така
Козма  ясно  отразява  социалното  разслоение  в  България  и
привилегированото положение на манастирите, за които от други извори
знаем, че са дарявани от царете с имоти и представляват феодални имения,
осигуряващи на монасите сит живот.

Но с това Козма не завършва картината на монашеските пороци и
прегрешения. Някои ходят чорлави и мръсни телом. Други се противят на
Писанието, „бесни на думи”; те са суетни, „обогатяват се телом”, живеят
със старите си навици, придобити като миряни, „гиздят се с облекло и се
перчат”.  Заради  тях,  твърди писателят,  „добрите  и  законни монаси  се
ненавиждат  от  хората”.  Те  живеят  богато,  карат  се  със  събратята  си,
отдават се на пиянство. Други монаси обичат да скитат по света, пътуват до
Рим, Йерусалим и по други места, разказват какво са видели, хвалят се и
искат да се прославят между хората. Има монаси, които се затварят в
килиите си, гоят се „като свине в кочина”, не се покоряват на игумена.
Някои пишат всякакви завети и закони, като искат да влязат в ролята
на  учители,  или  изпращат  „разкази  и  книги” по  други  страни.  Тук
писателят  загатва  за  силното  разпространение  на  апокрифната
литература,  за  разногласията  в  тьлкуването  на  Писанието.  Други
монаси се интересуват от имоти и продажби, уреждат „имения от ниви
и ливади”.

В  творбата  се  отразява  епоха  на  високо  развитие  на
манастирския  живот,  когато  монашеството  става  многобройно,  но
заедно с това то показва и своите основни слабости, които не ще се
преодолеят  през  цялото  Средновековие.  Те  са  леност,
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чревоугодничество,  лицемерие,  алчност,  паразитивизъм.  Тази грозна
действителност  не  съответства  на  примерите,  дадени  от  великите
монаси,  на  наредбите,  конто  те  са  оставили,  на  представите  за
нравствената  чистота  на  монаха.  Затова  Козма  се  вълнува  и  не  се
страхува да употребява силни изрази. Нравственото несъвършенство
на  служителите  на  Бога  според  него  подкопава  доверието  в
официалното учение и дава простор за разпространение на еретически
идеи.

Не по-малко строг е Козма и към епископите. Неговата смелост
дава  основание  на  някои  учени  да  предполагат,  че  сам  той  е  бил
епископ.  Такова  предположение  не  е  приемливо,  защото,  ако  бе
епископ, писателят не би се назовал презвитер. 

* * *

По  форма  и  съдържание  Беседата  на  Козма  е  напълно
оригинално съчинение. Тук не може да става дума за подражание или
компилация. Козма има учители в борбата с ересите изобщо, но като
изобличител на богомилското учение и критик на своята съвременност
той няма предходници, няма образци. Неговата творба е най-ранният
противобогомилски паметник.

Презвитер Козма застава зад официалната християнска църква и
е  твърдо  против  богомилите.  В  съчинението  си  „Беседа  против 
новопоявилата се ерес на богомилите”  блестящият полемист оборва 
възгледите  и  разбиранията  на  богомилите,  противопоставяйки  им
солидни  доводи. Впечатляващо е, че голяма част от цитатите на Козма
са  от  Св.  Апостол  Павел,  смятан  от  богомилите  за  най-големия
християнски  авторитет. Той не само се старае да обяви учението на
богомилите за  несъстоятелно от гледна точка на Свещеното писание и
църковните канони  и обичаи, но и направо насъсква държавната власт
да пристъпи към  тяхното физическо унищожаване. 

Както личи  от  заглавието  на  Беседата,  авторът  си  поставя  за
главна задача да изобличи богомилите. Неговата творба обаче е много
по-богата откъм съдържание и проблематика; тя надхвърля рамките на
изложение  и  изобличение на  едно  еретическо  учение.  В  нея  се
очертават  две  основни  части –  всяка  със  своя  цел  и  адресат,  но
обединени помежду си с идеята за изкореняване на богомилството и
усъвършенстване  на  обществото. Първата  част  е  същинската
противобогомилска  част.  В  нея  авторът  полемизира  с  богомилите,
стреми се да докаже погрешността на учението им и вредата от него.
Втората част от творбата е отправена към духовенството, към богатите
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и към добрите християни миряни. Тук авторът си поставя задача да
укори своите събратя и да им даде съвети. за да ги поправи.

Стойността  на  съчинението  на  Презвитер  Козма  се  свежда
главно в това, че той е  познавал добре възгледите на богомилите и ги
описва  като  непосредствен  очевидец  и  наблюдател.  За  разлика  от
патриарх Теофилакт, който  заклеймява „новата ерес”, като си служи с
данни  от  по-стари  съчинения,  авторът  на  „Беседата” не  използва
такива данни, а изхожда от самата  действителност, от това, което сам
е видял и чул.  Поради това  сведенията,  които намираме в неговата
творба, са свежи и оригинални и  въз основа на тях може да се създаде
точна  и  достоверна  картина  на  богомилското  учение  в  неговата
цялост.  Целта  му  била  да  обори  само  някои  от  възгледите  на
еретиците  и  да  им  посочи,  че  те  се  заблуждават.  Поради  това  в
„Беседата” са  изпуснати  някои  важни страни  от  богомилската 
идеология  и  по-специално  от  богомилските  космогонични  и
есхатологични  представи.  Но  въпреки  това  данните  на  Козма  са
извънредно важни, главно  защото са автентични и са почерпани от
самия живот,  а  не от  литературни  образци и описания на по-стари
еретически учения, както е случаят с  писмото на патриарх Теофилакт. 

Презвитер Козма е рожба на своето време и на своята класа.
Дотолкова, доколкото се бори срещу едно народно движение, той от
днешно  гледище  е  консерватор.  Това  движение  обаче  също  е
исторически ограничено като всяка  средновековна ерес:  то в своята
критика  е  справедливо,  по  не  притежава  ясна  програма  за
преустройство на живота; то руши една система, без да предлага нова.
Общото  становище  през  Средновековието  е,  че  еретиците  са
разложители,  съблазнители,  конто  внасят  объркване  в  понятията,
разединяват хората. В интерес на някогашното държавно развитие и от
гледище на официалната църква Козма изпълнява своя дълг. Той има
съзнанието на обществена  личност,  чиято съвест не може да остане
безучастна  и  се  бори  за  единна  църква,  брани  реда,  осъжда
безнравствеността.  Писателят  не  е  в  състояние  да  разбере
илюзорността  на  своите  задачи,  както  не  разбират  това  по-късно  и
исихастите,  опитвайки  се  да  реформират  църковния  и  обществения
живот по пътя на духовното усъвършенстване.
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ROLUL ELITELOR FEMENINE ÎN REALIZAREA
INTERESELOR POLITICE  ALE DOMNIEI ŢĂRII

MOLDOVEI (mijlocul secolului al XVI-lea)

Dr. în istorie Silvia Chicu-Dimitriu
Universitatea de Pedagogie “Ion Creangă”

În epoca medievală, şi nu numai, femeile, relaţiile lor de rudenie
erau puse în serviciul soluţionării unor interese politice ale domniei sau ale
statului  Ţara Moldovei.  Suficient  ni  se pare  să amintim căsătoria  Elenei
Voloşanca,  Ruxandei  Lupu, sau relaţia Mariei  Cantemir prin intermediul
cărora  s-a încercat rezolvarea unor probleme politice.

La mijlocul secolului al  XVI-lea,  poate chiar  mai mult ca altă
dată, femeile au contribuit la realizarea aspiraţiilor politice ale domnilor. În
cazul domnului Ţării Moldovei - Alexandru Lăpuşneanu - fiul nelegitim al
lui Bogdan Vodă şi Anastasiei din Lăpuşna, aportul femeilor în menţinerea
lui la putere a fost evidentă. Vom încerca să determinăm rolul lor în viaţa
politică – subiect ce a atras mai puţin atenţia istoricilor, în comparaţie, cu
alte aspecte ale vieţii şi activităţii Lăpuşnenilor. 

Ca  şi  în  cazul  altor  fii  nelegitimi,  este  greu  de  reconstituit
activitatea  desfăşurată  de  Alexandru  Lăpuşneanu  pînă  la  domnie.  La
moartea tatălui său, fiind probabil prea tînăr, nu a figurat ca pretendent cu
şanse reale la tronul Ţării Moldovei. Mai tîrziu, însă se pare că şi-a găsit
susţinători. Din afirmaţia cronicarului1, cunoaştem că Ştefan cel Tînăr, aflat
pe  patul  morţii,  ar  fi  precizat  în  legătură  cu  persoana  care  trebuie  să
succeadă: Petru Majariul numit Rareş. Afirmaţia presupune existenţa altui
pretendent  cu  numele  Petru.  În  acest  caz,  acel  „Petru  voievod”  aflat  în
Polonia, care urma să fie crestat la nas de Sigismund I, în urma intervenţiei
lui  Petru Rareş  din 1 septembrie 1528, ar  putea fi  identificat  cu viitorul
domn Alexandru Lăpuşneanu. Faptul, că la 1531, regele polon îl considera
pe domnul Moldovei fiul lui Bogdan al III-lea,  se explică,  probabil, prin
existenţa  celuilalt  pretendent  cu  acelaşi  nume de  botez  -  Petru.  După  o
perioadă de peregrinări, Petru s-ar fi întors în ţară în timpul celei de-a doua
domnii a lui Petru Rareş, dar intrînd în conflict cu Ştefan Rareş va pribegi
din nou. Implicarea viitorului Domn în complotul organizat împotriva lui
Ştefan Rareş nu este dovedită, dar suntem înclinaţi să credem în acest fapt.
Din  succinta  prezentare  observăm  că  Petru  Stolnicul  –  Alexandru
Lăpuşneanu a fost unul din cei mai puternici oponenţi ai Rareşilor.

1 Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei  // Letopiseţul Ţării Moldovei, Chişinău, 
1990, p. 73.
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Odată ajuns la domnie în 1552,  Alexandru Lăpuşneanu,  avînd
vîrsta nu mai mică de 40 ani, a încercat să întemeieze o familie care i-ar
îndreptăţi  aspiraţiile  politice  şi  i-ar  asigura  dreptul  la  conducerea  Ţării
Moldovei, consolidîndu-i puterea. Totodată Alexandru Lăpuşneanu, se pare,
pretindea  la  un  rol  politic  decisiv  şi  în  lumea  românească  a  vremii.
Contractarea unei înrudiri de certă semnificaţie politică, în condiţiile lipsei
de simpatie faţă de familia Rareş,  atestă sigur aceste obiective.

Cu toate că, familia Rareş fusese discreditată, datorită convertirii
la Islam al lui Ilie Rareş,  Alexandru Lăpuşneanu înţelegea că autoritatea
acestei familii este totuşi mare datorită tradiţiei dinastice foarte puternice în
Ţara Moldovei. Alexandru Lăpuşneanu hotărăşte să se înrudească cu familia
domnitoare din Ţara Moldovei. El o va alege ca “aliată” în aspiraţiile sale
politice pe Domniţa Ruxandra Rareş, care fusese logodită cu pretendentul
Joldea. Pînă la căsătorie Domnul se va confrunta cu mama ei - o femeie
foarte energică care va cădea jertfă ambiţiilor sale politice – Doamna Elena
Rareş. 

Cine era această Doamnă cu o personalitate foarte puternică, care
a  ştiut  să  se  impună  nu  doar  în  faţa  bărbaţilor  ţării,  dar  şi  în  faţa
musulmanilor? După moartea primei soţii,  Petru Rareş în aprilie 1930, şi-a
adus o nouă Doamnă:  Elena-Ecaterina Brancovici  -  fiica despotului sîrb
Iovan Brancovici  (1465-1502)  şi  a  Elenei  Iacşici,  fiică  şi  ea de  despot2.
Părinţii Elenei au căutat prin alianţele matrimoniale încheiate să creeze un
avantaj  politic familiei  şi  să  le  asigure fiicelor  un statut  social  şi  politic
corespunzător. Totodată descendenţa din despoţii sîrbi acordau un avantaj
politic în plan extern familiilor în care intrau fiicele despotului. De aici şi
prestigiul  pe care  îl  putea căpăta Lăpuşneanu,  căsătorindu-se cu domniţa
Ruxandra fiica Elenei. Prin surorile Doamnei Elena, prestigiul familiei de
asemenea se majora:  Miliţa-Despina a fost căsătorită cu Neagoe Basarab,
fiica lor Stana ar fi fost implicată în moartea soţului ei Ştefan cel Tînăr, apoi
se călugăreşte şi moare în 1530, nevăzînd-o pe mătuşa ei Elena Doamnă a
Ţării  Moldovei;  Maria a  fost  căsătorită  cu  Ferdinand Frangipani  -  nobil
ungur; Magdalena a fost căsătorită cu  Jan Wiesnowiecki - cneaz polon, iar
o  vară primară a Elenei Rareş a fost căsătorită cu  Vasile al III-lea, mare
cneaz al Moscovei.

Prin Cheajna – sora vitregă a Ruxandrei,  fiica lui Petru Rareş şi a
Mariei,  Alexandru  Lăpuşneanu se înrudea  cu casa  domnească  munteană.
Cheajna  s-a  căsătorit  în  iunie  1546 cu  Mircea  Ciobanul,  domn al  Ţării
Româneşti3. 

2 C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. I,  Chişinău, 1991, p. 411.
3 Ibidem, p. 69.
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Cert este că alegerea făcută de către Alexandru Lăpuşneanu s-a
datorat anume descendenţei strălucitoare a Ruxandrei. A fi fiică şi nepoată
de Domn nu însemna, în epocă, o ideală fericire pămîntească. Născută la
Suceava prin anul 1537/38,  în timpul Domniei tatălui său, această Domniţă
a  avut  o  copilărie  zbuciumată.  Cu  toate  că,  fraţii  mai  mari  Bogdan  şi
Cheajna, din prima căsătorie a tatălui, şi fraţii drepţi Constantin, Ştefan şi
Ilie, or fi răsfăţat-o ca pe cel mai mic copil al casei, la o vîrstă fragedă este
nevoită să ia calea pribegiei cu întreaga familie în Transilvania în cetatea
Ciceului, drept urmare a dezastrului din anul 1538. Aflîndu-se în Cetatea
Domnilor  Moldovei,  Petru  Rareş  este  asediat  şi  va  fi  impus  să  accepte
statutul  de  prizonier  al  lui  Zapolia.  Din  fragedă  copilărie  Ruxandra  îşi
amintea probabil doar ororile războiului şi pribegiei.

În  iarna  anului  1541  familia  Rareş  va  reveni  în  ţară  după
obţinerea domniei pentru a doua oară de către Rareş-tatăl. De acum încolo
Domniţa Ruxandra va trăi la curtea Domnească lîngă tatăl său, apoi lîngă
fraţii Ilie, care a fost convertit la Islam, şi Ştefan care a fost asasinat. 

Cronica  Ţării  susţine  că  boierii-complotişti  au  decis  soarta
Ruxandrei,  alegîndu-l  pe  Joldea  Domn.  Boierul  Joldea,  nefiind  din  „os
domnesc”, sfatul hotărî ca acesta să o ia de soţie pe Domniţa Ruxandra, pe
cînd  Constantin  Gane  presupune  că  aceştea   ar  fi  fost  logodiţi  anterior.
Totodată pare, cel puţin, ciudată această căsătorie între Ruxandra şi asasinul
fratelui  ei.  La  Şipote,  în  zona  Botoşanilor,  o  armată  moldo-polonă  care
susţinea candidatura lui Petru stolnicul,  îl atacă pe Joldea, îl însemnă la nas
după care îl călugări  forţat.

După moartea lui Ştefan Rareş şi urcarea în tron al lui Alexandru
Lăpuşneanu,   rămasă  la  Suceava  Elena  Rareş,  era  deosebit  de  activă.
“Activismul”  ei  era  impulsionat,  de  faptul  că  beneficia  de  o  parte  din
tezaurul ţării. Fosta Doamnă a ţării a reuşit  să atragă în gruparea sa pe unii
din cei mai influenţi dregători, printre care hatmanul Negrilă. Scopul acestei
grupări  era de a-l instaura la tronul Ţării Moldovei pe Constantin Rareş.
Fiica despotului sîrb Iovan Brancovici, care şi-a petrecut cea mai mare parte
a  vieţii,  aşteptînd  întoarcerea  soţului  din  războaie,  petrecînd  trei  ani  în
pribegie la Ciceu, ajungînd la patruzeci de ani văduvă a unuia din cei mai
mari  voievozi  ai  Ţării  Moldovei  nu  a  fost  înfrîntă.  Trecînd  prin  marea
umilire de a-şi vedea un fiu turcit, iar pe al doilea asasinat de către boieri,
avea încă puterea de a lupta pentru domnie pentru cel de-al treilea fiu al ei –
Constantin. Speranţa de a reabilita numele Rareşilor era încă viabilă.

Cu ajutorul facţiuni boiereşti care o sprijinea pe doamna Elena, fiul
minor al lui Petru Rareş, a reuşit să se refugieze în Polonia, iar de aici la
Constantinopol,  fiind însoţit  de cîţiva  boieri.  Evenimentul  s-ar  fi  produs
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anterior  datei  de 29 iulie 15534.  Pentru a anihila acţiunea grupului de la
Constantinopol, în capitala Imperiului a fost trimis tot tezaurul  pe care îl
poseda Alexandru Lăpuşneanu5.

Obişnuită cu nenorocirile, Doamna Elena a fost totuşi impusă să
cedeze. Ea a fost asasinată  la începutul anului 1554, nu fără implicaţia celui
care trebuia să-i devină ginere -  Alexandru Lăpuşneanu. În aceeaşi perioadă
Constantin Rareş  a  fost  otrăvit  la  Constantinopol,  iar  Mircea  Ciobanu –
ginerele  vitreg  al   Doamnei  Elena  a  fost  mazilit.  Lichidarea  nucleului
opoziţiei politice şi morale i-a permis lui Alexandru Lăpuşneanu să activeze
fără impedimente, dar posibil cu unele remuşcări.

Reieşind din conjunctura politică internă şi externă, putem afirma
cu certitudine că asasinatele au fost organizate cu scopul anihilării grupării
Elenei  Rareş.  „Neutralizarea”  acesteia  era  necesară  pentru  ca  Alexandru
Lăpuşneanu  să-şi  realizeze  proiectul  alianţei  matrimoniale  cu  Ruxandra.
Totodată  că  vis-a-vis  de  interesele  politice  ale  Elenei  Rareş  mai  exista
sensibilitate, moralitate şi frică de Dumnezeu, atunci vom găsi o explicaţie
suplimentară  a  asasinatului  organizat  de  domn.  La  baza  motivelor
împotrivirii Elenei Rareş acestei căsătorii ar fi stat marea dragoste a mamei
pentru fiica de 14/16 ani. Cu toate că Ruxandra împlinise vîrsta permisă
pentru  căsătorie,   în  opinia  mamei,  probabil,  ea  era  prea  tînără  pentru
Alexandru. Totodată nu este exclus faptul că, mama fusese informată şi de
personalitatea psihică a viitorului ginere. Cercetători de patologie istorică au
constatat  că  Alexandru  a  avut  unele  stări  depistate  în  evoluţia  bolilor
mentale.   Acţiunile Elenei  Rareş  erau ghidate probabil, şi  de ura faţă de
posibilul ucigaş al fiului său şi posibil contracandidat al soţului său. Nu pe
ultimul loc în acţiunile sale, fosta Doamnă a ţării era condusă de  frica de
Dumnezeu în cazul comiterii marelui păcat de „mestecare a sîngelui”, adică
neadmiterea legăturii incestuoase între cei doi veri primari. 

Segmentul  temporal  în  care  a  avut  loc  complotul  este  un
argument în favoarea ipotezei noastre. Conform izvoarelor, Doamna Elena
este omorîtă, în timpul primei sarcini a Ruxandrei. Aceasta va naşte în luna
august  a  anului  1554,  un  fiu  al  lui  Alexandru  –  fiu  nelegitim  la  acel
moment,  viitorul  Domn  –  Bogdan.  Astfel,  observăm  că  Alexandru
Lăpuşneanu  şi-a  ales  “instrumentul”  consolidării  poziţiei  în  persoana
domniţei  Ruxandra.  Prin  ea  Alexandru  îşi  legitima  domnia.  Domniţa
Ruxandra provenea din neam strălucit. Prin tatăl ei, Petru Vodă Rareş, era
nepoata lui Ştefan cel Mare, iar prin maică-sa, Doamna Elena, nepoata lui
Iovan Brancovici – Despot sîrb. De acum încolo Domniţa Ruxandra va fi
nevoită să-şi ducă viaţa lîngă noul Domn, iniţial în concubinaj. 

4 Th. Holban, Documente externe (1552 – 1561)  //  „Studii”, nr. 3,  1965,  p. 673.
5 Ibidem.
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În  izvoare  sunt  mai  multe  versiuni  cu  privire  la   momentul
căsătoriei.  Din cronica lui Grigore Ureche, reiese că „după ce au şăzut în
scaun”,  Lăpuşneanu  „s-au  cununat  cu  Doamna  Ruxandra  şi  au  făcut
nuntă”6. După Azarie, în al doilea an al domniei, au avut loc naşterea lui
Bogdan  cît  şi  căsătoria  cu  această  fiică  a  lui  Petru  Rareş.  Pe  un  foarte
frumos epitaf dăruit în ianuarie 1556 mănăstirii  Slatina,  de către Alexandru
Lăpuşneanu,  există o inscripţie brodată cu fir  de argint, care are în final
următoarea menţiune: „În acel an s-a cununat cu doamna sa Ruxandra”7. În
opinia  istoricului  Gheorghe  Pungă,  data  şi  luna  ar  fi  fost  citite  greşit,
precum şi anul 7060, deoarece la acea dată Lăpuşneanu nici nu proiectase
mănăstirea de la Slatina. Oficierea cu mare întîrziere a căsătoriei s-a datorat,
cel  mai  probabil,  rezistenţei  opuse  de  Elena  Rareş,  dar  şi  de  biserica
Moldovei, care trebuie să nu fi fost de acord cu căsătoria a doi veri primari.
După  moartea  soacrei  sale  şi  eşuarea  complotului  din  anul  1555,
Lăpuşneanu şi-a consolidat puterea şi prin cununia cu Doamna Ruxandra.

Căsătoria  fu  oficiată  abia  în  anul  1556,  după  înăbuşirea
complotului  boieresc,  care  dorea  să  dovedească  nelegitimitatea  ocupării
tronului de către Alexandru, primind permisiunea Bisericii de a se căsători
cu Ruxandra. Mitropolitul, în ultimă instanţă, ar fi permis această căsătorie,
explicînd că după canoane Alexandru cu Ruxandra nu se înrudeau, întrucît
şi  Rareş  şi  Lăpuşneanul  erau  numai  copii  naturali.  În  epocă  Biserica
interzicea căsătoria între rude pînă la a opta spiţă. Înrudirea cu Ruxandra,
însă i-a jucat şi un serviciu negativ. Viitorul Domn Despot Vodă a obţinut
accesul  la  Curtea   domnească  de la  Suceava,  dîndu-se rudă  colaterală  a
Doamnei Ruxandra.

Domnul  a  fost  preocupat  de  viitorul  copiilor,  care  trebuiau  să
asigure  continuitate  familiei,  dar  şi  politicii  promovată  de  remarcabila
dinastie a Muşatinilor. În acest context, să ne reamintim de declaraţia făcută
de voievod : “Dar cine a mai văzut om să aibă nevastă şi copii care să ia
pîinea din mîinile fiilor săi şi s-o dea altora, pentru ca ai lui să piară?” 8.
Aceste  informaţii,  dovedesc  că  Alexandru  nu  a  fost  un  soţ  şi  un  tată
“degenerat”.   Relaţiile  între  soţi  au  fost  diferite,  la  fel  ca  şi  gradul  de
influenţă a Ruxandrei asupra soţului.

Relaţia  dintre  soţi  o  putem depista  şi  urmărind  ordinea  citării
fiilor în acte. Fiul Bogdan venise pe lume în august 1554. Din cronica lui
Eftimie aflăm că, „fiind al doilea an al domniei, lui Alexandru voievod i s-a
născut un copil scump şi prea dorit şi fiu preaiubit, Bogdan voievod, în luna

6 Gr. Ureche, op. cit.,  p. 87.
7 Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, Bucureşti, 1965, p. 700; 
Pungă Gh, Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1994,  p. 297.
8 Gh. Pungă, op. cit, p. 289.
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august”9. Preotul armean din Cameniţa care l-a văzut pe Bogdan în acest
oraş, scria la 1571, că domnul Moldovei avea doar 17 ani, informaţie care
confirmă data  naşterii  atestată  de cronicarul  Eftimie10 Cronicarul  Azarie,
însă consemnează că, „după trecerea celui de-al doilea an al domniei lui, şi-
au luat în căsătorie pe doamna binecinstitoare Ruxandra, care era fiica lui
Petru Voievod cel Bătrîn din care s-au născut Bogdan şi Petru, care au fost
binecrescuţi şi daţi să înveţe cărţile şi învăţăturile ortodoxiei”11. Observăm
că nici un cronicar nu-l menţionează pe fiul Ionaşcu, drept descendent al
acestei familii. 

Începînd cu luna aprilie 1555, izvoarele atestă, următoarea ordine
a urmaşilor lui Alexandru Lăpuşneanu: „preaiubiţilor fii ai domniei mele,
Ioan  şi  Bogdan”12.  Ştefan S.Gorovei  este  de părerea  că Ionaşco  putea fi
fratele  geamăn  al  lui  Bogdan13.  După  o  perioadă  de  trei  ani,  în  care
Lăpuşneanu  a domnit  fără  sfat  cancelaria  schimbă ordinea  „importanţei”
urmaşilor  domnului:  Bogdan,  Mihail-Petru,  Ion  (Ionaşcu  )14.  Explicaţia
poate fi  găsită în schimbarea statutului  Ruxandrei,  care în urma oficierii
căsătoriei cu Alexandru devine soţie legitimă.  Constatăm că pînă la cununia
cu Ruxandra toţi copiii lui Alexandru aveau acelaşi statut, de fii  nelegitimi.
Observăm că în urma căsătoriei  lui Ioan nu i s-a recunoscut  întîetatea la
succesiune tronului. Explicaţia poate fi găsită în schimbarea statutului fiilor
lui  Alexandru,  subiect  la  care  atrage  atenţia  şi  Gheorghe  Pungă15.  Dacă
Mihail-Petru  era  fiul  Ruxandrei,  atunci  Ionaşcu  ar   fi  doar  fiul  lui
Alexandru.  În urma căsătoriei  acestuia nu i s-a mai recunoscut  primatul.
Rolul  mamei  în  includerea  fiilor  săi  în  acte,  garantîndu-li-se  dreptul  la
succesiune,  considerăm că a fost  determinant,  în  timp ce  Ionaşcu fusese
trimis la Constantinopol.

Începînd  cu  luna  martie  1560,  cei  trei  copii  apar  citaţi  în
următoarea  ordine  –  Ion  (Ionaşcu),  Bogdan,  Petru  (Mihail),  ordine
respectată  şi  pe  vălul  dăruit  mănăstirii  Slatina  la  17  februarie  156116.
Această turnură a situaţiei putea să fi fost cauzată de complotul organizat de
Despot, care se dădea rudă colaterală cu Ruxandra. Implicarea rudei soţiei
în complotul organizat împotriva sa, pare-se îl determină pe Alexandru să

9 Cronicele slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ed revăzută şi
completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959,  p. 125.
10 Şt. S. Gorovei, Muşatinii, Chişinău, 1991, p. 107.
11 Ibidem, p. 140.
12 Document e privind istoria României, (D. I. R.) A, Moldova, Veacul  XVI, vol . 2,
p. 75 – 76.
13 Şt. S. Gorovei, op. cit., p. 101.
14 D. I. R.,A, XVI / 2, p. 101.
15 Gh. Pungă, op. cit, p. 290.
16Inscripţiile medievale …, p. 730; Gh. Pungă, op. cit,  p. 298. 
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schimbe  ordinea  succesiunii,  hotărîre  cunoscută  şi  de  către  Poartă17.  Cu
această ocazie sultanul aprobase rugămintea lui Alexandru de a i se permite
lui „Ionaşcu – fiul său adorat pe care nu l-a văzut de mult timp”, întoarcerea
în ţară.

După redobîndirea tronului de către Alexandru Lăpuşneanu,  în
anul 1564, probabil  ca urmare şi a intervenţiei  Ruxandrei,  Lăpuşneanu a
abrogat precedenta succesiune, testamentul său stabilind următoarea ordine:
Bogdan, Ştefan, Ionaşcu, Ilie, Petru şi Constantin18. Observăm introducerea
în lista fiilor-succesori şi a urmaşilor nelegitimi.

Conştient  de  apropierea  „somnului  cel  obştesc”  încă  de  la  24
martie  156519,  voievodul  redacta  un  original  testament  politic  prin  care
stabilea  succesiunea  la  tronul Moldovei  a  celor  şase fii  ai  săi:  Bogdan,
Ştefan, Ionaşcu, Ilie, Petru şi Constantin. În cazul în care Înalta Poartă nu
le-ar  fi  acordat  domnia,  Alexandru  le recomanda fiilor să ceară sprijinul
împăratului  habsburgic,  regilor din Polonia,  Franţa şi Anglia sau dogelui
Veneţiei.  Majoritatea  dintre  ei  au  apelat  la  importante  curţi  europene,
ajungînd chiar şi la Papa de la Roma, fără însă a li se realiza scopul. La 20
mai 1565, el se adresa „stăpînilui şi vecinului nostru foarte iubit”, rugîndu-l
să-i găsească pentru doi fii ai săi, care erau doar adolescenţi, soţii din rîndul
nobilimii poloneze, pentru că numai astfel legăturile dintre cele două două
ţări vor deveni mai puternice. 

În  anul  1567,  familia  domnească  dăruieşte  un  aer  mănăstirii
Milişevo  de  unde  aflăm  numele  tuturor  urmaşilor  lui  Alexandru  şi
Ruxandrei:  Bogdan,  Petru,  Constantin  Anghelina,  Tudora,  Cneajna,
Teofana,  Martina  (Marica),  Teofana  şi  Nastasia20.   Observăm că  faţă  de
izvorul din anul 1564 dispar Ştefan, Ionaşcu şi Ilie, ceea ce dovedeşte că
aceştea  nu  sunt  rodul  acestei  căsătorii.  Profitînd  de  agravarea  bolii  lui
Lăpuşneanu, Ruxandra îi va elimina pe aceşti copii din succesiunea la tron:
după proclamarea lui Bogdan ca domn, uricele menţionează doar “credinţa
preaiubiţilor mei fraţi Mihail-Petru şi Constantin ”. 

După  moartea  lui  Alexandru,  Ruxandra  s-a  manifestat  şi  mai
mult  în  guvernarea  ţării,  fiind preocupată  ca  altă  dată mama ei  –  Elena
Rareş-Brancovici,   de perpetuarea  neamului  ei  la  tronul  Ţării  Moldovei.
Femeia „cu minte de bărbat, cu suflet mare, împodobită cu înţelepciune”
încerca să urmeze politica de echilibru a tatălui şi soţului său. Există probe

17 Documente turceşti privind istoria României,  vol. I, întocmit de Mustafa A. 
Mehmed, Bucureşti, 1976, p. 58. 
18 Gh. Pungă, op. cit, p. 290.
19 Hurmuzaki, Documente, II / 1, p. .532; N. Iorga pune la îndoială autenticitatea 
actului.
20 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade,  Iaşi, 1924, vol. XII, p. 68.
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prin  care  se  dovedeşte  că  cele  mai  importante  decizii  în  prima  parte  a
domniei lui Bogdan erau adoptate de către  sfat, iar în spatele deciziilor era
înţeleapta Doamnă – Ruxandra. Deşi “era foarte neputincioasă cu trupul şi
întotdeauna îşi odihnea corpul pe aşternut moale”21 Ruxandra s-a implicat în
conducerea Ţării. 

Dacă  bărbaţii  trebuiau  să  asigure  succesiunea  la  tronul  Ţării
Moldovei, atunci fetele trebuiau să realizeze unele speranţe politice externe
prin căsătorirea lor cît mai reuşită.  Din cronica lui Azarie reiese că după
moartea   mamei,  Bogdan  şi-a  schimbat  opţiunea  politică.  În  scopul
consolidării relaţiilor cu Polonia, Bogdan îşi căsătoreşte o soră cu un nobil
din  familia  Padniewski,  şi  promisese  mîna  altei  surori  lui  Cristofor
Sborowski,  dar în scurt  timp acesta a fost respins de familia domnitoare
moldovenească.

În scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu Polonia, Bogdan preconiza să
se însoare cu o catolică poloneză. În septembrie 1570 domnul moldovean îl
roagă pe regele Sigismund să medieze încheierea unei alianţe matrimoniale
cu fiica ducelui Constantin de Ostrog – Elizabeta, pe care o peţise şi Despot
în  anul  1563,  cînd  aceasta  împlinise  doar  vîrsta  de  şapte  ani.  Acum
pretendenţii erau potriviţi ca vîrstă: Bogdan avea 16 ani, iar Elizabeta 14
ani. Cu toate că regele nu s-a împotrivit acestei căsătorii, ea nu a avut loc.
Tărăgănarea căsătoriei putea fi cauzată şi de îndolierea familiei domneşti în
urma decesului Doamnei Ruxandra la 12 noiembrie 1570. Peste un an se
negocia căsătoria lui Bogdan  cu fiica nobilului polon Dembinski22, iar în
luna ianuarie 1572, Bogdan planifica să se căsătorească cu fiica stegarului
din Liov – Ioan Tarlo, plecînd în acest scop în Polonia. Pe teritoriul Poloniei
Bogdan  a  fost  atacat  de  către  fostul  logodnic  al  surorii  sale  Cristofor
Sborowski, obţinînd  răni grave. Această călătorie sentimentală în Polonia l-
a  costat  tronul  Ţării  Moldovei  pe  Bogdan.  După  mazilire  alianţa
matrimonială  nu  a  mai  fost  încheiată.  Încercarea  marelui  vizir  Mehmed
Sokolli - rudă cu bunica lui Bogdan,  Elena, de a-l aduce la Poartă pe acesta
pentru  a  obţine  domnia  a  suferit  eşec.  Bogdan  în  perioadă,  era  deja
preocupat să obţină permisiunea de a pleca în Rusia lui Ivan cel Groaznic.
Ţarul Rusiei i-a acordat toate onorurile datorate unui principe şi-i promite
ajutor în redobîndirea domniei. Bogdan se va căsători, în pribegie în Rusia,
cu  o  principesă  rusă  şi  va  muri  în  anul  1577  la  Moscova  cu  “minţile
întunecate, aproape orb, aproape nebun” rămînînd după moartea sa comori
importante23.

Reieşind din cele expuse, considerăm că femeile din rîndul elitei
sociale de la mijlocul secolului al XVI-lea au ocupat un loc aparte în istoria

21 Cronicele slavo-române din sec. XV – XVI, p. 147.
22 Şt. S. Gorovei, op.cit., p. 109.
23 Ibidem, p. 112.
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vieţii  politice a Ţării  Moldovei.  Contrar tradiţiei  vremii femeile din casa
domnitoare au reuşit să-şi impună punctul  de vedere,  implicîndu-se,  deşi
neoficial,  chiar  la  guvernare.  Nu  excludem  în  totalitate  sentimentele  în
relaţiile  acestora,  dar   recunoaştem  că  interesele  politice  ale  familiei
determinau soarta femeilor, dar nu sensibilitatea şi decizia proprie.
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Роль И. Н. Инзова в наделении привилегиями болгарских
колонистов

В  представленной статье на  базе  архивных материалов и
источников приводятся  новые данные о  роли И.  Н.  Инзова (1768 –
1845)  в  наделении  привилегиями  болгарских  колонистов.  В  марте
1818 г.  для  общего  руководства  новыми  землями  был  образован
Попечительный комитет об иностранных поселенцах южного края
России  (позднее  Новороссийского  края).  Председателем  комитета
был  назначен  Ивана  Никитовича  Инзов.  Вскоре  он  стал  также  и
попечителем переселенцев Бессарабской области.

Нами впервые приводится подробный анализ деятельности и
переписки  генерала Инзова с Бессарабской администрацией в лице А.
Н.  Бахметева  по  сбору  информации  о  задунайских  переселенцах  с
целью составления «Рапорта» – своего рода прошения для наделения в
дальнейшем болгар колонистскими правами и привилегиями. 

В  марте  1819 г.  И. Н. Инзов  представил  Александру  I
„Рапорт  его  Императорскому  Величеству  Главного  Попечителя
колонистов Южного края России генерал-лейтенанта Инзова”. Этот
обширный документ по сути решил  судьбу болгарских поселенцев  в
Бессарабии и привел к тому, что 29 декабря 1819 г. царский указ и
последовавший  за  ним  акт  министра  внутренних  дел  В.  Кочубея
даровали  права  и  преимущества  задунайским  переселенцам  как
иностранным  колонистам.  По  желанию  болгар  главное  их  селение
Табак  переименовывалось  в  Болград.  Новоприбывшие  колонисты
освобождались  от уплаты налогов  в  течение  семи лет,  а  те,  кто
прибыл раньше, — на 3 года; на каждого человека выделялась по 60
десятин  земли  бесплатно.  Обещались  беспошлинная  продажа вина,
табака,  освобождение  от  военной  службы,  свобода
вероисповедания...

Таким  образом,  болгарские  переселенцы  в  Бессарабии
благодаря  усилиям  И.  Н.  Инзова,  после  долгих  страданий,  получили
возможность свободно жить и развиваться на новой родине.
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Viaţa  şi  activitatea  lui  I.  N.  Inzov  au  fost  complex  studiate  în
istoriografie.  Vom remarca  aici  doar  cîteva  lucrări  în  care  este  abordată
această personalitate. Primul care a scris despre Inzov a fost contemporanul
lui, scriitorul A. S. Sturdza1. El s-a întîlnit cu Inzov la Chişinău, în perioada
în care la cel din urmă locuia marele Puşkin. În „Amintirile” sale el descrie
relaţiile bune şi prietenoase dintre general şi Puşkin.2 Tot aici, el tratează
subiectul  atitudinii grijulii  a reprezentantului  administraţiei ţariste faţă de
emigranţii transdanubieni şi în special faţă de coloniştii bulgari. 

Regăsim primele încercări  de a  scrie  o biografie  a  lui  Inzov3 la
sfîrşitul  secolului  al  XIX-lea.  Autorii  au  încercat  de  fapt  să  descrie
activitatea lui  în funcţia de rezident plenipotenţiar  al Basarabiei şi ca tutore
principal al coloniştilor bulgari.

Prima  lucrare  care  descrie  complex  biografia  generalului  rus  şi
activitatea lui în Basarabia este cea a lui S. Potoţkii, editată la începutul sec.
al XX-lea4.  Lucrarea lui prezintă o schiţă detaliată a biografiei  lui Inzov.
Pentru noi, interes deosebit prezintă datele lui despre activitatea curatorului
bulgar în Basarabia şi despre modul în care îi ocrotea pe coloniştii bulgari
de asuprirea moşierilor.

În  perioada  interbelică,  cercetătorii  au  început  să  analizeze
documente  referitoare  la  numirea  lui  Inzov  în  funcţia  de  rezident
plenipotenţiar  al  Basarabiei  şi  de  asemenea,  scrisorile  lui  adresate
funcţionarilor ţarişti, printre care şi contele I. A. Capodistria, şi împăratul
Alexandru I5.

Şi în perioada modernă, tot ce s-a scris despre Inzov a fost legat de
aflarea  în  Basarabia  a  poetului  A.  S.  Puşkin  şi  relaţiile  ultimului  cu
generalul rus6.

La sfîrşitul sec. al XX-lea, cercetătorii revin la studierea relaţiilor
lui I. N. Inzov cu coloniştii bulgari şi a aportului pe care acesta l-a avut la
stabilirea lor în Basarabia7. Vom menţiona aici articolul lui I. Grec8. Acest
istoric  este  primul care  în baza materialelor  din arhivele din Chişinău şi
Moscova,  arată  şi  caracterizează  modul  de  administrare  a  emigranţilor
transdanubieni.  Urmărim  aici  istoria  apariţiei  instituţiilor  în  competenţa
cărora  era  administrarea  coloniştilor  bulgari,  precum  şi  activitatea
curatorilor, inclusiv a lui Inzov, în cadrul acestor instituţii8. 

În prezent, apar tot mai multe lucrări noi cu caracter biografic şi
care  abordează  rolul  lui  Inzov  la  întemeierea  şi  dezvoltarea  coloniilor
bulgare9.

Din  cele  prezentate  mai  sus,  observăm  că  nu  există  un  articol
aparte despre rolul lui I. N. Inzov ca tutore al coloniştilor bulgari. Nu este
studiat separat nici sprijinul pe care acesta l-a acordat bulgarilor pentru ca ei
să obţină privilegiile promise de guvernul ţarist. 
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Scopul prezentei  lucrări  constă în a arăta,  ca rezultat  al  analizei
corespondenţei şi materialelor din arhivă, contribuţia directă a generalului
rus  la  obţinerea  privilegiilor  de  care  au  beneficiat  bulgarii.  Actualitatea
temei  constă  în  prezentarea  materialului  nou,  nestudiat,  despre  rolul
curatorului bulgarilor din Basarabia, I. N. Inzov.

Tot aici, vom încerca să răspundem la următoarele întrebări:  
De ce privilegii se bucurau bulgarii basarabeni?
De ce anume bulgarii basarabeni se bucurau de aceste privilegii?
În acelaşi timp, vom încerca să prezentăm năzuinţa generalului rus

de  a-i  ajuta  pe  coloniştii  bulgari,  care  au  venit  în  Basarabia  fugind  de
destinul greu pe care l-au avut în propria ţară,  aflată de cinci  secole sub
ocupaţia Imperiului Otoman. 

La sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, ţarismul
rus promova politica de colonizare a teritoriilor nou anexate, prin atragerea
popoarelor  care  se aflau  sub asuprire  străină.  Prin politica  promovată în
Balcani, Imperiul Rus se prezintă drept „apărător al popoarelor creştine”. În
acelaşi timp, în urma războului ruso-turc (1806-1812), la 16/28 mai 1812 a
fost  semnată  pacea  de  la  Bucureşti.  Potrivit  acesteia,  Basarabia  a  fost
anexată la Imperiul Rus10.

Văzînd în Basarabia un punct de pornire pentru un ulterior război
cu Imperiul Otoman, Petersburgul avea nevoie de un popor loial în această
regiune, care în caz de necesitate,  va aproviziona armata ţaristă. În acest
sens, autorităţile ţariste, prin intermediul ofiţerilor săi în Balcani, duceau o
propagandă intensă pentru a stimula stabilirea în Basarabia a emigranţilor
transdanubieni. Pentru a stimula afluxul de noi colonişti, administraţia rusă
le garantează celor  sosiţi  numeroase privilegii.  Însă venind în Basarabia,
mulţi bulgari s-au stabilit pe pămînturile moşierilor autohtoni, care la rîndul
lor,  cereau  de  la  aceştia  anumite  impozite  pentru  folosirea  pămînturilor.
Văzînd că situaţia se agravează, o parte din bulgari pleacă înapoi în Balcani,
iar  alta  scrie  plîngeri  către  oficialităţile  ruse,  cerînd  să  li  se  acorde
privilegiile promise.

 La rîndul lor, oficialii ruşi din Basarabia se temeau că bulgarii vor
trece pe malul drept al  Dunării  dacă Alexandru I va refuza să le acorde
privilegii. Observăm aici că administraţia ţaristă, prin diferite modalităţi a
încercat  să-i  menţină  pe  bulgari  în  Basarabia.  Faptul  că  aceştia  ar  fi
constituit o forţă militară puternică, în cazul unificării cu concetăţenii lor
din  Balcani,  uşura  planurile  Imperiului  Rus  privind  marşul  asupra
Constantinopolului11.  În  acelaşi  timp,  aceasta  ar  fi  cauzat  venirea  noilor
colonişti în Basarabia,  iar în rezultat,  rolul pozitiv de ocrotitor,  pe care-l
promova Imperiul Rus, s-ar fi confirmat. Asta deoarece bulgarii basarabeni
s-ar  fi  unit  cu  rudele  lor  din  Imperiului  Otoman.  Autorităţile  ţariste
considerau că de atitudinea pe care o vor demonstra faţă de bulgarii  din
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Basarabia va depinde şi modul în care vor fi privite de către bulgarii din
Balcani „fiindcă asta va creşte în ei fidelitatea şi dragostea faţă de Rusia”12. 

În acest context, prin decretul imperial din 22 martie 1818 a fost
instituit Comitetul Tutelar privind coloniştii străini din Sudul Rusiei13, care
se  subordona  direct  Ministerului  Afacerilor  Interne  al  Rusiei.  Comitetul
avea în subordine administraţiile coloniştilor străini din guberniile Herson,
Taurida,  Ekaterinoslav şi regiunea Basarabiei14.  La conducerea acestuia a
fost numit I. N. Inzov, propus în această postură de către Alexandru I, încă
la 7 martie 181815.  Vestea a fost primită cu bucurie, pentru că bulgarii îl
cunoşteau şi îl stimau pe Inzov16.

În acea perioadă, autorităţile ţariste au atras o atenţie deosebită noii
regiuni. În luna mai 1818, împăratul,  cu întreg anturajul său şi însoţit de
secretarul de stat, contele I. A. Capodistria, a vizitat gubernia Novorosiei şi
pe cea a Basarabiei. Această vizită a avut drept scop de a verifica situaţia în
Basarabia  după  anexarea  ei  şi  de  a  asigura  o  situaţie  cît  mai  bună
coloniştilor în de aici, potrivit intereselor pe care le urmărea Imperiul Rus în
Balcani. Aflînd despre deplasarea lui Alexandru I în Basarabia, bulgarii au
trimis către el o delegaţie, care s-a plîns pe moşierii şi funcţionarii locali,
care le încălcau drepturile. În acelaşi timp, bulgarii i-au amintit împăratului
de promisiunile  lui  şi  ale  lui  M. I.  Kutuzov17,  precum că emigranţii  vor
primi privilegii dacă se vor stabili cu traiul în Basarabia. De asemenea, ei au
cerut să li se permită să se „unească cu primii bulgari, care au venit înainte
de războiul ruso-turc din 1806-1812, în vederea constituirii unei societăţi cu
caracter şi drepturi coloniale”18. 

Concomitent, bulgarii au anunţat că ştiu deja că vor fi conduşi de
generalul I. N. Inzov, pe care l-au cunoscut în ultimul război cu turcii, cînd
acesta  le  era  comandant  în  Bulgaria.  Ei  au  cerut  ca  toţi  bulgarii  din
Basarabia  să fie  puşi  sub tutela  „bunului  la  suflet  comandant”  ca  „  să-i
liniştească şi să-i bucure”19. 

Ascultînd cererile  bulgarilor, Alexandru I a dat ordine prin care
mulţi  funcţionari  au  fost  demişi,  iar  toţi  coloniştii  din  Novorsia  şi
Basarabia20 au  fost  puşi  sub  tutela  lui  Inzov.  Celelalte  plîngeri  ale
coloniştilor au fost remise ministrului afacerilor interne, Osip Kozodavlev21.

Timpul a arătat că bulgarii strămutaţi în Basarabia îl găsesc pe cel
mai valoros ocrotitor şi îndrumător al lor în persoana generalului I. N. Inzov
(1768 –  1845).  El  era  de  origine  rus,  deşi  Z.  Arbore22 şi  I.  Nistor23 îl
considerau bulgar, şi că a fost fiul nelegitim chiar al viitorului împărat Pavel
Petrovici, ulterior Pavel I (1754 – 1801), care atunci avea doar 14 ani, şi al
contesei  Taracanova –  care  se  dădea  drept  fiica  împărătesei  Elizaveta
Petrovna (1709 –  1762) şi a favoritului ei, Alexei Razumoschi. Adevărul
este însă că Inzov creşte în familia cneazului I. N. Trubeţkoi24.  După ce a
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absolvit, în 1785,  Universitatea  din  Moscova pentru nobilime,  la
şaptesprezece  ani,  Inzov este  încorporat  în armată.  Biografia lui militară
începe  în 1789, într-o  campanie  împotriva turcilor în Basarabia.  El a
participat la asediul şi capturarea Benderului şi în luptele pe lîngă Ismail.
Următorul an, I. N. Inzov l-a petrecut în campania militară întreprinsă de A.
V. Suvorov în Italia şi Elveţia. În 1805, în postura de general de serviciu,
participă  la  bătăliile  de  la  Austerlitz  şi  Kremskom.  În  timpul războiului
ruso-turc  din anii  1806 –  1812, el a  fost comandantul trupelor militare în
Silistria. Anume atunci a ajutat mulţi bulgari să treacă Dunărea.  Inzov  a
fost numit erou al războiului din 181225.

Imediat  după  numirea  sa  ca  şef-curator  al  coloniştilor,  Inzov  a
primit indicaţia de a întocmi un raport despre starea şi necesităţile bulgarilor
din Basarabia, în baza căruia, guvernul rus va elabora hotărîrea cu privire la
emigranţii  transdanubieni.  În  acealaşi  timp,  rezidentul  plenipotenţiar  al
Basarabiei,  A.  N.  Bahmetev,  a  primit  indicaţia  să-i  pună  la  dispoziţie
generalului informaţia completă despre starea bulgarilor şi a altor refugiaţi
de peste Dunăre, care se aflau în Basarabia26.

La  rîndul  său,  la  11  mai  1811,  Inzov îi  specifică  lui  Bahmetev
anume ce informaţie  îl  interesează  pentru a fi  inclusă în raport27.  Astfel,
Inzov vroia să cunoască, în primul rînd, în ce sate de pe pămînturile statului
trăiesc  emigranţi  transdanubieni  şi  cîte  asemenea  sate  sunt,  care  dintre
emigranţi au dreptul la privilegiile promise de Kutuzov şi care din ei sunt
veniţi de mai devreme (aici el are în vedere înainte de războiul ruso-turc din
1806 –  1812 – I.  D.)  şi  trăiesc  pe pămînturile  moşierilor,  şi  cui  aparţin
aceste pămînturi28. De aici vedem că Inzov, la etapa iniţială, îi împărţea pe
colonişti  în  noi  şi  vechi,  cum se obişnuia  în  Imperiu.  Cei  noi  trăiau  pe
pămînturile statului, iar cei vechi, pe pămînturile moşierilor.

În al  doilea rînd, pe oficialul  rus îl  interesa  opinia proprie a  lui
Bahmetev ca rezident plenipotenţiar al Basarabiei, despre bulgarii stabiliţi
pe  pămînturile  moşierilor,  deoarece  de  aceasta  „depindea  bunăstarea  şi
liniştea acelui popor”29.  Vedem că Inzov a vrut să afle opinia oficialului rus
de rang înalt, care împreună cu curatorul coloniilor bulgare din Basarabia,
rotmistrul D. Vatikioti, a rezolvat problemele bulgarilor pînă la venirea lui
Inzov30. 

În  al  treilea  rînd,  el  vroia  să  afle  ce  fel  de  impozite  plătesc
coloniştii bulgari şi de care din ele ar putea fi scutiţi. Tot aici, el se interesa
ce pămînturi intenţionau să aloce coloniştilor autorităţile din Basarabia, dar
şi pe care din ele ar fi vrut să se stabilească cu traiul bulgarii propriu-zişi.

Tutorele bulgarilor a cerut şi informaţii cu privire la modul în care
aceştia  vor fi asiguraţi cu materiale necesare pentru construirea caselor.

El nu a uitat despre conducerea locală, care avea rolul de a garanta
ordinea în rîndurile bulgarilor31. 
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Primind indicaţii de la Inzov, la 25 mai 1818, A. N. Bahmetev îi
transmite curatorului  bulgarilor  în Basarabia,  D.  Vatikioti,  indicaţia  de a
anunţa pe toţi emigranţii că li se vor acorda privilegii şi pămînturi pe toată
viaţa, în urma cercetării detaliate a stării lor şi a pămînturilor pe care trăiesc
în  prezent32  .   În  acelaşi  timp,  el  a  dat  indicaţii  Guvernului  provinciei
Basarabia  (a  funcţionat  în perioada  1813 –  1828 – I.  D.)  care  urma,  cu
ajutorul poliţiei orăşeneşti şi din judeţ, să adune informaţii despre bulgarii
stabiliţi în oraşe.

La 10 iunie 1818, Inzov primeşte primele veşti despre modul în
care  decurge  acumularea  informaţiei  despre  emigranţii  transdanubieni33.
Astfel, el află că bulgarii care au venit după promisiunile lui Kutuzov au
dreptul de a trece de pe pămînturile moşierilor pe cele ale statului. Marea lor
majoritate sunt stabiliţi în ţinutul Izmail, orăşelul Reni, şi în ţinutul Bender,
pe pămînturile care se numesc ocolul (circumscripţia – I. D.) Bugeacului.

Referitor la taxe, se menţiona că bulgarii plătesc statului impozit pe
venit  din  ceea  ce  obţin  ocupîndu-se  cu  agricultura  şi  practicînd  unele
îndeletniciri meşteşugăreşti. Pentru producerea băuturilor alcoolice, bulgarii
plătesc impozit în egală măsură cu locuitorii autohtoni. 

De asemenea, ei sunt obligaţi să strîngă produse pentru susţinerea
instituţiilor  statului,  precum şi  a  poliţiei,  oficiilor  poştale  etc.  În  acelaşi
timp, ei trebuie să primească în casă şi să asigure cu hrană trupele militare
care vor trece prin regiune 34 .  

Locurile unde trăiesc şi le aleg singuri, sunt şi locuri libere pentru
stabilirea altor colonişti în viitorul apropiat.

Reieşind din faptul că pădurile erau la mare depărtare de locurile
de trai ale bulgarilor, tocmai în ţinuturile Orhei şi parţial Iaşi, se propunea
să se aducă lemn pentru construcţia caselor  din Austria, pe rîul Prut sau din
Galaţi pe Dunăre. Dar pentru aceasta ar fi fost nevoie de permisiunea din
partea  Constantinopolului,  pentru  că  teritoriile  menţionate  se  aflau  sub
suveranitatea Imperiului Otoman35. 

Referitor la administrarea coloniştilor, Inzov a aflat că la 10 iulie
1815, prin ordinul guvernatorului A. N.  Bahmetev, funcţia de curator  i-a
revenit  rotmistrului  D.  Vatikioti,  fost  şef  al  miliţiilor  bulgare,  create în
timpul  războiului  ruso  –  turc  din  1806  –  1812.  Acesta  se  ocupa  de
administrarea  bulgarilor  care  locuiau  în  ţinuturile  Hotărniceni,  Codru,
Greceni, Tomarovo, Bender şi în oraşul Chişinău36.

Tot aici putem constata că I. N. Inzov întîlnea greutăţi în procesul
de acumulare a informaţiei necesare despre bulgari, pentru că autorităţile
Basarabiei nu doreau ca bulgarii să aibă un statut deosebit de cel al altor
colonişti străini. Un argument în acest sens se conţine în răspunsul lui A. N.
Bahmetev,  din  22  iunie  1818,  la  cererea  lui  D.  P.  Vatikioti,  ca  fiecare
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familie de bulgari să fie scutită de birul de 15 lei pentru anul 1817. În caz
contrar, coloniştii refuză să ofere informaţii complete despre situaţia lor37.
În răspunsul său, Bahmetev îl învinuieşte pe tutorele bulgarilor că face jocul
acestora şi îi cere să le explice că M. Kutuzov le-a promis, în 1811, că vor fi
scutiţi  de  dări  pe  un  termen  de  trei  ani.  Şi  deşi  acest  termen  a  expirat
demult, ei continuă să se bucure de beneficiile pe care le-a acordat guvernul
rus38. 

Probabil  că  o  asemenea  explicaţie  i-a  indignat  pe  emigranţii
transdanubieni, deoarece mulţi din cei stabiliţi în Vulcăneşti şi în colonia
Hagi Abdula refuzau să dea informaţii despre familiile lor39. 

Văzînd  stăruinţa  depusă  de   D.  P.  Vatikioti  în  procesul  de
acumulare a informaţiei despre bulgari şi aflînd despre propunerea lui de a-i
scuti  pe  colonişti  de  mai  multe  taxe  şi  impozite,  de  a  le  întoarce  în
proprietate morile şi alte bunuri care au rămas pe pămînturile moşierilor, la
18 martie 1819, Inzov cere, în scrisoarea către comandantul armatei a doua,
contele  P.  D.  Kisilev,  ca   în  viitor,  Vatikioti  să  fie  numit  în  funcţia  de
reprezentant principal al Instituţiei speciale pentru bulgari în Basarabia40. 

Acumulînd toată informaţia necesară despre coloniştii bulgari din
Basarabia,  la 18 martie 1819, I. N. Inzov scrie un raport  către împăratul
Alexandru I, în care îl informează că bulgarii cer să le fie atribuite drepturi
de colonişti, confirmate de „mîna măriei sale”41. El mai scrie că bulgarii cer
ca satul Tabac să fie redenumit în Bolgrad,  care va deveni centrul principal
pentru toţi coloniştii42. Dacă împăratul îi va scuti pe colonişti de recrutarea
militară, ei se angajează de bună voie şi din propria dorinţă să aloce, pentru
construirea cazarmelor militare, suma de 25 000 de lei43. 

Inzov cerea de la guvernul rus:
1.Să li se dea drepturi şi avantaje asemenea coloniştilor bulgari din

întreg Imperiul;
2.Pentru bulgarii care trec de pe pămînturile moşierului să fie create

condiţii  egale  cu  ale  celor  care  trăiesc  pe  pămînturile  statului,  iar
proprietatea imobiliară să le rămînă lor, fără a fi obligaţi să plătească ceva
moşierului;

3.Să fie  determinate  beneficiile  emigranţilor  stabiliţi  aici  cu traiul
după războiul ruso-turc din 1806-1812 pe o perioadă de 7 ani, iar pentru
„vechii colonişti” care vor trece pe pămînturile statului – pe o perioadă de 3
ani;

4.La expirarea acestui termen, fiecare familie să plătească cîte 70 de
lei pentru fiecare cap, iar pentru pămînturile libere în colonia lor – cîte 20
de parale44, neincluzînd anii în care au beneficiat de scutiri şi ca bulgarii să
fie scutiţi de impozite pentru vinderea vinului.

5.Să  li  se  permită,  în  cazul  războaielor  cu  Imperiul  Otoman,  să
formeze cete militare45.
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6.Aşezările  lor  trebuie  să  fie  împărţite  în  patru  circumscripţii,
administrarea cărora va fi asigurată conform regulilor pentru toţi coloniştii;

7.Locuitorii  autohtoni,  care  se  aflau  în  coloniile  bulgare,  să  fie
încluşi  în  rîndurile  coloniştilor,  ca  să  beneficieze  de  aceleaşi  drepturi  şi
privilegii ca şi ei.

În acelaşi timp, el informa că bulgarii cer să li se dea bani cu împrumut,
pe o perioadă de 4 ani, în sumă de 75 000 de ruble, pentru a se stabili mai
repede46, cu asigurarea că procentele vor fi întoarse statului.

În raportul  său, generalul  Inzov prezintă şi date statistice despre
bulgari. Conform acestor date, în Basarabia erau stabiliţi „bulgari vechi şi
noi”  care  trăiau  pe  pămînturile  statului  şi  în  oraşe,  în  număr  de  5 742
familii, din care, în oraşul Ismail - 404, Chilia – 18, Reni – 194, Akkerman
– 70, Bender – 23, Chişinău – 521, în ţinutul Cahul - 790 familii de buglari.
Pe pămînturile moşierilor locuiau 790 familii. În total erau 6532 familii sau
25 de mii  de colonişti.  Locuitorii autohtoni, care urmau să fie încluşi în
rîndurile coloniştilor, erau în număr de 505 familii47. 

În încheiere el scria:  „ Coloniştii  bulgari  merită pe deplin înalta
protecţie pentru hărnicia lor, bună purtare şi activitatea lor în acest loc”48.

Grija deosebită manifestată de către I. Inzov în atitudinea faţă de
noii veniţi i-a făcut pe unii cercetători să remarce că acest rezident „… în
dorinţa  de  a-şi  proteja  coloniştii  de  presiunile  autorităţilor  centrale,  se
străduia să treacă cu vederea unele ordonanţe venite de la superiori”,  iar
aceste acţiuni, la rîndul lor,  îşi  lasă amprenta asupra situaţiei  sociale din
Basarabia49.

Putem constata că Inzov considera că, promovînd politica colonială
la periferiile sale naţionale, în cazul nostru în Basarabia, Imperiul Rus urma
să folosească diverse mijloace, inclusiv şi să facă unele cedări ţăranilor.

Examinînd  raportul  curatorului  bulgarilor  din  sudul  Rusiei,  în
octombrie 1819, ministrul afacerilor interne, cneazul A. Goliţin a adresat o
scrisoare  către  Comitetul  ministerelor  pentru  stabilirea  emigranţilor
transdanubieni în Basarabia, în care se conţin cîteva observaţii50. 

În aceasta, el scria că pentru administrarea bulgarilor nu trebuie să
fie creată o instituţie specială, aşa cum cerea Inzov, pentru că ei deja au
Oficiul din Basarabia pentru colonişti. În acelaşi timp, el era de acord ca
Vatikioti să rămînă în funcţia sa, cu denumirea de membru superior. În plus,
el propunea ca în ajutorul lui să fie trimişi doi funcţionari din Oficiul din
Basarabia.  Membrul  superior  al  Oficiului  din  Basarabia  trebuia  să
primească pe an 2500 de ruble.  Pentru revizia în colonii  se cerea să fie
alocate  400  de  ruble.  El  trebuia  să  se  ocupe  nemijlocit  de  problemele
personale  ale  coloniştilor.  În  schimb,  problemele  referitoare  la  întreaga
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colonie ar trebui să fie discutate în Oficiul din Basarabia, înainte de a se
regăsi în dispoziţia curatorului tuturor coloniştilor din sudul Rusiei51. 

În acelaşi timp, el era de acord ca locuitorii autohtoni să fie scoşi
de sub tutela conducerii guberniale şi să primească privilegii şi recunoştea
posibilitatea de a li se da bani cu împrumut pe un termen de 4 ani în sumă
de 75 000 de ruble.

Cît priveşte cetele militare, Goliţin considera că bulgarii nu trebuie
forţaţi să le constituie. Dar dacă ei vor voi să facă serviciul militar, să nu fie
împiedicaţi în dorinţa lor. Remarcăm aici că oficialii ruşi au avut atitudini
diferite cu privire la dorinţa bulgarilor de a crea trupe militare. Alexandru I
şi contele I. A. Capodistria considerau că eventuale trupe bulgare la hotarele
Imperiului vor prezenta un pericol, pentru că bulgarii înarmaţi ar putea să
„caute legături cu confraţii lor din Turcia, ceea ce ar genera confruntări cu
Constantinopolul şi ar putea cauza renunţarea lor la activităţile agricole”52.
Din cele expuse concluzionăm că administraţia ţaristă vedea în bulgari în
primul rînd o forţă de muncă pentru prelucrarea pămînturilor.

La  18  octombrie  1819,  Comitetul  ministerelor  pentru  stabilirea
emigranţilor transdanubieni în Basarabia  a confirmat raportul lui Inzov, cu
modificările adăugate de ministrul afacerilor interne53. 

Mai mult, la 13 decembrie 1819, noul ministru al afacerilor interne,
V.  P. Cociubei, i-a dat indicaţii lui Bahmetev, ca în conformitate cu cererea
lui Inzov, de la bulgari să nu fie percepute taxe pentru vinderea vinului ca
„ să nu le fie puse piedici în acest sens”54.

Drept rezultat al intervenţiei lui I. N. Inzov, la 29 decembrie 1819,
împăratul  Alexandru I emite un decret (ţarscaia gramota) prin care acordă
colonoştilor bulgari din Basarabia ţaristă drepturi şi privilegii deosebite55.

Prin ucaz s-a dispus împroprietărirea celor care nu aveau pămînt cu
cîte 60 de desetine56. Coloniştii au fost scutiţi de orice impozit şi prestaţie
către stat pentru o perioadă de 7 ani. Au fost scutiţi de orice dare către fisc,
la  vinderea  vinului  şi  rachiului,  produs de ei,  şi  de obligaţia  de a vinde
aceste  produse numai  în  coloniile  lor,  au fost  scutiţi  de serviciul  militar
(ucazul prevedea însă că după propria dorinţă, fiecare avea voie să se înscrie
în  armată).  Cea  mai  de  seamă  înlesnire  acordată  coloniştilor  a  fost
asigurarea libertăţii cultului şi obiceiurilor proprii, fără a li se pune piedici57.

În scopul unei administrări mai uşoare a coloniilor bulgăreşti, la 29
decembrie  1819,  în  conformitate  cu  decretul  contelui  Cociubei,  pentru
bulgari au fost înfiinţate patru ocoale: al Prutului, al Cahulului, al Ismailului
şi  al  Bugeacului58. În  districtul  Bugeacului,  cu  pămînturi  nelocuite,  se
puteau strămuta colonişti transdanubieni de pe pămînturile moşiereşti, din
oraşe şi parţial din districtele Prut şi Cahul, unde nu era suficient pămînt,
din cauza numărului mare de locuitori; în acest caz, ocolul Bugeacului putea
fi  împărţit  în  două  circumscripţii.  Astfel,  în  1827,  pe  lîngă  primele  trei
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circumscripţii,  existau încă două:  Bugeacul  de Sus şi  Bugeacul  de Jos59.
Pentru  colonişti,  aceasta  însemna,  de  fapt,  o  anumită  autonomie
administrativă.

Analizînd  pe  scurt  privilegiile  acordate  bulgarilor  cu  sprijinul
curatorului lor, constatăm că în primul rînd, în circumsccripţiile nou create
erau şi sate cu populaţie majoritară autohtonă (de exemplu: satele Anadolca,
Văleni,  Fricăţei,  Eshipolos,  Babele,  Erdec-Burno,  Colibaşi,  Slobozia,
Cartal,  Satul  Nou,  Barta,  Hagi  Abdula),  sate  cu  populaţie  preponderent
albaneză  (arnăuţii) –  satul  Caracurt  şi  sate  cu  populaţie  preponderent
ucraineană - satul Ferapontievca. În al doilea rînd, observăm că erau sate cu
populaţie  amestecată  de  autohtoni  şi  bulgari  (Valea  Perjei,  Başcalia),
bulgari  şi  ucraineni  (Fîntîna  Zînelor).  Scoatem concluzia  că  în  afară  de
bulgari,  de  drepturi  şi  privilegii  au  beneficiat  şi  etnicii  care  au  trăit  în
aceeaşi colonie. Anume aşa prevedea ucazul din 29 decembrie 181960.

După „Ucazul” lui Alexandru I, a urmat şi actul ministrulul afacerilor
interne al Rusiei, contele V. P. Cociubei61. În acest act au fost incluse 11
capitole din „Ucazul din 29 decembrie 1819”, 16 capitole din „Manifestul
Ecaterinei  a  II-a,  din  22 iulie  1763” şi  „Ucazul  lui  Alexandru  I  din 20
februarie  1804” 62.  Documentul  confirma  privilegiile  bulgarilor  în  egală
măsură  cu  cele  ale  altor  colonişti  străini. În  afară  de  cele  vechi,  actul
stabilea şi noi privilegii. 

În rezultat, bulgarii au păstrat cele două documente, „Ucazul din 29
decembrie 1819” şi  „Actul  din 13 martie 1820” în Hramul din Bolgrad.
Ulterior,  pe acel  loc,  bulgarii  vor construi,  din banii  proprii,  în semn de
recunoştinţă faţă de împărat, o catedrală.

Cert   rămîne  faptul,  că  coloniştii  bulgari  au  obţinut  privilegii
anume cu ajutorul şi sprijinul lui Inzov63, despre care ei au păstrat numai
amintiri  luminoase,  numindu-l  „moş  Inzul”.  Portretul  lui  era  atîrnat  în
fiecare casă bulgărească64. 

În calitate de rezident interimar al Basarabiei  din 15 iunie 1820,
general  - locotenentul I. Inzov, curatorul  general  al coloniilor regiunii de
sud a Rusiei, i-a sprijinit  şi ocrotit pe coloniştii bulgari. Acesta nu a uitat însă
despre  populaţia  autohtonă.  Totuşi,  nobilimii  din  Basarabia  i  se  oferea
posibilitatea de a influenţa toate aspectele vieţii politice, economice şi sociale din
provincie.  Din aceste  considerente  probabil,  memorialistul rus  F.  F.Vighel65

numeşte Basarabia „o republică cu preşedinte în persoana generalului Inzov”66,
recunoscînd că „Basarabia este un ţinut care nu numai că se află în condiţii
cu  totul  speciale,  asemenea  guberniilor  şi  provinciilor  baltice  şi
departamentelor  poloneze  preluate  de  Rusia,  dar  şi  asemenea  regatului
Poloniei şi Marelui Ducat al Finlandei, şi are o existenţă politică proprie”67.
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Analizînd activitatea rezidentului interimar al Basarabiei, mai mulţi
cercetători  au  remarcat  că  şi  în  domeniul  relaţiilor  sociale  “în  toate  era
prezentă dorinţa lui (...), şi efortul de a evita orice conflict”68.  La rîndul său,
Al. Boldur îl caracteriza pe Inzov ca pe un „om înţelept şi binevoitor”69.

În  concluzie,  constatăm că,  în  perioada  în  care  a  deţinut  funcţia  de
curator  al  bulgarilor  din  Basarabia,  Inzov  a  acordat  o  atenţie  deosebită
coloniştilor  bulgari  care  au  fugit  de  jugul  otomanilor  şi  care  căutau  un
adăpost paşnic. Datorită lui, coloniştilor le-au fost aplicate vechile decrete
din  secolul  al  XVIII-lea, referitoare la  colonizarea  în  Novorosia,  dar  şi
privilegii  mai  largi.  Bulgarii  au  primit  statut  special  de  colonişti  –
proprietari de pămînt, care prevedea anumite înlesniri sociale şi economice.

Totodată, Inzov a jucat un rol important în stabilirea relaţiilor agrare
între  coloniştii  transdanubieni  şi  instituţiile  Rusiei  feudale,  prin  noua
politică fiscală, care prevedea scutirea de impozite şi prestaţii pe o anumită
perioadă de timp. În plus,  cu sprijinul lui,  coloniile bulgare au obţinut o
anumită  autonomie  sub  administraţie  specială.  De  asemenea,  înfiinţarea
Oficiului locuitorilor străini în Basarabia, propusă de Inzov, în frunte cu un
curator, avea funcţia de a asigura dezvoltarea bulgarilor în anumite domenii
ale economiei şi de a garanta bunăstarea şi prosperitatea în colonii.
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 ГЕОРГИ  ШОПОВ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1867 Г.

Д-р хаб. и. н. Николай Червенков
Тараклийский государственный университет

им. Григория Цамблака  
Георги  Василев  Шопов  болгарский  общественно-

политический  деятель  в  Бессарабии,  торговец  и  земледелец.  Он
родился в 1823 г. в Калофере. Учился в местной школе  у известного
болгарского педагога Райно Поповича. Позже занимался  на острове
Халки  и  в  торговом  училише  Афин.  С  1844  г.  работает  в
Константинополе   в   торговой  конторе  известного  болгарского
торговца  Георгия Золотовича. В начале Крымской войны 1853 – 1856
гг.  переселяется  в  Измаил,   который  входил  до  1878  г.  в  пределы
Румынииi. Здесь он живет до начала ХХ века, а потом переселяется в
Одессу,  где  и   умирает  в  почтенном возрасте  в  1918 г.  В Измаиле
становится  крупным  торговцем,  занимает  ответственные
административные должности, включая примара города. 

Заметно  участие Георгия Шопова  в болгарских национально-
освободительных  проявлениях.  Он  становится   членом   известной
болгарской политической организации – „Добродетельная дружина”,
которая  будучи  ориентирована  на  Россию,  занималась  проблемами
решения болгарского церковного вопроса, организации просвещения в
болгарских  землях  и  в  среде  болгарских  переселенцев  Бессарабии.
Участвуя  активно  в  решении  этих  проблем,  он  был  тесно  связан  с
другой   болгарской  организацией  –  Одесское  болгарское
настоятельство,  которая  также  придерживалась  российской
ориентации   и  отражала  консервативное  направление  в  болгарском
национольно-освободительном движении. 

Особенно   активна  политическая  деятельность  Георгия
Шопова в насыщенном в политическом плане для болгар 1867 г.  Уже
в начале года  он среди семи подписавших членов „Добродетельной
дружины” адреса к  Александру ІІ, в котором выражается вера  болгар
в  освободительную  миссию  России  и  высказывается  просьба
содействовать  объединению сил южных славян во главе с Сербией
для   завоевания  независимости  Болгарии.ii Вследствие  этого
болгарская  организация  в  Бухаресте  составила  „Программу
политических  отношений  между  сербами-болгарами  (болгаро-
сербами)  или  их  сердечных  взаимоотношений”.  В  начале  апреля
Шопов участвует в общем  собрании „Добродетельной дружины”, где,
после  продолжительного  обсуждения,   был  составлен  проект,  в
котором в 12 параграфах была подтверждена упомянутая программа.
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Различие состоит только в том, что название  будущего государства –
„Сербо-Болгария” – в резолюции заменено  словами „Югославянское
царство”  и  что  в  ней   предусмотрено   формальное   сохранение
отдельного  существования  Сербии  и  Болгарии,  в  границы  которых
должны быть включены Фракия и Македонияiii.

Высокая  честь  вести  переговоры  с  Сербией  и  подписать
договор с ней было поручено Шопову, а также другому  члену этой
организации,  парижскому  воспитаннику,  торговцу    из  Бухареста
Михаилу  Хаджикостов  Колони,  который  был  одним  из  создателей
„Добродетельной  дружины”.  Георги  Шопов  более  консервативен  в
отличие  от  своего  коллеги,  который  отличался   радикальными
поступками,  помагая  материально  некоторым  революционным
началам в болгарском освободительном движении,iv будучи в 1866 –
1867 гг. членом Тайного центрального болгарского комитета .

Эти  два  болгарских  патриота  ведут  сложные  переговоры  с
сербским  князем  Михаилом  и   главой  правительства   Сербии  И.
Гарашанином.  Сербские руководители   выразили полное согласие с
условием болгар, но не спешили подписать  договор. Позже, в начале
июня,   Шопов  уже  с  другим  членом  „Добродетельной  дружины”,
Марином Бенгли, опять встречается с Гагашаниным, чтобы добиться
„от  сербского правительства некоторой суммы денег (около 40 тыс.
червонцев  для  покупки  оружия,  содержания  агентов  в  Турции  и
воообще  для  продолжения...  деятельности”  их  организации  –
„Добродетельная дружина”. Эти деньги должны были быть выделены
из  средств,  отпускаемых  Россией  Сербии.  Однако  руководители
последней не особенно спешили выполнить требования болгар. 

 В этой ситуации руководители „Добродетельной дружины”
активно  ищут  встречи  с  официальным  Петербургом,  который
согласился  на  это.  И  на  этот  раз  в  делегацию  совместно  с
руководителем  „Добродетельной  дружины”  Христо  Георгиевым
входит Г. Шопов. В начале ноября они встретились  с представителями
Азиатского  департамента  МИД  России.v Болгарские  делегаты
намеревались просить содействия у России по  двум вопросам:  1) в
поддержке  идеи  создания  сербско-болгарского  (болгаро-сербского)
югославянского государства; 2) в удовлетворении  требования болгар
о  самостоятельной  национальной  церкви.  По  этим  вопросам  между
членами  делегации  и  Найдена  Герова,  который  сопровождал  ее  в
качестве  вице-кондула,  наблюдалось  единодушие.  Более  того,
делегация  по  сути  придерживалась  разработанной  им  тактики  по
церковному вопросу.  Н. Геров и деятели „Добродетельной дружины”
разделяли мнение, что  церковно-национальный вопрос нельзя решить
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посредством переговоров с греческой патриархией, как это добивалась
царская дипломатия. vi

  Делегатам в министерстве объяснили, что уже не актуально
ставить  вопрос  о  создании  совместного  государства,  а  что  касается
материальной  помощи,  то  в  дальнейшем  она  будет  осуществляться
через  российское  консульство  в  Бухаресте.   На  встрече  Георгиев  и
Шопов  также  подняли  и  церковный  вопрос.  В  связи  с  церковным
вопросом  глава  Азиатского  департамента  МИДа  России  П.
Стремоухов посоветовал  этим болгарам  отправиться в Москву для
свидания  с  митрополитом  Филаретом  и  „испрошения  его
благословения и советов для окончания церковной распри”.vii На этой
встрече  болгар  убеждали  в  необходимости  „сделать  некоторые
уступки”  греческому  духовенству,  так  как  Россия  направляла  „все
усилия к сближению и примирению обеих сторон”viii. После беседы с
ним,  упомянутый  высокопоставленный  российский  дипломат  П.  Н.
Стремоухов высоко оценивал Георгиева и Шопова, указывая, что он
„нашел в них людей весьма благоразумных, вполне преданных делу
освобождения своей родины, а также России и хорошо понимающих
причины, не позволяющие нам принять должное участие в их деле”ix.

Возвращаясь из Петербурга,  Георгиев и Шопов  остановились
на  несколько  дней  в  Белграде  для  окончательного  соглашения  о
дальнейших действиях с сербским правительством. К этому времени
произошли некоторые политические изменения в Белграде, в первую
очередь,  это устранение И.  Гарашанина от поста премьер-министра.
Болгарские  представители  встретились  с  новым  министром
иностранных  дел  Миланом  Петрониевичем   и  военным  министром
Миловое Блазнавац, а потом и с князем Михаилом ІІІ Обреновичем.
Относитильно  денежного  пособия,  которого  домогается
„Добродетельная  дружина”,  князь  поручил  Георгиеву  и  Шопову  по
возращению составить приблизительную смету предстоящих комитету
расходов и обещал отпустить  необходимые  на то деньги. Большие
обещания  высказал  военный  министр,  имеющего   по  мнению
российского консула в Белграде Н. П. Шишкина, „обыкновение силою
слова переносить в область действительности то, что существует
пока только в пылком его воображении.”x

Одновременно  „Добродетельная  дружина”   ведет  работу  по
приобретению  оружия  из  России,  координируя  свою  работу  с
Болгарским  ностоятельством  в  Одессе,  которое  договорилось  с
властями получить оружие из военных арсеналов Николаева.   Опять  в
центре этой деятельности находится Шопов, который был направен в
этот  город.   Однако  в  последний  момент  военный  министр  Д.  А.
Милютин  телеграфировал  в  Николаев:  „пристановить  отпуск
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оружия,  но иметь необходимую укупорку к нему приготовленную.”xi

„В таком случае – писал с горечью  русский поручик Василий Скалон,
отправленный  из Одессы специально для отправки оружия, – мне не
оставалось ничего больше делать в Николаеве и я, известив обо всем
Тошкова (председатель Одесского болгарского настоятельства – Н.
Ч.) письменно и  Шопова,  приехавшего собственно по делу  приема
оружия лично,   выехал  из  Николаева  в Полтаву.”xii  Георги Шопов
среди  тех,  кто  настаивает   перед  российскими  властями,  чтобы
прибыл  в  Бухарест  подполковник  болгарин  Иван  Кишиельский,
который бы занялся организацией военной подготовки.

Таким образом, Георги Шопов был в центре внимания многих
начинаний  болгарского  национально-освободительного  движения  в
1867  г.  Это  хорошо  иллюстрирует  в  своем  донесении  генеральный
консул России в  Бухаресте  Г.  Оффенберг,  который в  марте  1868 г.
отмечал: „Между болгарами есть люди, которым с полным доверием
и  без  опасения   прервать  столь  необходимую  связь  со  славянами,
центром в Белграде можно поручить важнейшие народные интересы.
Они  недоступны  чужому  влиянию  и  при  большой  осторожности,
настойчиво, искренно и без всякой примеси эгоизма, преданы общему
делу.  Между ними я в особенности могу указать на подполковника
Кишельского,  на  г.  Христа  Георгиева  в  Букуресте  и  Шопова  в
Измаиле,  всех  лично  известных  императорскому  министерству...
Христо Георгиев  и  Шопов  –  истинные  патриоты и  деловые  люди,
занимают  во  мнении  своих  соотечественников  высокое  и  вполне
заслуженное место.”xiii
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ГЕНЕРАЛ СТЕФАН ЛЮБОМСКИ, РОДОМ ОТ
КИШИНЕУ, БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН ДЕЕЦ

Гл. ас. Никола Караиванов 
Департамент за информация и усъвършенстване на учители към

Софийския университет “Св. Климент Охридски”

За бесарабския българин ген. Стефан Любомски (1848 – 1902)
е  писано  малко.  Неговото  име  се  споменава  във  военнонаучната
литература в изследванията за участието на Българското опълчение в
Руско-турската война от 1877 – 1878 г. и в литературата за Сръбско-
българската  война  от  1885  г.  Но  в  тези  трудове  името  на  офицера
Стефан Любомски се споменава епизодично. Като изключим научно-
популярния очерк на Стефан Стефанов за ген. Любомски, озаглавен
„По дирята на чудака” [1], за този български офицер нищо дрего не е
писано.  Вярно  е  че,  ген.  Стефан  Любомски  няма  заслугите  на
бесарабските  българи,  военни  дейци  и  прославени  командири,  като
генералите Данаил Николаев, Георги Тодоров, Иван Колев, за които
има монографии, книги и много статии, но все пак той незаслужено е
забравен  и  пренебрегван.  Нашият  доклад  е  скромен  опит  да  се
припомнят  неговите  заслуги,  още  повече,  че  това  става  във  време,
когато българският народ с признателност отбелязва 125-та годишнина
от  Съединението  на  България  и  славните  победи  в  отечествената
Сръбско-българска война от 1885 г. В тези събития офицерът Стефан
Любомски има определени заслуги. В неговата биография има много
празноти  и  неизяснени  моменти,  особено  до  1877  година,  при
обявяване на Освободителната война. 

Стефан Иванов Любомски е роден на 2 декември 1848 г. в гр.
Кишинеу  [2] в  семейството  на  Елена и Иван  Любомски,  напуснали
българските земи като деца и установили се в този град. От няколкото
им деца е известен още само Димитър, завършил военно училище в
България.  Къде  учи  и  къде  получава  средно  образование  Стефан
Любомски, е неизвестно. Знае се само, че завършва Одеското военно-
пехотно училище. На 17 юни 1866 г. е произведен в  първи офицерски
чин  подпоручик  и  е  разпределен  да  служи  в  Петдесет  и  девети
Люблински пехотен полк. За 11 години служба в полка (до 1877 г.)
Той е произведен в чиновете поручик и щабс-капитан. 
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Когато руският император прочита Манифеста за обявяване на
Руско-турската война от 1877 – 1878 г. на 12 април 1877 г. в Кишинеу,
щабс-капитан Стефан Любомски подава рапорт да бъде отчислен от
Люблинския полк  и зачислен като офицер в Българското опълчение.  

Според списъците на Опълчението кап. Стефан Любомски се
числи в като офицер в Десета опълченска дружина [3]. Заедно с нея в
състава  на Предния отряд под  командването на ген.  Йосиф Гурко-
Ромейко, той преминава през цяла Северна България, прехвърля Стара
планина и участва в боевете при Стара Загора [4]. След като Предният
отряд  е  принуден  да  се  оттегли,  за  да  защитава  старопланинските
проходи,  Десета  дружина е оставена в резерв,  но се налага  и  тя да
влезе в боя при защитата на Шипченския проход. За участието му в
епичните боеве на Шипка кап. Стефан Любомски е награден с орден
“Св. Станислав” – III степен с мечове [5].

През есента на 1877 г. кап. Любомски със своята дружина е в
гр.  Габрово.  Тук  се  запознава  с  Мария  Димитрова  и  тя  му  става
съпруга и другар в живота. След Освободителната война той остава да
служи в армията. Със заповед № 20 от 14 декември 1878 г. относно
зачисляването  на  руски  офицери  в  Българската  земска  войска  на
Императорския  комисар  княз  Александър  Дондуков-Корсаков  в
Петнадесета  пехотна  Свищовска  дружина  се  зачислява  като  ротен
командир  щабс-капитан  Стефан  Любомски.  По-късно  през  1879  г.
започва предислоциране на военните части и някои дружини променят
номерата си. В края на 1879 г. щабс-капитан Любомски е назначен за
командир на Осма пехотна Ямболска дружина с гарнизон в гр. Ямбол,
Източна  Румелия  (Южна  България),  която  според  решенията  на
Берлинския конгрес от 1878 г. е автономна област на Турция.

Негодуванието  на  българския  народ  от  несправедливите
решения на Берлинския конгрес веднага се проявява с възникването на
комитетите “Единство”, започнали да се създават през септември 1878
г.   в  двете  части  на  България,  които  работят  за  обединението  на
родината.  Командирът  на  дружината  в  Ямбол  освен  че  обучава
войниците  и  запасните  чинове,  но  под  негово  ръководство  се  води
военна  подготовка  и  на  членовете  на  гимнастическото  дружество
“Сокол” в града. През 1882 г. Любомски е произведен в чин майор.

Постепенно движението за обединението на България набира
сили и майор Любомски все по-активно се включва в подготовката на
това  предстоящо  историческо  събитие.  По  негов  адрес  към
управляващите  в  Пловдив  се  пишат  доноси  лично  до  генерал-
губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, че той е повече
политически  агитатор,  отколкото дружинен командир.  Губернаторът
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Кръстевич не допуска назначаването на майор Стефан Любомски за
командир на Учебния батальон в Пловдив и не утвърждава избирането
му за училищен настоятел в гр. Ямбол.

Дейността на майор Любомски по предстоящото Съединение
се засилва и заедно с това се засилва и организираната кампания на
властта срещу него. На 4 септември 1885 г. майор Стефан Любомски е
уволнен от армията (източнорумелийската милиция), разжалван е като
офицер с отнемане на офицерското му звание завинаги и под конвой е
изпратен „зад граница” [6]. Същия ден (4 септември 1885 г.) Захарий
Стоянов в издавания от него в.  “Борба” пише:  “Майор Любомски е
арестуван.  Арестува  ся  той  по  начин  башибозушки,  по  начин  по
какъвто бившето турско правителство ловеше и водеше на бесилка
всички поборници за народната свобода. А знаете ли защо? Защото
Любомски  се  подозирал,  че  работи  за  истинското  съединение  на
Румелия с Княжеството. Ще ли народът да търпи?”[7].

Съединението  на  Княжество България  с  Източна  Румелия е
провъзгласено  в  Пловдив  на  6  септември  1885  г.  Вестта  за  това
историческо дело заварва майор Стефан Любомски в родния град на
Христо  Ботев  Калофер.   Той  веднага  потегля  за  Пловдив,  където
пристига на 8 септември 1885 година, а на другия ден е назначен за
комендант на града  [8]. На 11 септември 1885 г. за заслугите му към
Съединението  на  България  княз  Александър  Батенберг  произвежда
Стефан Любомски в  чин подполковник  [9]. Два дена преди  това  (9
септември 1885 г.), руският император отзовава всички руски генерали
и офицери от българската армия. Подполковник Стефан Любомски е
сред няколкото подполковници (по-висок чин в българската армия по
това време няма), а той е и „най-старият” по възраст – ненавършил 37
години.

Почти веднага след това подполковник Любомски е назначен
за  командир  на  Хасковския  отряд,  който  има  задача  да  отрази
евентуално навлизане на турски войски на територията на обединеното
българско  княжество.  Той  организира  частите  на  отряда,  започват
усилено  да  се  правят  отбранителни  съоръжения,  ускорено  да  се
обучават  доброволците  във  военно  дело.  Хасковският  отряд  има
численост  от  три  дружини  (общо  3 000  бойци)  и  ескадрон  от  100
конници. 

Но войната не започва от юг, а от запад. На 2 (14 нов стил)
ноември 1885 г. по заповед на крал Милан и шовинистичната сръбска
върхушка сръбски полковe вероломно нахлуват в България. Започва
отечествената  Сръбско-българска  война  от  1885  г.  Части  на
българската армия, която е средоточена на турската граница потеглят в
един невероятен поход, за да посрещнат при Сливница агресора и в
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тридневни епични боеве да го разбият и започнат контранастъпление.
Първите  дни  на  войната  Хасковският  отряд  с  командир  подп.
Любомски остава на позиции на турската граница. Едва след няколко
дена  с  две  дружини  от  Ямболския  полк  подп.  Стефан  Любомски
тръгва за сръбската граница, пристига на 14 (26) ноември 1885 г. на
полесражението и взема участие в последните двудневни боеве  при
превземането на гр. Пирот, за което командирът на ямболци е награден
с орден “Св. Александър” – III степен. [10].

След  Сръбско-българската  война  от  1885  г.  подполковник
Стефан Любомски е назначен за командир на Втора бригада,  чийто
щаб е в гр. Видин. След по-малко от година, на 9 август 1886 година,
група  офицери  русофили  заставят  княз  Александър  Батенберг  да
абдикира. Командирът на Видинската бригада получава “Прокламация
към българския народ” от организаторите на детронацията, след това
телеграма  да  се  закълнят  полковете  във  вярност  на  Временното
правителство. Но един от полковете на бригадата, който е на гарнизон
в  гр.  Ловеч,  с  командир  кап.  Маринов  отказва  да  положи  клетва.
Няколко дни се разменят телеграми между Видин и Ловеч. През това
време  контрапревратът  за  възстановяване  на  Александър  Батенберг
набира  сили.  Следва  нова  прокламация  към  българския  народ,
написана от Стефан Стамболов. В този момент във Видин пристига и
приятелят  на  подп.  Любомски  от  времето  на  подготовката  на
Съединението  –  Захарий  Стоянов,  който  също  го  убеждава  да  се
подкрепи завръщането на княз Александър І. 

Без да има възможност да се ориентира в сложната обстановка
и в  противоречивите  по  своето  съдържание  телеграми,  бригадният
командир във Видин обявява неутралитет. През това време събитията
се развиват бързо. Княз Александър Батенберг се завръща в България,
но  получил неодобрението на  руския  император,  той  съставя  на  25
август 1886 г.  правителство начело с Васил Радославов и тричленен
регентски съвет: Стефан Стамболов, Никола Живков и полковник Сава
Муткуров и след това повторно се отказва от българския престол и
напуска завинаги България. На пристанището в Лом княз Александър
Батенберг  е  придружен  до  Видин  от  подп.  Любомски,  който
организира  в  града  тържественото  изпращане  на  първия  български
княз. 

Но  вместо  България  да  се  успокои,  в  нея  се  подготвят
братоубийствени военни бунтове от офицерите русофили. Българското
офицерство се разделя трагично  на два лагера. В едно донесение до
щаба на армията от октомври 1886 г. се казва: “На 8 октомври 1886 г.
във Видин пристигна капитан В. Тодоров, воински началник в гр. Лом.
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Той бе организирал бунта в своя район и идеше да се споразумява с
Видинския  гарнизон.  Вечерта  се  събраха  той,  подп.  Любомски,
капитан Белинов, за да обсъдят въпроса. Присъстваше и секретарят
на руското консулство Гранаулт” [11].

През февруари 1887 г. избухват военни бунтове в Силистра и
Русе,  които  са  потушени  от  верните  на  правителството  части,  а
организаторите  офицери  са  осъдени  от  военен  съд  и  разстреляни.
Заговори има и в други гарнизони, но те са разкрити, включително и
този във Видин. Със заповед № 18 от 16 март 1887 г. подп. Стефан
Любомски е уволнен от армията. След известно време той е върнат в
редовете на войската, като го назначават за началник на Счетоводно-
контролното отделение във Военното министерство. На 2 август 1890
г. на Любомски е присвоено званието полковник.

За  неодобрението  на  политиката,  която  водят  вторият
български монарх – княз Фердинанд – и премиерът Стефан Стамболов,
полк.  Стефан  Любомски  преждевременно  е  пенсиониран,  като
преминавайки  в  запаса,  му  е  присъдено  званието  генерал-майор.
Известно е,  че в българската  войска през различни години общо 14
бесарабски българи достигат до генералско звание. По време Стефан
Любомски  е  вторият  (след  първия  български  генерал  Данаил
Николаев) който е удостоен с това висше военно звание. 

Следващите  десет  години  от  живота  на  ген.  Любомски
преминават отначало в Габрово, след това в София. Той се занимава с
обществена и  журналистическа дейност. От Ямболския избирателен
район  е  избран  за  депутат  в  българския  парламент  –  Седмото
обикновено Народно събрание. Умира в София на 30 декември 1902 г.
на 54-годишна възраст  и е погребан в столицата. 

Давайки  оценка  за  живота  и  дейността  на  ген.  Стефан
Любомски трябва да подчертаем,  че той има заслуги за победите на
българското оръжие в Освободителната Руско-турска война от 1877 –
1878 г. и Сръбско-българската война от 1885 година, както и големи
заслуги  при  подготовката  на  Съединението  през  1885  г.  и  в
изграждането на младата българска армия.
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АПРИЛСКОТО  ВЪСТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
1876 г.  и  БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

д-р хаб. и. н.  Николай ЧЕРВЕНКОВ
Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”

 Кризата,  обхванала  българското  революционно  движение
след поражението на Старозагорското въстание през  есента на 1875
година,  продължава  сравнително  кратко.  В  края  на  годината  се
подкрепя идеята за подготовка на нова въоръжена проява, в която се
включват  и  бесарабските  българи.  През  декември  Болград  и  други
български населени места в Бесарабия посещава българският войвода
Филип Тотю, който правил обиколка по Южна Русия и Румъния с цел
да съдейства за създаване и подновяване  в емигрантските  среди  на
български  комитети  за  подготовката  на  въоръжени  чети  (отряди)  и
изпращането  им  в  България.  След  около  два  месеца  Филип.  Тотю
отново е в Бесарабия  и огласява решението на  Гюргевския български
революционен  комитет,  левия  клон  на  Българския  революционен
централен комитет (БРЦК),  да  се  вдигне въстание през  пролетта на
1876  година.  Българският  войвода  настоява  за  активизирането  на
комитетите, особено за събиране на средства за нуждите на бъдещото
въстание. „Болградчани, – пише ученикът от Болградската гимназия
Атанас Хитов до чичо си, Панайот Хитов, – с радост срещаха Филип
Тотю,  който  възлага  големи  надежди  за  пролетта”. За  това
призовава бесарабските българи  и друг известен български войвода
Панайот  Хитов:  „Настъпи  отговорно  време.  На  Балканския
полуостров вече думна огънят. Херцеговинците се сражават... Моля
да  се  съберат  членовите  на   вашия  комитет  и  да  изберат
представител в Букурещ...” – пише той на болградци. Христо Ботев,
Стефан  Стамболов,  Иван  Драсов  пишат  до  Болград,  че  е  настъпил
„най-подходящият случай, когато трябва  да покажем на света, че и
ние  сме  народ,  достоен  за  свободата.  Затова  отнесете  се
внимателно към думите на Панайота”.

71



Николай Червенков

Големият бесарабски български патриот Петър Фитов в едно
от  писмата  си  разкрива  какво  вълнува  болградци  през  тревожната
пролет  на  1876  година:  „Колкото  се  касае  за  нашия  нещастен
български  народ  за  освобождението  сякуй  чувства  и  чака  с
нетърпение да чуй от де ще пукне пушка. Може да ви се похваля само
че  (с)  това  болградци  се  отличават.  Даже  и  селата.  Много  ги
интересуват  защото  чакат  освобождението  и  да  се  приберат  в
милото си отечество...” Няколко пъти в писмото Фитов подчертава
революционното  настроение  в  селата  около  Болград.  Според  него
успехът  на  делото  зависи  „от  умни  хора,  т.  е.  опитни  да  водят
работата както трябва политически” и, второ, „войводите трябва
да бъдат под един сашут план начертан...”

Ентусиазмът,  обхванал  болградчани  във  връзка  със
скорошните  действия  и  възможното  освобождение  на  България,
консолидира  тамошния  български  революционен  комитет,  който
поддържа близки връзки с „Българското човеколюбиво настоятелство”
в  Букурещ,  обединяващо  дясното  крило  на  БРЦК.  Неговият  лидер
Кирияк Цанков, който през 1873 – 1874 година работи като учител в
Болград и е член на Болградския комитет, поддържа тесни връзки с
болградските патриоти. Той разяснява формите на борби при новите
условия,  от  него  те  научават  доколко  верни  са  новините  за
предстоящите събития в България, получават информации за тяхната
подготовка.  „Верно  ли  е,  –  пита  един  от  активните  членове  на
комитета Михаил Мумджиев, – че ще се организират чети ?”

 Болградският  комитет  активно се  заема  със  събирането на
парични помощи за въстанието в града и близките села, но не знае как
да  ги  използува.  През  март  1876  година,  като  представител  на
бесарабските  българи,  С.  Атанасов  присъства  на  събрание  на
българските комитети, свикано в Браила. На него е било решено да се
възложи  на  българския  комитет  в  Болград  материално  да  осигури
въоръжената чета на Филип Тотю, във връзка с което незабавно да се
разшири дейността по събирането на парични средства в града и края.
«Работата  би  вървяла  по-добре,  –  съобщава  М.  Мумджиев  на  К.
Цанков, – ако се отзовеше и „богатата класа"». В началото на април
Болградският комитет докладва на К. Цанков, че събраните две хиляди
франка,  поискани на  общото  собрание  в  Браила,  «са  предадени  за
народната  цел"  на  войводата  Филип  Тотю  за  да  се  ползуват  «там,
кадето е нужно». Въоръжената чета на Филип Тотю е трябвало да се
отправи към България не по-късно от 11 май, след определеното за 5 –
7 май въстание на българите от Врачански окръг. Предполагало се е
тогава  да  премине  Дунав  и  създадената  от  български  емигранти  в
Румыния и в Русия чета на Христо Ботев.  Единият и другият отряд
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имали  задача  да  подкрепят  въстанието  в  България.  В  резултат  на
преговорите  между  Христо  Ботев  и  «Българското  човеколюбиво
дружество» за  да  се  избегне разпиляването на  силите,  тези  чети  се
вливат в една. Възглавява я Филип Тотю,   който обаче в последния
момент се отказва да поведе тези хора към въстанала България. Тогава  
Христо  Ботев  повежда  четата.  По  запазени  данни,  за  нейното
формиране са изразходвани 17700 франка. В тази сума влизат и двете
хиляди франка, събрани от бесарабските българи.

По  същото  време  със  съдействието  на  Христо  Ботев,
пребиваващ  в  Южна  Русия,  през  есента  1875  година  и  март  1876
година се създават български военни дружини в Кишинев и Одеса с
български  офицери  от  руската  армия.  Някои  от  тях  са  родени  в
Бесарабия.  Голяма  роля  в  създаването  им  играят  Павел  Калянжи,
секретар  на  Българското  общество  в  Кишинев,  Васил  Василев  от
Болград, студент в Новорусийския университет, таврийския водач на
българите  Тодор  Велков  и  др.  Тези  дружини  събират  значителни
средства  в  българските  села  в  Бесарабска,  Херсонска  и  Таврическа
губерния.  Членовете  на  дружините  запознават  българите  в  Русия  с
положението в България, разказват за подготвяното въстание.

Болградският комитет в навечерието на Априлското въстание
оказва  материална  подкрепа  на  много  революционно  настроени
българи, пристигнали в града, например на известния войвода Жельо
Чернев, на голям брой български емигранти, желаещи да участват в
четите. Един от тях – И. Абрашев – по-късно потвърждава, че неговите
сънародници са издържани от Болградския комитет. От българските
емигранти се сформират неголеми военни дружини. Такава дружина
от 8 души (в нея влизал и И. Абрашев) в края на април се отправя за
румънския граничен град Турну-Мъгуреле. По-късно тя става ядро на
въоръжената чета на Таню Стоянов Куртев, която преминава Дунав в
средата на май 1876 година.

Българите  от  Бесарабия  внимателно  следят  подготовката  на
въоръжените  отряди,  с  горчивина  отбелязват  липсата  на  единство
между войводите, настояват за обединяване усилията на българските
войводи,  които  се  намират  в  Румъния,  Сърбия  и  Русия.  „Голямо  е
желанието на тукашните люди, – пише А. Хитов на чичо си,  –  вие,
войводите, да се обедините и да работите заедно". В тази ситуация
Болградският комитет се заема  да устрои среща на двамата войводи
(Панайот Хитов и Филип Тотю), но тази инициатива не се увенчава с
успех.

Важен момент в обществения живот на бесарабските българи
е пристигането в Болград в началото на март 1876 година на един от
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сподвижниците на Христо Ботев – Киро Тулешков. Той става директор
на местната печатница и активно се включва в работата на местния
революционен комитет.  Заедно с И.  Иванов,  М. Мумджиев и други
активисти  на  организацията  започва  подготовката  за  издаване  на
печатен орган на БРЦК.   Техните усилия се увенчават с успех – три
дни преди началото на Априлското въстание излиза първият брой на
вестник „Български глас”,  който заедно с Ботевата „Нова България”
става  изразител  на  настроенията  на  революционната  емиграция.  И.
Иванов  така  определя  задачата  на  вестника:  “Да  защитава
българските интереси в Турция и да сее революционни идеи” и “да
стане организатор на нашите революционни комитети”. Вестникът
критикува  реформисткото  течение  в  българското  национално
освободително  движение,  призовава  да  се  осмисли  положението  и
надеждите  на  народа,  който  иска  „свобода  или  смърт”,  иска  да
отбелязва Деня на славянските просветители не с „червено вино”, а с
кръвта си да обяви „българската революция”. “Именно въоръжената
борба, сочи вестникът, донесе независимост на съседните ни страни
– Сърбия. Гърция и Италия.”

Въстанието  в  България,  запланувано  за  началото  на  май,
започва преждевременно.  “Избухна въстание и в нашата осиротела
България”  –  с  радост  съобщава  „Български  глас”. Вестникът  сочи
конкретни  задачи  пред  българския  народ,  пред  многочислената
емиграция  и  преселници  за  оказване  на  материална  и  физическа
помощ  на  героичните  въстаници.  Представителят  на  Болградския
комитет М. Родионов подкрепя на общо събрание на «Човеколюбивото
настоятелство»   предложението  да  се  изпратят  чети  от  Румъния  и
Сърбия в пределите на бьлгарските земи. Пред комитета в Болград се
поставя  задачата  и  занапред  да  събира  средства  за  въоръжените
отряди.  Освен  това  редица  младежи,  издържани  от  Болградския
комитет, се отправят към крайдунавските градове за присъединяване
към четниците. Двама от тях – В. Господинов и М. Каназирски, отиват
в  Галац.  Скоро  те  съобщават, че  не  могат  да  чакат  останалите  си
другари.  Тръгват  за  България  с  четата  на  Христо  Ботев  и  загиват
геройски в един от боевете.

Бързото  потушаване  на  Априлското  въстание  лишава  от
възможност и останалите желаещи да участвуват в героичната епопея
на  българския  народ.  Те  активно  се  включват  в  Сръбско-турската
война през  лятото 1876  г.  Сведенията  за  разгрома  на  въстанието  и
последвалите  жестокости  стигат  до  Бесарабия  със  закъснение.  Тук,
както и по другите места на емиграцията, дълго след гибелта на четата
на Христо Ботев,  включила се  последна във въстанието,  считат,   че
въоръжената   борба  оттатък  Дуняв  продължава.  В  средите  на
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емиграцията, включително на бесарабската, не могат да се примирят с
мисълта на смъртта на Ботев. Споменът за него дълго живее в сърцата
на бесарабските българи. В годината на гибелта на Ботев в Болград е
издаден календар за следващата година. Неизвестен художник-график
публикува в него портрет на Христо Ботев. Това е първият напечатан
портрет на поета революционер.

В многобройните публикации във вестник „Български глас”,
преписката на революционните дейци през цялото лято се говори за
революционни прояви в България. В  началото на юни Болградският
комитет пише на К. Цанков в Букурещ: „Огънът бушува, българските
юнаци  отиват  на  бой  за  свобода  на  отечеството  под  българско
знаме. Обаче хиляди българи  са лишени от оръжие и необходимото
за боя снаряжение”.  Авторите на писмото призовават да се помогне
„на нашите родни братя българи” оттатък Дунава. Затова комитетът
продължава събирането  на парични средства. 

Едва в края на юни става известно за пълното поражение на
Априлското  въстание.  Тогава  болградският  вестник  подробно
информира за събитията в България, разкрива мотивите на въстанието
и причините за поражението на българския народ. «Нито Русия, нито
Сърбия,  нито  кой  и  да  е  друг  не  са  причина  за  въстанието  на
българите, – подчертава «Български глас», – нея трябва да я тьрсим в
политиката  на  султанското  правителство  и  действията  на  местните
власти».

Болградският  вестник  отделя  много  внимание  на  социално-
икономическите  проблеми. На неговите  страници има много ценни,
макар и откъслечни, наблюдения за общите  интереси на различните
по  национална  принадлежност,  но  еднакви  по  социално  положение
слоеве от населението в поробения от Османската  империя Балкански
полуостров.  Всичко  това  помага  на  вестника  ясно  да  открои
движещите сили в Априлското въстание. Нежеланието на българското
селячество да живее в робство, подчертава той, е причина то  първо да
откликне на призив и най-активно да участва във въстанието.

След  поражението  на  въстанието  бесарабските  българи
активно събират парични средства за пострадалите, оказват  помощ на
доброволците  в  започналата  Сръбско-турска  война.  Болградският
комитет, преобразуван в Благотворително  дружество, през юли 1876 г.
си постави задача „да помогне с материални средства на пострадалите”
в  хода  на  въстанието,  да  събира  средства  за  въоръжаване  на
българските  добороволчески  отряди,  които  включвали  основно
бившите  участници  на  въстанието.  Селски  благотворителни
дружества са създадени  във Вайсал, Шикир-Китай, Долукьой и други
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български  села  –  общо  18  такива  организации.  През  този  период
активна дейност развива Кишиневското българско дружество.  Обаче
Сърбия  скоро  понася  поражение.  И  много  български  доброволци
тръгват към Бесарабия. Такива има в Болград, Комрат, Измаил, но най-
вече  в  Кишинев.  За  тях  се  грижат  съществуващите  там  български
организации.  Тези  участници  в  българското  въстание  и  Сръбско-
турската война стават основа на Българското опълчение, което започна
да са формира в Кишинев през зимата 1876 – 1877 г.
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Самуил Борисович Бернштейн – один из крупнейших славистов-
языковедов  XX века.  В  связи  со  столетием  этого  замечательного
ученого (3 января 2011 г.) хотелось бы коснуться его неизмеримого
вклада в исследование болгарских говоров Бессарабии и, опираясь на
его труды и исследования его соратников (1), предложить материалы о
деятельности С. Б. Бернштейна в области болгарской диалектологии.

Напомню, что будущий ученый в 1931 году закончил историко-
этнологический  факультет  Московского  университета,  затем,  по
окончании  аспирантуры,  в  1934  году  защитил  в  Ленинграде
кандидатскую диссертацию, тема которой относилась к исследованию
истории  болгарского  языка  –  «Тюркские  элементы  в  языке
[болгарских] дамаскинов XVII –XVIII вв.» 2

С  1934  по  1938  г.  С. Б.  Бернштейн  руководил  кафедрой
болгарского  языка  и  литературы  в  Одесском  педагогическом
институте,  а  в  1938  г.  был  приглашен  заведовать  кафедрой
языкознания в Одесском университете, с 1937 по1939 г. был там же
деканом литературного факультета. Именно тогда у молодого ученого
появляется  интерес  к  бессарабским  и  крымским  болгарам.  Прежде
всего  он  собирает  архивные  документы,  на  основе  которых
впоследствии напишет ряд статей о переселении болгар в Бессарабию
и Крым3. Опубликованные материалы тем более важны, что во время
Великой Отечественной войны многие из этих архивных документов
пропали.  Однако  особый  интерес  С.  Б.  Бернштейн  проявляет  к
диалектам  местного  болгарского  населения.  Позже  в  своих
воспоминаниях  ученый  напишет:  «Мысль  о  создании  атласа
болгарских говоров в СССР возникла у меня в конце 1935 г.,  вскоре
после  выхода  в  свет  польского  атласа  южного  Подкарпатья,
составленного  М.  Малэцким и К.  Нитчем… В связи  с этим весной
1936 г. был составлен первый вариант программы, имевший всего 94
вопроса» 4.  Работая в 1936 и 1937 гг. в болгарском секторе Одесского
педагогического  института,  С.  Б.  Бернштейн  имел  возможность
«собрать  некоторый  материал  от  студентов-болгар,  обучавшихся  в
институте. Особенно полно были представлены говоры сел Парканы,
Катаржино,  Терновки  (близ  Николаева),  Гюневки,  Радоловки  и
Инзовки» (Лингвистический атлас болгарских говоров СССР, с.  20).
Уже  в  довоенный  период  С. Б.  Бернштейн  публикует  интересную
статью, посвященную болгарским  говорам  –  «Болгарские  говоры
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Украины  (Ольшанский  район)»  (1939)5.  Собранный  тогда  богатый
лингвистический  материал  лег  в  основу  его  дальнейших  научных
разработок, послужил толчком к новым полевым исследованиям. 

В 1939 г. С. Б. Бернштейн переводится на работу в Московский
институт  истории,  философии  и  литературы  им.  Чернышевского,
который  с  1941  г.  вошел  в  состав  МГУ.  С  этого  же  времени  он  –
заведующий Сектором славянской филологии в только что созданном
Институте  славяноведения  АН  СССР.  Молодой  ученый   в  1943  г.
принимает  деятельное  участие  в  организации  кафедры  славянских
языков на филологическом факультете МГУ. Вначале он был назначен
заместителем, а с 1947 г. – заведующим этой кафедрой6. В 1946 г. С. Б.
Бернштейн  защитил докторскую диссертацию, которая так же, как и
кандидатская,  была  посвящена  изучению  болгарского  языка  –
«Разыскания  в  области  болгарской  исторической  диалектологии».
Позже на основе этого исследования была опубликована монография
«Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т.  I.
Язык валашских грамот  XIV –  XV веков» (М., 1948). Книга является
крупным вкладом и в балканистику. 

Работы  С.  Б.  Бернштейна  по  истории  болгарского  языка
характеризуются  тем,  что  ученый  обращается  к  новым источникам,
отражающим народные говоры. Для него история языка – это прежде
всего  история  живого  народного  языка.  В  статье  «К  вопросу  о
периодизации истории болгарского языка» он пишет о необходимости
строить периодизацию истории языка на основе изучения не только
письменных памятников, но также и прежде всего народного языка.7

С.Б.  Бернштейн  по-новому  формулирует  задачи  изучения  истории
болгарского языка, считая, что наиболее плодотворным является путь
ретроспективный  –  от  новоболгарского  языка,  представленного
дамаскинами XVII – XVIII вв., к изучению народных говоров в более
древнее  время.  Выполнению  этой  задачи  –  изучению  народных
говоров  XIV –  XV вв.  –  и  посвящена  монография  «Разыскания  в
области  болгарской  исторической  диалектологии»,  т.  1.  Сложность
задачи состояла в отсутствии собственно болгарских источников для
исследования языка этого периода. Такими источниками, по мнению
С.  Б.  Бернштейна,  являются  славянские  грамоты  валашских
господарей XIV – XV столетий. Но прежде чем воспользоваться этим
источником,  исследователь  должен  был  выяснить  природу
славянского языка в Валахии. Был ли славянский язык здесь чужим,
книжным  языком,  понятным  лишь  духовенству  и  боярству  (ср.
латинский в Польше), или он развивался в родной (славянской) среде?
В  связи  с  решением  этого  вопроса  возникал  вопрос  о
взаимоотношении  славянского  и  румынского  элементов,  о  роли
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славянского  элемента  в  формировании  румынского  народа  и
румынского языка,  о  значении собственно румынских памятников и
румынских диалектов для истории славянских языков. Данные языка
валашских грамот ранее почти не использовались в исследованиях по
истории  болгарского  языка.  Таким  образом,  исследование  С.  Б.
Бернштейна ввело в научный обиход большой и новый материал. Труд
С. Б. Бернштейна является первым капитальным исследованием в этой
области.  В  нем ученый  рассмотрел  широкий круг  вопросов,  далеко
выходящих  за  рамки  обычных  лингвистических  исследований:
проблемы  этнических  и  языковых  взаимоотношений  на  территории
Дакии,  вопросы  возникновения  письменности  в  Валахии,  дана
филологическая критика исследуемых текстов (выделение сербских и
болгарских  элементов).  Результаты  исследования  внесли
существенный вклад не только в историю болгарского языка, но и в
изучение так называемого славянского периода в истории румынского
народа и языка8. 

В  своих  исследованиях  С. Б.  Бернштейн  много  внимания
уделяет  проблематике  балканского  языкового  союза,  в  частности  –
сложному  вопросу  о  роли  турецкого  языка  в  формировании  этого
союза. В докладе на I Международном съезде балканистов в Софии он
высказал мнение, что, хотя сам турецкий язык не входит в балканский
языковой  союз  (в  нем  нет  так  называемых  балканизмов),
многочисленные заимствования из него, главным образом лексические
и словообразовательные, являясь общими для всех балканских языков,
становятся  еще  одной  чертой,  объединяющей  эти  языки  и
заслуживающей специального изучения.»9 

Работы С. Б. Бернштейна по истории языка тесно связаны с его
диалектологическими  исследованиями.  В  изучении  современных
говоров  ученый  видит  источник  для  истории  языка,  истории
славянских народов, их древнейших связей и миграций. Не случайно с
1947  г.  по  инициативе  и  под  руководством  С. Б. Бернштейна
начинается  интенсивная  работа  по  изучению  болгарских  говоров
Советского  Союза.  Создается  программа  Атласа,  проводятся  экс-
педиции,  в  которых  деятельное  участие  принимает  и  сам  проф.
С. Б. Бернштейн.  Ученый  отмечал:  „В  результате  летней  поездки
1947 г. во  многие болгарские села Бессарабии  мне удалось собрать
ценный  материал  для  новой  программы….  В  течение  двух  месяцев
работало шесть самостоятельных пунктов: Комрат, Кирсово, Новое
Валя-Перже, Твардица, Старое Валя-Перже, Исерлия, Новый Троян,
Ново-Ивановка,  Кирютня,  Задунаевка,  Дермендере,  Чийшия,
Пакндаклия,  Кубей,  Болгарийка,  Кайраклия  I,  Болград,  Курчи,
Каракурт, Вайсал, Бановка, Шикирли-Китай, Ташбунар, Импуцита и
Кайраклия  II…  Число  обследованных  пунктов  достигло  28.  Число
описанных  говоров  значительно  превышает  эту  цифру,  так  как  в
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некоторых пунктах было обнаружено по нескольку говоров, каждый
из которых был описан самостоятельно…»10 

С. Б. Бернштейн выступает с рядом теоретических статей, где
формулирует свои взгляды по вопросам лингвистической географии,
пишет  о  задачах  Атласа,  принципах  и  методах  сбора  и  обработки
материала,  приемах  картографирования  и  т.  п.  Под  его  редакцией
начинает  издаваться  серия  «Статьи  и  материалы  по  болгарской
диалектологии»  [1949—1962],  где  печатаются  монографические
исследования  говоров  и  публикуется  ряд  научных  очерков  об
экспедициях.  Об  этой  послевоенной  работе  ученого  пишет  Г.  В.
Венедиктов:  „Особенно  напряженно  и  целенаправленно  изучением
болгарских  говоров  он  занимается  в  первые  послевоенные
десятилетия. Широкому размаху этой планомерной работы, начатой
в  1947  г.,  благоприятствовало,  во-первых,  то,  что  на  территории
бывшего СССР находится большое число сел с болгарским населением,
говоры  которых,  генетически  связанные  с  разными  диалектными
зонами в Болгарии, хорошо сохранились. Во-вторых, создание в самом
конце  1946  г.  Института  славяноведения  АН  СССР  сделало
возможным организацию… изучения всех болгарских говоров в СССР,
прежде всего с целью лингвистического картографирования, а также
монографического  описания  некоторых  из  них.  Инициатором  и
руководителем всей работы по исследованию этих говоров стал С. Б.
Бернштейн”11.

Большое  значение  С. Б.  Бернштейн  придает  лингвистической
географии.  Он  подчеркивает:  «Много  нового  и  очень  важного
материала  дают  атласы  историкам  и  археологам,  так  как
обнаруживают  древнейшие  границы  различных  племенных
образований,  следы  многих  колонизационных  процессов.
Лингвистическое картографирование дает возможность установить
связь современных говоров с древнейшими письменными диалектами,
вскрыть  изменение  диалектных  границ,  изучить  многие  языковые
факты и установить их соотносительную хронологию. Вот почему
создание атласов является первоочередной задачей диалектологов»12.
В  1958  г.  выходит  «Атлас  болгарских  говоров  СССР»
(С. Б. Бернштейн, Е. В. Чешко, Э. И. Зеленина). В своих рецензиях на
«Атлас» болгарский лингвист проф. Ст. Стойков признает его большое
значение для болгарского языкознания, диалектологии, демографии и
истории, для славянского языкознания вообще. Отмечая, что «Атлас»
создан  на  основе  самых  лучших  достижений  лингвистической
географии, примененных к специфическим особенностям болгарских
говоров»,13 Ст. Стойков указывает на большое значение этого опыта
для  предстоящей  работы  по  составлению  болгарского  диалектного
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атласа.14  Известный российский болгарист Г. В. Венедиктов отмечает,
что  «Атлас  болгарских  говоров  в  СССР»  как  первый  опыт
картографирования  болгарского  диалектного  материала  сыграл
немалую роль в подготовке работы по составлению атласа говоров на
территории  самой  Болгарии.  С. Б.  Бернштейн  вместе  со  своими
учениками-болгаристами во второй половине 50-х – начале 60-х годов
принял  учатие  во  всех  фазах  работы  над  т.  I «Болгарского
диалектологического  атласа»,  посвященного  говорам  Юго-Востой
Болгарии…  Этот  том  издан  Болгарской  академией  наук  в  1964  г.
(«Български диалектен атлас. Т. I. Югоизточна България»)»… (15).

С 1956 г. начинается совместная работа советских и болгарских
языковедов по сбору материала и созданию карт I тома Болгарского
диалектного  атласа,  которая  проводилась  под  руководством  проф.
С. Б. Бернштейна и проф. Ст. Стойкова. Этот том атласа, посвященный
юго-восточным говорам, вышел в свет в 1964 г. и получил высокую
оценку рецензентов. В.  Г.  Венедиктов  справедливо отмечает,  что из
«трех областей славянской филологии – сравнительно-исторической
грамматики, диалектологии и истории самой славянской филологии,
которым  Самуил  Борисович  Бернштейн  отдал  свыше  полувека
напряженной творческой деятельности, – наиболее притягательной
для  него  как  исследователя…  на  протяжении  всего  этого  времени
была диалектология”15

Будучи  в  Бессарабии,  С.  Бернштейн  уделял  внимание  и
болгарскому  языку  неболгарского  населения  (главным  образом,
гагаузов). В пример он приводит село Кубей (село Червоноармейское,
Болградский район).  В связи с этим он пишет:  „Болгары занимают
южную часть села, гагаузы – северную. Все гагаузы хорошо говорят
по-болгарски. Сразу же было обращено внимание на то, что гагаузы,
родным языком которых является тюркский язык, говорят не на
том болгарском диалекте, на котором говорят местные болгары.
В результате тщательных разысканий удалось установить, что
гагаузы  сохраняют  тот  архаический  болгарский  диалект,  на
котором когда-то говорили местные болгары».16 (Здесь  и  далее  –
выделение курсивом наше – Н. К.)                        

 Основные  направления  исследовательской  деятельности
С. Б. Бернштейна,  к  которым  принадлежат  фундаментальные  труды
ученого (и его многочисленные статьи), — история болгарского языка,
диалектология и лингвогеография, а также сравнительно-историческое
изучение  славянских  языков —  органически  связаны  между  собой
предметно и единством метода. Лингвистическая география позволяет
проникнуть  в  тайны  древнего  соотношения  диалектов.
С. Б. Бернштейн  привлекает  новые  источники,  из  которых  можно
извлечь  новые  материалы  для  истории  болгарского  языка, —
валашские грамоты – и исследует их во всеоружии историка, филолога
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и  лингвиста.  Он  ставит  вопрос  об  использовании  древнерусских
памятников как источника сведений по истории болгарского языка. Он
обращается  к  балканистике  для  объяснения  особой  судьбы
болгарского  языка  в  семье  других  славянских  языков.  Исследуя
историю  языка,  С. Б. Бернштейн  не  отрывает  ее  от  истории  его
носителей,  широко  используя  данные  истории,  этнографии  и
археологии  для  объяснения  конкретной  исторической  ситуации
языковых контактов и других факторов развития языка.  17 Во многих
разработках в этих направлениях ученый использовал  материалы из
диалектов бессарабских и крымских болгар.

Это относится и к его  работам по болгарской лексикографии,
которой С. Б. Бернштейн уделял большое внимание.  Его «Болгарско-
русский  словарь»  [1947  и  1953]  был  незаменимым  пособием  для
изучения  болгарского  языка  в  Советском  Союзе  и  оказал  заметное
влияние на  появившиеся  позже двуязычные словари,  в  том числе  и
издаваемые  в  Болгарии.  В  1966  г.  вновь  был  издан  словарь  С.  Б.
Бернштейна, в котором содержится уже около 58 000 слов. В нем был
учтен опыт составления различных словарей в Болгарской академии
наук,  прежде  всего  однотомного  и  трехтомного  толковых  словарей
современного  болгарского  литературного  языка.  Занимаясь
практической лексикографической работой,  С. Б. Бернштейн глубоко
интересуется  теорией  двуязычных  словарей,  чему  посвящает
специальные статьи».18 

На  страницах  своих  работ  С.  Б.  Бернштейн  постоянно
определяет и подчеркивает теоретическую и прикладную актуальность
исследования  болгарских  говоров  Бессарабии  для  болгаристики,
славистики, балканистики и сравнительного языкознания. Материалы,
собранные в результате полевой диалектологической работы, широко
используются  в  работах  и  общетеоретического  характера  (напр.
«Очерк сравнительной грамматики славянских языков»…). В статьях,
связанных  с  проблемами  диалектологии  и  лингвогеографии,  мы
находим  ряд  высказываний  и  рассуждений,  аргументирующих  эту
актуальность: «Сохранилось  большое  количество  архивных
документов,  относящихся  к  болгарской  иммиграции  в  Россию…
Материал этот, представляющий для историка большую ценность,
не  дает,  однако,  ответа  на  многие  вопросы.  Чиновники…  не
интересовались  фактами  «дорусского»  периода  жизни  болгар.  В
документах указывается не коренное место их жизни, а тот пункт,
из которого они отбыли в Россию. Очень часто не указывается год
основания болгарских сел. Нет никакого сомнения в том, что ответы
на многие важные для историка болгарского переселения вопросы
может  дать  изучение  языка  переселенцев.  Тщательное
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сравнительное  диалектологическое  изучение  болгарских  говоров
СССР  и  говоров  Болгарии  даст  совершенно  точный  ответ  на
вопрос о времени основания того или другого болгарского села…»19 

«Изучение болгарских говоров в нашей стране имеет большое
значение и для дальнейшего развития болгарской лингвистики. Перед
наукой Болгарии стоит огромной важности задача – тщательного и
всестороннего  изучения  народных  говоров. В  основу  болгарского
национального  языка  легли  народные  говоры  северо-восточной
Болгарии, широко представленные на нашей территории. Отсюда
становится  понятным,  какое  большое  научное  значение  имеет
изучение  грамматического  строя  и  основного  словарного  фонда
именно  этих  говоров,  изученных  до  сих  пор  довольно
поверхностно»20. 

«Одной  из  первоочередных  задач  болгарской  диалектологии
является создание лингвистического атласа болгарских говоров…. Вот
почему  представляется  чрезвычайно  важным  создание
лингвистического  атласа  болгарских  говоров  СССР… Таким  путем
была бы оказана реальная помощь болгарским диалектологам…»21 

«Можно с полным основанием говорить о большом значении
наших  болгарских  говоров  для  изучения  говоров  Болгарии…  Они
представляют  большой  научный  интерес  и  сами  по  себе.  Здесь
произошло  формирование  новых  говоров  в  связи  со  смешением
различных болгарских говоров; здесь с самого начала обнаружилось
влияние со стороны русского, украинского, молдавского, румынского
и  гагаузского  языков… В  настоящее  время  много  интересных
новообразований можно наблюдать в бессарабских говорах. Наши
болгарские  говоры  пережили  и  переживают  много  важных
процессов в области лексики, синтаксиса, морфологии и фонетики.
Изучение их – первоочередная задача … болгароведов»22. 

«В  плане  наших  диалектологических  исследований  стоит
составление  словаря  болгарских  говоров  СССР.  Значение  такого
словаря для каждого диалектолога очевидно. В связи с этой работой
был составлен словарь села Твардицы». 

«На территории СССР… диалектолог может наблюдать и
язык болгарского города со всеми его характерными признаками…
В городе получают особое развитие профессиональные диалекты;
на  основе  различных  территориальных  диалектов  возникает
общегородское  койнэ.  Все  это  требует  от  диалектолога
применения  более  сложных  и  разнообразных  методов  изучения,
нежели при изучении обычных крестьянских диалектов»23. 

Этот  взгляд  С.  Б.  Бернштейна  на   перспективы  изучения
болгарской  диалектологии  в  бывшем  Советском  Союзе  остается
актуальным и сегодня. Ученым России, Украины, Молдовы, а также
Болгарии предстоит приложить усилия для дальнейшего комплексного
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лингвистического  исследования  языка  таврических  и  бессарабских
болгар.  В  целом труды С.  Б.  Бернштейна  и  его  учеников  являются
фундаментальной  теоретической  основой  для  исследований  языка
бессарабских  болгар.  В  работах  ученого-слависта  намечены  цели,
задачи,  пути  и  методы  исследования  этого  объекта  лингвистики.
Сегодня  мы  можем  сказать,  что  актуальными  остаются  и  создание
полного словаря бессарабских болгарских диалектов, и исследование
состояния  этих  говоров  в  городских  условиях,  и  взаимовлияния
болгарских  говоров  с  другими  языками  контактной  зоны,  а  также
лингво-  и  этнокультурологический  аспекты  исследования
накопленных лексических материалов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

І. Из воспоминаний С. Я. Берштейна (Бернштейн С. Я. Зигзаги
памяти. Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002)

1946 г., 24 мая 
«По поручению директора Института русского языка составил

план сектора на будущий год. Задача простая. По разделу славистики я
наметил составление  первого  диалектологического  атласа  на  основе
изучения болгарских говоров нашей страны. К лету 1947 г.  должен
завершить  составление  вопросника  атласа.  Первая  экспедиция  в
болгарские села Бессарабии состоится летом 1947 г.» (С. 79)

1947 г. , 5 августа
„Вчера  вернулся  самолетом  из  очень  интересной  поездки  в

Бессарабию.  Задач  было  много:  познакомиться  с  состоянием
болгарских говоров, установить маршрут экспедиции будущего года,
собрать дополнительный материал для вопроса Атласа. Я впервые был
в  Бессарабии,  прежде  видел  ее  только  из  Тирасполя  и  Паркан.
Положение  в  Бессарабии  тяжелое.  Кишинев  в  развалинах.  После
страшного  недорода  летом  1946  г.  прошедшая  зима  унесла
человеческих жизней больше, нежели война. На каждом шагу видны
следы  голода.  Встретили  меня  молдавские  лингвисты  очень
приветливо…  Мы  выехали  9  августа  на  юг.  Посетили  Комрат,
Кирсово,  Твардицу,  Чадыр-Лунгу,  Вале-Перже,  Тараклию,
Болгарийку,  Болград,  Чешма-Варуиту.  Измаил,  Каракурт,  Вайсал,
Бановку,  Татарбунар,  Сарату,  Волонтировку,  Каушаны,  Бендер.
Поездка продолжалась 11 дней. 20 августа мы были уже в Кишиневе».
( С. .111).

1948 г. , 27 августа
Вчера  прилетел  из  Кишинева.  Экспедиция  прошла  очень

удачно… Выяснено, что необходимо обследовать говоры Таврии.  Без
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таврических  говоров  много  неясного  остается  при  изучении
бессарабских говоров». (С. 126)

ІІ. Из воспоминаний учеников С. Б. Бернштейна
Академик Н. И. Толстой - выдающийся советский и российский

славист- филолог:
«Сочетая  педагогическую  с  научной  работой,  восстанавливая

почти  разрушенную  в  середине  30-х  годов  славистику,  Самуил
Борисович создает новую поросль, новую когорту молодых славистов,
теперь  уже  признанных  и  заслуженных  ученых  и  педагогов…
Энергичность  и  целенаправленность  Самуила  Борисовича  как
научного  мэтра,  руководителя  и  организатора  крупных  научных
предприятий  и  работ  обеспечили  довольно  быстрый  подъем
славянского языкознания в нашей стране…» 

Толстой Н.И. 60 лет служения славистике.// «Studia slavica» К
80-летию С.Б. Бернштейна. М., 1991. С.20. 

О. А. Князевская – одна из первых студенток- болгаристок С.Б.
Бернштейна,  участница  диалектологических  экспедиций  в
Бессарабию: 

«Лекции  Бернштейна  восхищали  слушателей  четкостью  и
отточенностью изложения. При этом он читал их в свободной манере,
иногда слегка жестикулируя, и доходчиво, так что за ним было легко
записывать. И читал без единой бумажки, опираясь лишь на богатство
своей памяти! Нас поражали обширные знания Самуила Борисовича
по  истории  славянских  языков  и  славянской  диалектологии;  он
приводил по памяти примеры из рукописных источников прошлого и
множества славянских говоров, как и данные других индоевропейских
языков.  Память  Бернштейна  была  уникальна…  Собственно
лингвистические  проблемы  конкретных  славянских  языков
непременно соотносились им с судьбами реальных носителей, и в этой
комплексности изложения, направленного от исторических фактов к
фактам мышления, заключалась характерная особенность его курсов». 

О.  А.  Князевская.  Воспоминания  давней  ученицы.  //
Филологический  сборник  памяти  профессора  Самуила  Борисовича
Бернштейна. К пятилетию со дня кончины. М., 2002. С. 7

Н.  В.  Котова  -  участница  диалектической  экспедиции  в
Бессарабии:

„Первое,  что  возникает…  в  памяти  при  мысли  о  Самуиле
Борисовиче  Бернштейне,  –  это  наши  незабываемые
диалектологические  экспедиции  1948  –  1950  гг.  в  болгарские  села
Бессарабии  (Молдавия,  Украина)  и  Приазовья  (Украина)… Первая
экспедиция в болгарские села Бессарабии состоялась летом 1948 г. Мы
впервые  погрузились  в  живой  языковой  материал,  «кочуя» по
болгарским  селам  под  жарким  бессарабским  солнцем.  Естественно,
было немало трудностей, и в наших спорах (как и что записывать, ведь
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нередко  разные  «исследователи»  слышали  диалектные  формы  по-
разному) арбитром выступал Самуил Борисович. Он учил нас слышать
диалектную фонетику смотрел наши картотеки, корректировал выбор
«информаторов». Не  раз  ему  приходилось  решать  и  возникавшие
бытовые  трудности. Элегантный,  подтянутый,  в  белом  костюме,  он
производил  неотразимое впечатление  на  сельских  жителей,  легко
договаривался в правлении колхоза о том, чтобы нам, в те трудные для
Бессарабии  неурожайные годы,  выдавали  хлеб.  Или  возникал,  все
такой же элегантный, в белом костюме и шляпе, почти ночью, как deus
ex machina, проехав несколько десятков километров, чтобы вызволить
меня из военной комендатуры г. Болград, где я сидела, арестованная за
хождение  по  Бессарабии  без надлежащих  документов. Но,  кроме
всего,  Самуил  Борисович  пробуждал  в  нас  интерес  к  людям, к
окружающей  жизни  и  незаметно  и  ненавязчиво  «строил»  нас  как
личности. Сам же он был яркой личностью, надолго запомнившейся
студентам-болгаристам, учившимся у него в Одесском университете, и
болгарам-учителям,  которых  мы  встречали  в  селах  Бессарабии  и
Приазовья…

Лингвистические  идеи,  заложенные  в  нас  Самуилом
Борисовичем  Бернштейном  со  времен  его  первых  экспедиций,
остаются перспективными и актуальными до сих пор… Одна из таких
идей  –  «диалект  как  система». Она  предполагает  описание
современного  состояния  диалекта  как  одного  из  срезов  его
исторического  развития.  В  лингвистической  практике  она
предполагает  создание  не  «дифференциальных»,  а  «полных»
диалектных словарей, отражающих всю лексику диалекта,  которую
диалектологу  удается  записать.  Этот  принцип  Самуил  Борисович
последовательно отстаивал в спорах с болгарскими диалектологами....

Тщательно  составленные  «полные»  диалектные  словари  в
сочетании с записанными от разных представителей диалекта текстами
позволяют  не  только  описать  систему  говора  (на  фонетическом,
морфологическом  и  лексическом  уровнях),  но  и  показать
существующие  в  диалекте  стили,  свойственные  речи  разных  групп
носителей говора. … Эта идея и ее практические реализации близки к
идеям,  получившим  развитие  в  структурализме  и  в  той  области
лингвистики, которую теперь называют социолингвистикой...

Другая  идея  –  «язык  (диалект)  в  контексте  других  языков
(диалектов)», идея, плодотворно развивающаяся в работах Самуила
Борисовича и его учеников по балканистике...

Еще  одна  идея  –  о  «переходных  зонах»  между  диалектами,
реализуемых «пучками изоглосс», - также привела к идее определения
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«удельного веса» изоглосс и количественного исследования языковых
явлений... „

Котова Н. В. Наш учитель. //  Филологический сборник памяти
профессора  Самуила  Борисовича  Бернштейна.  К  пятилетию  со  дня
кончины. М., 2002. С. 7 – 9.
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РОЛЯТА НА ТДУ „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК” В
ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА

ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС

СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ

Д-р Мария Паслар
Тараклийски държавен университет

«Григорий Цамблак»

Създаването  на  първото  висше  учебно  заведение  сред
българските общности в Република Молдова е залог за съхранение на
националната идентичност на българите. Едно от главните условия за
запазване  на  националната  култура  е  усвояването  книжовната
разновидност на родния български език. Овладяването на книжовната
разновидност  на  съвременния  български  език  в  условията  на
Република Молдова е предпоставка за разширяване на възможностите
за  комуникация  в  едно  по-широко  европейско  пространство.
Отчитайки  създадената  сложна  езикова  ситуация  в  региона,
университетът  подготвя  специалисти  по  българска  и  румънска
филология. Тараклийският  държавен  университет  е  насочен  към
създаване на условия за отлично владеене на българския език (роден) и
на държавния език (румънски). 

Необходимо е да се отбележи, че процесът за овладяване на
книжовния  български  език  се  затруднява  от  сложната  езикова
ситуация в региона. Очертава се следното състояние:

а)  диглосия  –  етническите  българи студенти  използват
диалектна разновидност и книжовна разновидност на българския език;

б) мултилингвизъм – владеене на руския език, румънския език
и родния (български) език;

в) междуезикова интерференция.
Поради  тази  сложна  езикова  ситуация  младите  хора  често

изпитват  комуникативни затруднения при  използване на  книжовния
роден български език.

Главната цел в обучението по български език в нашето учебно
заведение  е:  «Формиране  на  личности  с  висока  речева  култура,  с
отговорност  пред  поколенията  за  съхраняване  на  езика  като
национално  достояние,  формиране  на  мултилингвална  личност,
способна да се адаптира към променящите се социални условия» [1: c.
6]. Университетът цели да се формират у обучаемите и професионални
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компетентности,  да  се  възпитва   у  тях  социална  отговорност,
сигурност в своите професионални възможности.

Манталитетът  на  специалиста  в  съвременното  общество
трябва  да  бъде  ориентиран  към  самостоятелно  решение  на
професионални  задачи,  за  самоактуализация,  стремеж  към
самопознание  и  самореализация  в  личностния  и  професионалния
аспект.  Компетентният  специалист  е  устремен  към  бъдещето,  той
предвижда промените и е мотивиран към самостоятелно образование.

За осъществяване на гореизложените цели необходимо е по-
широко да се  въвеждат съвременни методи за преподаване и учене,
внедряване на нови образователни технологии.

В  родноезиковото  обучение  се  определят  два  основни
стратегически  принципа  –  системно-структурният  и  комуникативно-
речевият  [2. Димчев:  1986]. Чрез  системно-структурния  принцип  се
осъзнава  по-добре  системният  характер  на  езика  и  се  развива
лингвистичното  мислене. Комуникативно-речевият  принцип
предполага  изучаването  на  езиковите  явления  с  оглед
функционирането им в речта. Акцентът се поставя върху развитието на
речевите  способности  и  словесно-творческите  възможности  на
младите хора [3: с. 54 – 55].

В  образователния  процес  по  български  език  се  прилагат  и
други  перспективни  методически  подходи,  които  позволяват  да  се
усъвършенства педагогическата система в обучението по роден език:

 Личностно-ориентираният  подход    (Л. С.  Виготски,  А. Н.
Леонтиев)  позволява  преподавателят  ефективно  да  съчетава
обучението и възпитанието. Отношението на преподавателя към всеки
обучаващ  като  личност,  имаща  право  на  самостоятелен  избор  и
вземане  на  решение,  подпомага  творческото развитие  и
професионалния ръст на бъдещите специалисти. 

 Технологичният подход   предполага използване на технически
средства в обучението (аудио- и видеотехника, персонален компютър).

Приоритетната  задача  в  обучението  по  български  език  е
качеството  на  образованието,  качеството  на  педагогическата
квалификация. За подготовката на бъдещия специалист се формират
следните умения [4: с. 77]:
А. Фундаментални умения:

 Владеене  на официалния за  страната  език (румънски)  и
владеене  на  родния  език  (български),  неговата  книжовна
разновидност.

 Овладяване на новите технологии (Интернет).
 Комуникативни умения (владеене на европейски езици).
 Използване на активни методи на учене.
 Активност,  наличие  на  мотивация  към

самоусъвършенстване, наличие на интерес към учебната дейност.
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 Отговорност за качеството на ученето и за резултатите от
него.
Б. Социални умения:

 Умение за работа в група и в колектив.
 Чувство за отговорност и самодисциплина.
 Умение  за  самостоятелно  вземане  на  решение  на  нови,

нестандартни проблеми.
 Инициативност, любознателност и творчество.

В. Социолингвистични умения  .     
 Умения  да  се  използва  езикът  уместно  (уместност  на

значението и формата), т. е. в зависимост от особеностите на различни
социални контекстове [5: с. 66].
Г. Стратегийна компетентност  .   

 Умения  за  резултатно  речево  общуване  чрез  различни
комуникативни стратегии [6: 76].
Д. Дискурсна компетентност  .     

Умения да се създава и възприема устен и писмен дискурс с
кохезия и кохерентност и да е подчинен на различни жанрови форми
[5: с. 67]. За да се преуспее в общуването, е необходимо активно да се
участва  в  дискурса,  а  това  предполага  овладяване  на изкуството на
общуване.  Дискурсната  компетенция  е  тясно  свързана  с
риторическата.  Л. Н.  Колесникова  отбелязва,  че  човекът
усъвършенствайки своята реч,  усъвършенства себе си, променя своя
стил  и  начин  на  живот.  Тя  пише:  «Дойде  време,  когато  може
убедително  да  се  заяви  за  въздействащата,  т. е.  риторическата
личност на педагога» [7: 28].
Е. Професионално-педагогическа компетентност включва [8: с. 90]:

 Специална  и  професионална  компетентност  в  областта  на
преподаваната учебна дисциплина.

 Методическа  компетентност  в  областта  на  начините за
формиране на знания и умения у учениците.

Бъдещите специалисти по български език овладяват сведения
за  функциите  и  структурата  на  учебно-възпитателния  процес  в
доуниверситетското  образование.  Методическата  подготовка  на
учителя по български език включва информация, която трябва да се
овладее  по  обща  педагогика,  дидактика,  теория  на  възпитанието  и
педагогическа психология. Чрез методическата подготовка студентите
се  запознават  «с  функционалните  и  структурните  особености  на
учителския труд, със спецификата на задачите (общодидактически и
методически), които е нужно да решават, за да се постигат целите
на обучението» [9: с. 116]. Проф. Кирил Димчев отбелязва: «…нужно
е учителят да умее да изследва различни страни на обучението по
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български  език,  изявявайки  се  като  лингвист,  педагог,  социолог,
социолингвист, психолингвист.» [9: с. 116].

Важна  задача  за  пълноценната  професионална  подготовка  е
овладяване  и  прилагане  на  съвременни образователни технологии в
процеса на обучението. Технологиите се въвеждат в образователната
практика, за да се достигне добро качество на образователния процес.
Преобладаващата част от технологиите е свързана с модернизацията
на  образователния  процес,  с  използването  на  нетрадиционни
образователни технологии. Всяка образователна технология включва в
себе си:

 цел;
 научни идеи, на които се опира;
 система от действия на преподавателя и студента;
 критерии за оценка на резултата;
 резултати.

Образователната  технология  е  призвана  да  обезпечи
самоуправление при обучението на студентите. Обръща се внимание
на създаването на комфортни условия по време на тяхната дейност в
образователния процес,  така  че  да  може  да  се  разкрие  и  реализира
максимално творческия и личностния им потенциал. 

Сред образователните технологии можем да посочим:
А. Учене в и чрез опита [4: с. 83].

При този вид учене важно място имат комуникативните задачи,
близки до житейските.  Предлагат  се  автентични задачи.  Студентите
усвояват  езика  като  дейност  в  рамките  на  ролеви  игри,  където
усъвършенстват социокултурната си компетентност. Студентите имат
възможност  да  печатат  своите  статии  в  университетския  вестник,
който  спомага  да  се  «усъвършенстват  комуникативно-речевите
умения,  да  събират,  да  обработват информация,  да  я  представят
така,  че  да  стига  до  другите  читатели,  осмислят  целите  на
общуване  (съобщение,  убеждение,  въздействие),  прилага  се
компютърната грамотност в действие»  при създаване на собствен
текст.

Б. Проблемно базирано учене [4: с. 84].
То  е  свързано  с  решаване  на  познавателни  проблеми  при

изучаване на метаезика и на езика. При организирането му се следва
моделът на научното познание.  Осъществява се групово изследване,
което се реализира чрез следните етапи:

а) Определяне на общата тема. Например: «Каква е ролята на
съчинението в нравственото формиране на личността».

б) Декомпозиране на общата тема на микротеми. Всяка група
избира своя микротема за работа.

в) Вземане на решение за планирането и осъществяването на
изследователския процес.
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г) Събиране на данни и изготвяне на доклад.
д) Представяне на доклада с компютърна презентация.
е) Оценяване на осъществената дейност.
В. Метод на проектите и портфолио [10: с. 29 – 34]. 
Този метод позволява да се осигури рационално съчетание на

теоретичните знания и тяхното практическо прилагане за решаване на
конкретни  проблеми.  Реализацията  на  проекта  се  осъществява  под
ръководството на преподавателя –  научния ръководител в състава на
екип,  изпълняващ  конкретно  задание  по  договор,  грант  или
инициативна тема, например: «Езикът на българите от гр. Тараклия».
 Методът на проектите предлага създаване на речев продукт от
студентите. Този метод включва етапа за защита на проектите и цели
формиране  на  умения  за  публично  представяне  на  групова  работа.
Този  метод  създава  предпоставки  за  обучение  на  творческо
монологично изказване.

В  образователната  сфера  портфолиото  е  един  от  активните
методи на обучението,  самопрезентация на учебните постижения на
студентите.

Формирането  на  портфолио  мотивира  студента  за
придобиване  на  успешни  резултати  в  ученето  и  в  научно-
изследователската  дейност.  Портфолиото  е  самореклама,  в  която
човекът  представя  своите  най-сполучливи  постижения:  творчески,
проектни, научни, обществени, а  това спомага за трудоустройството
му и за формиране на неговите професионални компетенции.

Г. Развитие на критическото мислене  .  
Съвременното езиково обучение е насочено към овладяване на

умения  за  употреба  на  езика.  Тези  нови  цели  се  отнасят  до
необходимостта от формиране на критическо мислене. Критическото
мислене помага на човека да види недостатъците в собствените си и в
чуждите съждения и оценки [11: с. 283].

Развиването  на  критическото  мислене  в  родноезиковото
обучение  цели  да  подпомогне  процеса  на  овладяване  на  езика  от
студентите, като създаде у  тях  нагласа за рефлексия към собственото
им знание и оценъчно отношение към езиковата употреба.

В  процеса  на  обучението  по  роден  език  от  студентите  се
изисква  критически  да  осмислят  законите, по  които  е  построена
езиковата  система,  същността  на  лингвистичните  понятия  и
закономерности,  словообразуването,  езиковата  употреба.  Студентите
се  обучават  в  «…създаване  на  аргументативен  текст,  като
критически  осмислят  придобития  опит  в  изразяване  на  мнение  и
обосноваването му в писмена форма» [4: с. 86].
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В  съвременната  дидактика  дискусионният  принцип  при
обясняването на новия материал е влязъл в педагогическата практика –
във  формата на   проблемното  обучение,  когато  преподавателят
предлага на обучаемите изходни данни с цел за самостоятелно търсене
на решения върху поставената задача или въпрос.
   Изкуството  на   преподавателя  се  проявява  в  умението  да
насочи  дискусията  по  учебния  проблем  в  необходимо  направление.
Пълноценното общуване започва там, където човекът умее и не се бои
да изкаже своята гледна точка по кой да е  обсъждащ се въпрос, да
умее  да  с  аргументира,  да  възразява  на  събеседника.  Ако   липсва
психологически комфорт на занятието,  то се  парализират и другите
стимули  за  учебно-познавателната  дейност.  Главната  ценност  на
отношенията  между  преподавателя  и  студента е  тяхното
сътрудничество и сътворчество, което предполага съвместно търсене,
съвместен  анализ  на  успехи  и  грешки.  Само  в  този  случай  от
ръководен  студентът се превръща в инициативен партньор.

Съвременните образователни технологии са важни фактори за
повишаване  качеството  на  знанията,  които  служат  като  тласък  за
формиране у обучаемите  на  умения и навици на активни, социални,
творчески и професионални личности.
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ПРОФЕСОР НЕНО НЕДЕЛЧЕВ И БЕСАРАБСКИТЕ
БЪЛГАРИ

Д-р Васил Кондов
Комратски държавен университет

Нено Неделчев е роден в с. Вишовград, област Велико Търново
в Република България, на 9 юли 1945 г.

Завършва  Великотърновския  университет  „Св.  св.  Кирил  и
Методий”, специалност „Българска филология”. Докторска дисертация
по езикознание (диалектология)  защитава  в  Института  за  български
език на БАН. По две различни специалности – „Общо и сравнително
езикознание  (социолингвистика)”  и  „Български  език”  –  два  пъти
получава  от  ВАК  (Висша  атестационна  комисия)  при  МС
(Министерски съвет) научното звание „Доцент”.

Повече от 35 години проф. Нено Неделчев преподава български
език  и  литература  в  основни,  средни  и  висши  учебни  заведения  в
България, Либия, Молдова и Украйна. 

Автор е на повече от 300 публикации в научния и в периодичния
печат в Република България и в други държави. За преподавателската
си, научна и обществена дейност получава високи оценки и признания.
Лично  Папа  Йоан-Павел  ІІ  му  изказва  писмена  благодарност  за
научния му труд „Диалектът на българите католици” и отправя към
автора и благослов.

От 2000 г. той работи като преподавател по български език и
литература  на  българи  от  чужбина  в  Техническия  университет  –
Габрово, където в момента е директор на Департамента за езиково и
специализирано обучение и ръководител на катедра „Чужди езици”.
   Основните трудове на проф. Нено Неделчев са издадени в редица
отделни книги:

 Диалектът на българските католици. Велико Търново, 1994.
 Мизийско-балкански  диалект  (Към  типологията  на

морфологичните системи на мизийско-балканските говори),
София, 1995.

 Българистика и публицистика. Велико Търново, 1996.
 Бесарабските  българи  в  Тараклия  (история,  диалект,

речник). Велико Търново, 1998
 Предателите и предателството. Велико Търново, 2002.
 Българският език – нашият език (Помагало и справочник за

етнически българи от чужбина). Велико Търново, 2005.
 Език свещен. Велико Търново, 2008 и др.
За нас в случая е много важно това, което е направил проф. Нено

Неделчев  относно  изследването  езика  и  историята  на  българите  в
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Бесарабия, работейки тук, в Тараклия, в продължение на две години
като преподавател по български език и литература през 90-те години
на миналия век в тогавашния Педагогически колеж „Св. св. Кирил и
Методий”, станал база за създаване на сегашния държавен университет
„Григорий Цамблак” през 2004 г.  

Гореспоменатата книга на проф. Нено Неделчев „Бесарабските
българи  в  Тараклия  (история,  диалект,  речник)”  се  използва  от
преподаватели  и  студенти  за  подготовка  и  написване  на  реферати,
курсови  и  дипломни  работи,  свързани  с  историята  и  езика  на
българското население в град Тараклия, и може да се каже, че вече е
библиографска рядкост. В същото време тази книга е и един добър
ориентир за продължаване на изследванията на историята и езика на
това най-голямо българско селище, тук, в сегашна Молдова. 

С  право  обаче  авторът  ù  се  ядосва,  когато  трудът  му  бива
използван  от  недобросъвестни  „изследователи”,  които  просто
преписват материал от него, представяйки го като свое творение... (вж.
например писмото му до редакцията на сп. „Български хоризонти” в
бр.  5  от  2004  г.,  с.  14  във  връзка  с  този  факт...).  Колкото  и  да  е
неприятен подобен факт, обаче дори и в него има нещо положително –
нуждата от този извор на знание...

Необходимо е да се отбележи, че редица статии, посветени както
на  историята  и  езика  както  на  град  Тараклия,  така  и  на  други
български селища в Бесарабия (сега Република Молдова и Украйна),
са  включени  и  в  книгата  „Език  свещен  (Подбрани  българистични
опити)”.  Това  са  например  статиите:  „Предварителни  наблюдения
върху историята, характера на диалекта, езиковата ситуация и статуса
на  българския  език  в  гр.  Тараклия,  Република  Молдова”,
„Лексикалната  интерференция  в  ойколекта  на  гр.  Тараклия”,
„Названието  на  с.  Кирсово  (Молдова)  е  във  връзка  със  с.  Хърсово
(България)”.  Именно  от  статията  на  проф.  Нено  Неделчев  „Името
Андрешко не е измислено от Елин Пелин”, написана върху материал
от българското с. Александровка, Кайнарско (Молдова), научаваме за
този факт, свързан с творчеството на българския литературен класик. 

Специално внимание искам да обърна и на статията на проф.
Нено  Неделчев,  включена  в  тази  книга  –  „Дебалканизация  или  /  и
русификация  на  българските  преселнически  говори  в  Украйна  и
Молдова”,  –  в  която  се  противопоставя  на  становището  на  проф.
Валентина  Колесник,  българист  от  Одеса,  за  дебалканизация  на
българските говори в Бесарабия (вж. Колесник, В. О. Дебалканiзацiя
болгарських  переселенських  говiрок  в  Украйнi.  Автореферат.  Киiв,
2005),  като убедително доказва,  че българските говори в Украйна и
Молдова „страдат” не от дебалканизация, а от русификация.
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По  този  начин  с  трудовете  си,  посветени  на  историята  на
българите  в  Бесарабия  и  на  техния  език,  проф.  Нено  Неделчев
допринася много за тяхното изследване, което безспорно е съществен
принос в науката. Но, според мене, по-важен в момента е фактът, че
тези  трудове  активно  се  използват  от  студенти,  ученици  и
преподаватели във висшите и средни учебни заведения в Бесарабия в
учебната и научноизследователската им дейност, което говори за това,
че усилията на автора им са оценени по достойнство. 
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РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРО-МОЛДОВСКИТЕ

ОТНОШЕНИЯ

Мария   Тодорова
Тараклийски държавен университет

«Григорий Цамблак»

Петър  Петрович  Дереволков  е  роден  в  Алтай през  1951  г.
Семейството му е репресирано през  1949 година като семейство на
богаташи. А след смъртта на Сталин то се завръща в родното си място,
макар че е имало възможност да остане там, където е имало собствена
къща и където то се е ползвало с авторитет в селището и в работата.

Родът му е от «аджиценовите»,  а членовете му в Тараклия са
известни като решителни, силни духом, отговорни и родолюбиви хора.
Такъв  е  и  Петър  Дериволков.  Всмукал  с  майчиното  си  мляко
българския дух, той не само говореше български, но и обичаше всичко
българско.  Той  бленуваше да  види  прародината  си.  Още желязната
завеса  не беше вдигната и г-н Дериволков,  тогава  директор на Първо
училище гр. Тараклия, направи всичко възможно през 1989 г. да заведе
група  от  най-добрите  деца българчета  от  Тараклийския  район  в
България  за  един  месец:  малките,  учениците  в  средния  курс,  –  на
почивка,  а  по-големите,  средношколците –  на  бригада.  Всичките
ученици се върнаха с незабравими впечатления от срещата с  Майка
България.

Имах  професионалното и  човешко  щастие  да  срещна  в  своя
живот  по време на това пътуване в България (бях втора ръководителка
на  групата  от  почиващи  деца)  този   родолюбив  човек.  Около  две
десетилетия общувах с него, научавах от него много интересни неща,
както  професионални,  така  и  човешки.  Никога  няма  да  забравя
неговото изказване, че България няма да  я победи никой, защото тя
има  плът, създадена от хан Аспарух, дух – от Кирил и Методий,  и
защото в нейна защита винаги застава в плътен ред българският народ
със своя език, писменост и литература.

Когато  през  1992  г. президентът  на  Република  Молдова  г-н
Мирча Снегур издаде указ за съхраняване и развитие на националните
малцинства  и  във  връзка  с  това  се  създаде  Тараклийският
педагогически  техникум  с  теоретически  лицей,  на  г-н  Дериволков
беше предложено да стане неговия директор. Той не отказа, но постави
ултиматум: най-хубавата сграда в гр. Тараклия да бъде дадена  на този
техникум, а на всички беше известно, че това е бившият партиен дом
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(в онова време там беше настанен Районният съвет). И той спечели. А
с него  и  всички тараклийци,  защото ние живеем за  своето  бъдеще,
което са нашите деца.

Петър Дериволков беше изключително талантлив организатор.
Той  съумя  да  организира  работата  за  обзавеждане  на  сградата  с
всичко  необходимо  за  учебния  процес:  чинове,  столове,  учебници,
програми,  учебно-методически  пособия  и  други само  за  месец  и
половина.

От октомври 1992 г. започна първата учебна година в техникума
лицей. Педагогическият  техникум  в  Тараклия  стана  център  за
подготовка на  учители  по роден език.  Петър Дериволков никога не
забравяше, че ние сме вече на прага на третото хилядолетие, винаги
мислеше, че  ХХІ в. ще бъде векът на хуманизма, демокрацията и  на
премахването  на  националните и  етническите противостояния  и
бариери. А за това трябва да допринесе образованието, което развива
личността. Тази личност трябва да  е гражданин на планетата «Земя», с
чувство  на  национална  принадлежност  и  гордост,  да  е  с  прекрасни
комуникативни  способности  и  да  може  да  ползва  съвременните
информационни източници и технологии. Новата ценностна система
трябва  да  сложи  на  преден  план  личностната  позиция,
компетентността,  способността  към  реализация  и  използване  на
културното наследство.

Като  директор,  г-н  Дериволков  правеше  всичко  възможно  да
бъдат  подготвени  такива кадри,  които  ще  могат  професионално  да
учат нашите внуци. Още през 1993 г. в техникума имаше компютърен
клас, подарен от Република България, и учениците не само изучаваха
информатика,  но  и  уроците  по  много  предмети  се  провеждаха с
помощта на компютърни технологии.

Езиковата  култура  е  част  от  общата  култура  на  човека  в
съвременното  демократично  общество  в  Република  Молдова. Тя
изисква особено внимание към усвояването на родните езици. Един от
тях е българският. Решаващо значение за развитието на личността на
децата има именно родният български език.  Разбирайки, че  «езикът
съдържа  живота,  че  е  най-обилната и  здрава  връзка,  свързваща
миналите,  настоящите  и  бъдещите  поколения  в  едно  велико,
историческо живо цяло», че детето най-добре се развива на своя роден
език, г-н Дериволков точно знаеше, че трябва да има добре подготвени
педагози за тази  цел.

Това  беше основната задача на  Педагогическия колеж «Св. св.
Кирил  и  Методий»  (През  1998  г. техникумът беше  преобразуван в
Педагогически  колеж  «Св.  св.  Кирил  и  Методий).  В  колежа  се
подготвяха детски  възпитатели,  начални  учителки  и  учители  по
музика.  От  задълбоченото  изучаване  на  родния  български  език  от
студентите  зависеше до  голямо  степен  качеството  на  усвояване  на
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книжовния български език в  детските градини и началните класове на
децата българчета. Осъзнавайки значимостта на този факт, директорът
на Педагогическия колеж се стремеше да създаде  пълноценни условия
и да подпомогне в  обучението студентите в тази насока. 

Петър  Петрович  работеше върху  изграждането  на  трайни
българо-молдовски  отношения:  всички  молдовски  педагогически
училища  бяха  подпомагани по  това  време  с  учебна  и  методическа
литература, а от страна на Република България идваше много  и  най-
различна  помощ:  беше  подарена  библиотеката  на  Съюза  на
българските писатели от 17 хиляди тома,  още от първите учебни дни
тук работеха и преподаватели от Република България – филолозите г-
жа Евелина Василева и нейният съпруг г-н Васил Василев. Те работеха
като патриоти –  за мизерна молдовска заплата, която беше около 20
щатски доллара. Нашите преподаватели изучаваха своите предмети и
българския език в България на едномесечни и  двумесечни курсове в
ДИИУ – София; студентите и учениците от лицея имаха лингвистични
и  педагогически  практики  в  Република  България. Непрекъснато
получавахме нова учебна и методическа литература. 

Директорът на Педагогическия колеж поставяше текущи задачи
и  държеше  за  тяхното  изпълнение  в  процесса  на  обучение  на
студентите.  Особено  внимание  се  отделяше на  обучението  по
предметите,  които  се  изучаваха на  роден  език –  български  език,
българска литература,  методика на обучението по  български  език и
литература  и  методика  на  обучението  на  роден  език   в  детската
градина.  По  тези  учебни  предмети  в  колежа  преподаваха
висококвалифицирани  специалисти,  преподаватели,  изпратени  от
МОН на Република България.

Стремежът  на  г-н  Дериволков   беше повече  предмети  да  се
преподават  на  роден  български  език  и  да  бъде  създадена  една
българоговоряща  среда. Известни  са  следните  постижения  в  тази
посока:

а) на български език се преподаваха напълно или се даваше на
български език  терминалогията по химия, математика, изобразително
изкуство, музика, история  на  българския народ;

б) учебните програми и планове по гореспоменататите учебни
предмети  на  български  език  даваха възможност  за  ефективно  и
задълбочено изучаване на родния български език от студентите.

Ръководството  на  Педагогическия  колеж  начело  със  Петър
Дериволков  осъществяваше ефективно  съдействие  и  контрол  върху
процеса на обучение по български език и литература в целия комплекс
от класни и извънкласни форми.  Аз  смятам,  че дейностите които се
реализираха, бяха приоритетни за нашето учебно заведение, което през

100



последните  12  години  се  утвърди   като  образователен  и  културен
център за възраждане и утвърждаване на българската идентичност. 

През последните 2 учебни години бяха продължени и развити
близо 10-годишните традиции на колежа в обучението по български
език и литература и методика на преподаването му в предучилищната
и  в  началната училищна  степен.  Ръководството  на  колежа
осъществяваше  своята  дейност  по  организацията,  съдействието и
контрола в следните две основни направления:

1. Cъвместяване  на  класни  и  извънкласни   форми  с  цел
постигане  на  максимално  възможен  възпитателен  и  образователен
ефект  от обучението по български език и литература и  история, бит и
традиции на българите.

2.  Методическа  и  изследователска  дейност  по  проблемите  на
преподаването  на  българския  език  и  литература  и  методиката на
предучилищното и началното училищно обучение по роден език.

Мечтата  на  Петър  Петрович  се  осъществи  приживе.  Той
мечтаеше колежът да се превърне в университет и направи първите
крачки към тази цел. И в 2004 г. в присъствието на двамата президенти
– г-н Владимир Воронин, Република Молдова и г-н Георги Първанов,
Република  България –  беше  открит  Тараклийският държавен
университет.

Петър  Петрович  Дериволков  беше  забележителна  фигура  в
родния  си  град  както  за  учениците  и  родителите,  така  и  за
обикновените  жители  от  българските  села  и  гр.  Тараклия.  Той  е
почетен  жител  на  гр.  Тараклия.  Най-широко успя  да  разгърне и да
приложи  неповторимия  си  организаторски  талант  като  директор  на
Педагогическия колеж лицей «Св. св. Кирил и Методий». Създаването,
укрепването  и  развитието на единственото учебно заведение по рода
си   в  Молдова се  превърна в  смисъл  на  неговия  живот.  Като  пръв
директор  той  сумяваше  да  съхрани  спокойна  и  доброжелателна
работна  атмосфера,  независимо от  трудностите  на  времето,  в  което
живя.

       Г-н Дериволков не само успя да сформира един прекрасен
педагогически  колектив  от  единомишленици  и  ентусиасти,  но  и
подготви израстването на интелектуален елит сред  преподавателите,
студентите  и  учениците.  Благодарение  на  неизчерпаемата  творческа
енергия  на  преподавателския  колектив  и  неповторимото  личностно
присъствие  на  Петър  Петрович,  колективът  за  художествена
самодейност  в  колежа  вземаше  участие  във фолклорни  фестивали
както в Република Молдова,  така и в Република България, на които
запознаваше зрителите  с  нашата  местна  българска  култура.   Петър
Петрович беше принципен, обективен, самокритичен, взискателен към
себе  си  и  към  подчинените.  Проявяваше коректност,  внимание,
доброта и разбиране и към учениците, и към преподавателите.
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Петър Дериволков посвети  най-плодоносните си години от своя
живот  за  духовното  и  интелектуалното  издигане  на  българите  в
Молдова. Награден  е с грамота и медал «Паисий  Хилендарски»  от
Република  България  за  успехи  в  просветното  дело  на  българите  от
Молдова. 

През късия си живот, до последния си миг той се интересуваше
от работата в колежа,  от своите приятели както в България, така и в
Молдова.  С  голям  интерес  посрещна  новината  за  превръщането  на
колежа в университет, окуражаваше ни, че този факт е много добър. 

Тих, благороден, скромен, приветлив, той в същото време беше
обществен проповедник на доброто и прекрасното, твърд защитник на
българските  културни  ценности  и  човещината.  Самият  той беше
дружелюбен  и  гостоприемен,  пееше  народни  български  песни,
танцуваше. Винаги  подчертаваше,  че  България  е  половината  от
неговия  живот.  «Помня  винаги  България,  помня  въздуха  й,
атмосферата й, българската музика, песните – казваше той.»

Петър Петрович вечно ще живее в нашите сърца. 
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GRIGORE VIERU – O CANDELĂ APRINSĂ ÎN
SUFLETELE ROMÂNILOR 

Ana Nezalzova
Universitatea de Stat Taracalia „Grigorii Ţamblac”

Conducător stiinţific Eugenia Mandaji

Ce – ar fi oare un copac fără rădăcini? 
Ce – ar fi un fluviu fără izvor? Ce – ar fi un popor fără trecutul său?

Cine am fi fost noi fără Măria sa Grigore Vieru? Rădăcina noastră a pornit
de la mama care ne-a dat viaţă, apoi vine de la Măria sa Grigore Vieru, mai
bine  zis,  de  la  opera  Marelui  Poet-  Anume opera  sa  ne-a  condus  şi  ne
conduce în viaţă.

De mic copil l-am cunoscut din cărţi. Mă mîndresc mereu că am avut
de la cine învăţa lucruri frumoase, dar cel mai important lucru: să-mi iubesc
Graiul, Patria, Neamul românesc.

Contemporan cu noi, poetul epocii noastre, Grigore Vieru este poetul
simbol al neamului nostru. De o tristeţe luminoasă, poezia lui Grigore Vieru
este leagănul spiritualităţii româneşti şi zălog al dăinurii noastre în timp şi
spaţiu.  (Liliana  Păpuşoi)  Criticul  român Eugen Simon scrie   că  Grigore
Vieru este poetul celor „trei sfinte teme”: Mama, Limba şi Dragostea. 

„Dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, eu am visat viaţa întreagă
să trec Prutul, declară odată poetul Grigore Vieru. Se pare că acest vis i s-a
împlinit de mai multe ori pe parcursul anului 2008, deoarece poetul a trecut
anul acela Prutul poate mai des decît a făcut-o vreodată. 2008 a fost cel mai
bogat an al meu, mă refer la bucuriile artistice pe care mi le-a adus el, ne-a
declarat Grigore Vieru.

În decembrie 2008, în cadrul manifestărilor dedicate celor 600 de ani la
prima atestare a oraşului Jaşi, poetul Daniel Corbu declară că Grigore Vieru
se numără „printre cei mai mari zece poeţi români ai tuturor timpurilor”.

„Taina care mă apără” – este o carte de referinţă a poeziei româneşti şi
conţine cele mai importante realizări ale lui Grigore Vieru din ultimii 50 de
ani.  Volumul are  750 de pagini  şi  cuprinde  peste 300 de cronici  despre
Grigore Vieru. 

Grigore  Vieru  nu  este  numai  copilul  cel  mare  al  neamului,  ci  şi
Duminica Mare a neamului românesc de pretutindeni. Sau măcar o fărîmă
din ea. Şi nu pentru că aşa a voit el, ci fiindcă ceva inexplicabil l-a ales să
ne reprezinte în chip de supremă sărbăroare creştină tocmai acolo unde nu e
loc de supremă sărbătoare a neamului. Aşa se explică de ce el este azi cel
mai iubit dintre poeţii români. Şi nu e de mirare că o avut duşmani care nu
înţelegeau şi nu puteau iubi Duminica Mare a neamului. Din felurite pricini,
fireşte. Dar, în orice caz, cei care n-au suferit ca Grigore Vieru pentru fiinţa
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neamului românesc din Basarabia nu se vor putea bucura de Duminica Mare
a Petului.

„Dragostea  pentru  limba  română  a  devenit  pentru  mine  o  religie,
afirmă Grigore Vieru. Acolo, sus, în cerul lui Dumnezeu. Nimeni şi nimic,
în afară de copiii mei, nu-mi poate însemna inima ca limba noastră.”

„Marea poezie românească am descoperit-o nu la şcoală, pentru că ea
era  interzisă,  ci  din proverbele  noastre,  care  nu puteau fi  interzise,  din
cîntecele noastre populare, care le auzeam pe la şezători la care mergeam
cu soră-mea,  din ghicitorile  noastre,  în  ele  am descoperit  marea  poezie
română, mărturiseşte  Grigore Vieru, fără să ştiu că aceasta este  poezia
noastră, poezia română. Proverbele, ghicitorile noastre sunt fără egal pe
faţa pămîntului. Folclorul nostru este poetic. Eu îndrăznesc să spun că nu
am rătăcit în poezia mea. Eu nu am avut o bună pregătire naţională în
şcoală, dar am avut o foarte bună pregătire instinctivă. Deci,  dragostea
poetului pentru cuvîntul românesc, pentru cîntecul nostru, pentru tot ce este
naţional, am moştenit-o prin instinct.”

Un pom înflorit este acest minunat cîntec din adîncurile fiinţei, numit
Grogore Vieru, cel mai iubit şi cel mai cunoscut de toate vîrstele, poetul de
pe malul Prutului, dintr-un sat numit Pererîta.

Un poet care şi-a asumat greul unui grai  trecîndu-l prin inima sa şi,
încărcat de răbdare, înţelepciune şi nouă frumuseţe, îl întoarce semenilor săi
care-şi  deschid  de  bunăvoie  inimile  să-l  primească,  un  asemenea  poet
rămîne pururi „suflet în sufletul neamului său”. Întreaga operă şi întreaga
viaţă a lui Grigore Vieru sunt feţele aceleaşi medalii: un poet al limbii lui
materne, un poet al zodiei eminesciene, un poet al poporului său, un poet al
rădăcinii sale de foc şi de lacrimă.

Un frate mai mare al nostru. Poetul cel mare Grigore Vieru a fost mai
mult decît un poet. A fost un stejar.  A căzut în bătălia pentru Adevăr şi
Dreptate (...) Era cel mai bun dintre noi, cel mai iubit dintre pămînteni, cel
mai cunoscut poet român. 

Cine doreşte să afle  ce  au păţit  românii  din Basarabia,  ce  au simţit
românii din Basarabia, trebuie să citească poezia lui Grigore Vieru.

Poezia  lui  Grigore  Vieru  a  fost  dintotdeauna  un  pilon  şi  un  sprijin
pentru  sufletele  românilor  basarabeni  în  lupta  cu  vitregia  sorţii.  Dar
niciodată, poate, versurile artistului nu au fost atît de necesare astăzi, cînd
românii din Basarabia visează şi se gîndesc la ţări străine, uitînd că „Dacă
măicuţa ta, / Dacă limba strămoşilor tăi se află în Patrie /, Nu e ţară mai
minunată / Ca patria ta.” 

Poetul  cînd şi-a  dat  seama că  pe  malul  drept  al  Prutului  trăiesc  tot
români şi-a  dorit cu ardoare să ajungă în România, să-şi cunoasca” fraţii de
acelaşi neam:

Din Basarabia vă scriu,Din Basarabia vă scriu,
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Dulci fraţi de dincolo de Prut.Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea tîrziu,Vă scriu cum pot şi prea tîrziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Peste tot lumea îl primea pe Vieru ca pe un trimis mesianic, îi atîngea
hainele, îi cerea autografe. Grigore Vieru a fost mai mult decît un scriitor.
El a fost un suflet, un simbol. 

La vîrsta de 31 de ani poetul Gr.Vieru a descoperit Ţara şi Europa prin
Eminescu. La vîrsta de 31 de ani,poetul şi-a scris un testament, aşa numitul
poem „Legămînt” dedicat lui Eminescu: “Ştiu cîndva la miez de noapte /“Ştiu cîndva la miez de noapte /
Ori la răsărit de soare, /Stinge-mi – s-or ochii mie / Tot de-asupraOri la răsărit de soare, /Stinge-mi – s-or ochii mie / Tot de-asupra
cărţii sale. /Am s-ajung atunce,poate, La mijlocul ei aproape, / Ci săcărţii sale. /Am s-ajung atunce,poate, La mijlocul ei aproape, / Ci să
numi închideţi  cartea, / Ca pe recile-mi pleoape /. S-o lăsaţi aşa,numi închideţi  cartea, / Ca pe recile-mi pleoape /. S-o lăsaţi aşa,
deschisă, / Ca băiatul meu ori fata / Să citească mai departe / Ce n-adeschisă, / Ca băiatul meu ori fata / Să citească mai departe / Ce n-a
reuşit  nici  tata.  /  Iar  de  n-au  s-auză  dînşii  /  Al  străvechii  slovereuşit  nici  tata.  /  Iar  de  n-au  s-auză  dînşii  /  Al  străvechii  slove
zbucium, / Aşezaţi-mi-o ca pernă / Cu toţi codrii ei în zbucium.” zbucium, / Aşezaţi-mi-o ca pernă / Cu toţi codrii ei în zbucium.” 

Limba română a fost singurul mod pentru Vieru de a supravieţui  în
Ţara  de care a fost despărţit. Şi anume poemul “Legămînt” este un strigăt al
sufletului poetului,un zbucium care mereu l-a determinat să fie un poet al
Adevărului şi Dreptăţii. Poetul care a răsărit din frumuseţea, armonia Limbii
Române.

A trăit şi  a murit tot cu visul de a vedea înfăptuită unirea Basarabiei cu
patria-mamă,vis pe care l-a purtat mereu în suflet, nu cu naivitate, ci  cu
statornicia celui care crede în destinul ţării sale. Lui Gr.Vieru nu i-a fost
frică de moarte: 

Nu am moarte cu tine nimic,Nu am moarte cu tine nimic,
Eu nici măcar nu te urăsc,Eu nici măcar nu te urăsc,
Cum te blestemă unii,vreau să zic,Cum te blestemă unii,vreau să zic,
La fel cum lumina pîrăsc.La fel cum lumina pîrăsc.

Vestea  morţii  marelui  poet  Grigore  Vieru  ne-a  lovit  ca  un  trăsnet.
Credeam că poetul durerii  basarabenilor de sub ocupaţia rusească va trăi
“pururi tînăr” şi iată, în urma unui accident ciudat rutier el moare. Acum 15
ani, tot un cuplu celebru al suferinţei cîntecului eminescian, Doina şi Aldea
Teodorovici, au decedat tot întru-n accident rutier suspect. Prea multe morţi
din rîndul unioniştilor basarabeni au fost produse de accidente de maşine.

Cînd am auzit despre moartea lui Vieru am plîns ca un copil. El a
murit răpus de dragoste de Eminescu cînd se întorcea de la o comemorare
a poetului naţional din oraşul Cahul. 

Lacrimele curg, curg pînă în rădăcinile mele, ...şi mai departe...
pînă în rădăcinile neamului meu strămoşesc. S-a mai stins o stea, lunecînd
fulgerător spre o gură de lut. Pămîntul s-a deschis, la cuprins cu braţele lui
negre, întunecate, pentru veşnicie.

Poetul Grigore Vieru nu mai este?
Steaua lui nu mai străluceşte?



Ana Nezalzova

E ianuarie, e iarnă, zăpadă, zloată, vînt, frig, ger. Din cînd în cînd
soarele  îndrăzneşte  să  ne  arate  semne  de  prietenie.  Parcă  ar  căuta  şi
fruntea poetului  pierdut.  Fruntea poetului  -  fruntea lui  înaltă,  bătută de
gînduri – să o mîngîie.

Poetul,  voievod  al  cuvintelor,  din  codrii  Moldovei,  sorbind  din
izvorul nesecat al tinereţii fără bătrăneţe şi-al vieţii fără de moarte- izvorul
stirpei române...

Poetul Grigore Vieru nu mai este?
Steaua lui nu mai străluceşte? 
Ne vom gîndi la poetul Grigore Vieru, dar nu cum ne-am gîndit şi

cum l-am simţit pînă acum. „Fiinţa sa de abur” nu va mai şopti lin ca o
adiere a pădurii, ca murmurul izvoarelor. 

Cînd povestea poetul despre copilăria şi “mierea literaturii” române; nu
era băiatul  care avusese nenorocul  de a se fi  născut pe malul  celălalt  al
Prutului; el înfăţişa „un popor care-şi pierduse speranţa.” 

Aşa l-au cunoscut mulţi prieteni şi confraţi ai săi.
Poetul  Gr.  Vieru  a  visat  să  trăiască  în  România,  visa  să trăiască  la

poalele Carpaţilor, la una dintre cele mai rătăcite stîni pe văile munţilor, să i
se piardă urmele, urmele sale atît de adulmecate de neprieteni. Visa Poetul
să fie de ajutor mioarelor,   dar Dumnezeu a vrut să ajungă la Academia
Română că era lumina pentru toţi.

Pămîntul pe care l-a iubit atît de mult acum îl desparte  de splendorile
acestei lumi. Credinţa, limba noastră,datinele, cum îs la noi, prin poezia sa
se vor păstra “acum şi  în veac”;  Poetul  tribun apărînd  din spaţii  celeste
izvorul stripei române.

Poetul Gr. Vieru nu mai este?
Steua lui nu mai străluceşte?
Poetul Gr. Vieru a plecat…..“casă văduvă şi tristă / De pe margine  de

Prut”
A plecat valoarea naţională a Basarabiei,  a plecat un Om scump, un

prieten fidel care a avut cel mai curat suflet.
L-am  petrecut  în  lumea  celor  drepţi  Marele  Poet  al  neamului

românesc-Grigore Vieru. Mi-e sufletul pustiu, suntem îndureraţi fiindcă am
pierdut cel mai scump tezaur  pe care l-am avut aici în Basarabia. Nu-l vom
uita niciodată. Dumnezeu să-l ierte  pe Măria Sa-Dăscalul literaturii şi al
culturii romăneşti din Basarabia.

Şi dacă alături de noi, ca o lumînare în noaptea de Înviere arde poetul
Grigore Vieru, de la flacăra acestei lumînări se aprinde luminoasa forţă a
creaţiei  sale,  care  exprimă  ideile  predominante  în  conştiinţa  noastră
naţională,  îmbogăţite  cu  însăşi  sufletul  blînd  şi  curat  ca  o  Casă  Mare
împodobită de sărbătoare.
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Poezie alcătuită personal drept mulţumire pentru munca Marelui Poet
Naţional:

Poetul Grigore Vieru nu mai este,
Steaua lui nu mai străluceşte,
Doar poezia sfîntă mai domină,
Precum mioarele la stînă.

Iar el ca un cioban de munte,
Le paşte mîndre şi cornute
Veghează dulcele cuvînt în case,
În inimile fiecăruia, în oase.

Căci al românului cuvînt,
Să nu se piardă spulberat de vînt!

Citindu-i versu-n loc de noapte bună
Se- nchide geană-n clar de lună,
Adorm şi-n minte mi-i aceeaşi stea
Care mereu va lumina.

Şi dar-ar Dumnezeu cu toţii fraţi
Să ne unim, şi tari ca brazii,
Să-i reaprindem candela prin carte
Lui badea Grig-paşit pe moarte.

În veacul ce s-a stins agale
Şi-n iarna ce a nins cu jale,
A nins cu jalea după un Fecior
Un Tată, un Poet, Copil cu dor.

(Ana Nezalzova)



Eugenia Lazari

GRIGORE VIERU – CÎNTECUL CEL MAI
DESĂVÎRŞIT AL MAMEI

Eugenia Lazari
Studenta anului ІІІ

specialitatea limba şi literatura română / engleză
Conducător ştiinţific Eugenia Mandaji

Din a razei blîndă strălucire,
Din a mamei gingaşă clipire
S-a născut poetul cel vestit,
De-al său neam pe drept iubit.
Din a zilei caldă asfinţire,
Din a sufletului rătăcire
S-a născut poetul renumit
De probleme grave veşnic osîndit.
A crescut în condiţii grele,
Învăţînd de mic de bunătăţi şi rele.
A muncit de rînd cu noi şi voi,
Dar a lăsat mai mult, decît toţii noi!
A cîntat tot ce-I mai sfînt pentru un om,
Iar poeziile-I par  crengi-ascuţite a unui pom.
Şi nu ştiu de ce specie acest pom ar fi,
Dar important e- ştiu: eu am cu ce mă mîndri!
Probabil, ar fi unul fructifer- misterios.
Căci ne dă roade chiar şi-n ger- mărinimos.
Şi nu-ntrebaţi prin ce El dragostea ne-a meritat-o!
El poezia sa de hrană ne-a lăsat-o…
Astfel încît oricît flămînd şi necăjit vei fi,
Citind-o mai voios vei deveni.
Deşi El nu mai este printre noi,
Slova-I dulce pe sufletul rănit e ca un altoi.
Iubiţi-L, amintiţi-vă, cîntaţi-L de la tată-n fiu,
Căci numai astfel va rămîne viu.
Continuaţi-I gîndul cel profund,
Căcî glasu-I pentru-ntotdeauna a tăcut…

(Eugenia Lazari)
Grigore  Vieru  vorbeste  de  semnificaţia  pe  care  o  are  cuvîntul

"mama". El afirma:  "Mama! Ce cuvînt inălţător! Primul nostru cuvînt! Ce
sentiment de dragoste ne învăluie sufletul şi un chip sfînt ne apare în faţa
ochilor  atunci  cînd  îl  rostim!".  Orice  copil  vede  în  mama  lui  o  fiinţă
măreaţă,  fără de păcat, puternică precum o stîncă în marea învolburată şi
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totuşi, în acelaşi timp, o fire blîndă, o zînă ce a coborît din ţărmul basmelor
pentru a fi alături de noi.

Grigore Vieru este un poet prin excelenţă al Mamei şi maternităţii.
Mama poetului,  concretă,  reală,  veghetătoare  şi  însufleţitoare  a  spaţiului
copilăriei  care este unul,  matern,  devine Mama Naturii  şi  a  Cosmosului,
Mumă în genere. Mama în  poezia lui Vieru a fost cîntată în aşa fel, în care
nu a mai cîntat-o nimeni pînă la El şi după El.

Poezia lui  Vieru exprimă perfect,  prin identităţi paralele,  mişcările
sufleteşti materne şi cele cosmice: «Uşoară, maică, uşoară, / C-ai putea să
mergi călcând / Pe seminţele ce zboară / Între ceruri şi pământ / În priviri /
c-un fel  de teamă,  /Fericită  totuşi  eşti  — /  Iarba ştie  cum te cheamă,  /
Steaua ştie ce gîndeşti» (Făptura mamei).

O altă poezie în care mama devine un simbol cosmogonic şi în care
fiecare element al universului – atît al spaţiului teluric, cît şi al celui celest –
trebuie să-şi amintească de mamă mai ales în clipa sa de manifestare plenară
(iarba când înverzeşte, floarea când înfloreşte şi steaua când se iveşte) este
« Tu, iarbă, tot ai mamă?»: 

Tu, iarbă, tot ai mamă? 
De ai – de bună seamă:
Atunci când înverzeşti,
De ea îţi aminteşti. 
Tu, floare, tot ai mamă? 
De ai – de bună seamă:
Atunci când înfloreşti, 
De ea îţi aminteşti.
Tu, steauă, tot ai mamă?
De ai – de bună seamă:
Atunci când te iveşti, 
De ea îţi aminteşti. 

Mama trăieşte  între  cer  şi  pămînt,  adică  mereu  în  mintea  lui.  În
poezia lui Gr.Vieru simbolul mamei are aceeaşi ambivalenţă ca şi în cele ale
mării  şi  pămîntului:  viaţa  si  moartea  sunt  corelative.  Naşterea  înseamnă
ieşirea  din  pîntecul  mamei;  moartea  înseamnă  reîntoarcerea  în  pamînt.
Mama  este  simbolul  adăpostului,  căldurii,  dragostei  şi  hranei,  care  pe
parcursul vieţii poetului îl însoţesc mereu.

Mama are capacitatea magică de a repara şi a întreţine întregul, starea
de echilibru a omului şi universului: «Această lună lină / De nu va răsări,
/În locu-i răsări-va / Lin chipul maică-mi». Maternitatea este eminamente
Neuitare  şi  poezia  lui  Gr.Vieru  realizează,  în  fond,  dubla  mişcare  de
înaintare-întoarcere în circuitul, constant reluat, al amintirii.

Marea  Mamă,  în  jurul  căreia  gravitează  dorinţele  umanităţii,  e
arhetipul principiului structurant al universului ce se prefigurează în zorii
omenirii,  generând  cunoscutele  figuri  mitice:  Mama Pîinii,  Astarte,  Isis,
Maya,  Magna,  Mater,  Anaitis,  Afrodita,  Sybele,  Reya,  Geya,  Demeter,
Miriam sau Diana, o multimamia, care apare ca o reprezentare iconografică



Eugenia Lazari

a naturii în formă de femeie care ţine un glob pămîntesc, mod de a exprima
acţiunea de a ocroti şi a alimenta tot ce este viu.
         În lirica lui Gr.Vieru străvechiul motiv este cultivat pe fecundul sol al
tradiţiei  româneşti,  care  naşte o anume notă specifică  a  apropierii  calde,
învăluitoare, intimizătoare şi înnemuritoare. Adorarea mamei este redată cu
o duioşie şi delicateţe feminină, dorul sfîşietor de mamă dă poeziei un ton
tînguitor, predominat de  un sentiment de regret:  ”Iartă-mă, ţi-e părul alb,
înzăpezit, / Iartă-mă, pe lîngă tine eu nu sînt. / Iartă-mă, cu ochii stai mereu
la drum, / Iartă-mă, de-atîta timp nu ne văzum.” (“Iartă-mă”).

Poetului  în  mod  special  îi  place  să-şi  aducă  aminte  scene  din
copilărie cu mama lui, pentru care are un cult. Nu există grandilocvenţă şi
nici demagogie în aceste evocări. Tot ceea ce povesteşte sau declară poetul
ni se impune ca sincer şi adevărat: “Mama mă mîngîie, / Soarele luceşte. /
Soarele e  unul,  /  Mama una este.”(“Mama”) Pentru Vieru,  ca şi  pentru
Blaga, fericirea s-a născut la sat . Femeia muncită , Mama , îşi plimba doar
făptura între slujbă, Dumnezeu şi real, slujba tăcerii de piatră şi slujba pîinii
la  cuptor.  Fără   a  se  evedenţia,  Mama  poetului  a  crezut  neîncetat  în
Dumnezeu şi această credinţă o divinizează şi mai mult în ochii poetului:
“Mama mea viaţă  întreagă / A trăit fără bărbat. / Singuri prea eram în
casă / Ploi cu grindină cînd bat.” Aceste versuri exprimă că mama lui chiar
dacă a trăit fără bărbat nu s-a lăsat, dar a luptat pentru a supravieţui şi acele
ploi cu grindină care semnifică tristeţea , durerea şi necazul,  ea le-a trăit
singură,  fără  a  apela la ajutorul  cuiva.  Poetul  o reaminteşte pe mama în
termeni atît de simpli, încît poate fi tradus în orice limbă. La fel de frumos
el o descrie ca cum creşte pîinea în cuptor. Vorba unui prozator : “El scrie
despre mama sa ca la gura cuptorului cînd se face pîinea”. Mama ca motiv
fundamental al creaţiei lui Gr. Vieru, cunoaşte diferite întruchipări stilistice
–  de  la  confesiunea  directă,  abia  ascunsă  în  mantia  versului,   pînă  la
compararea mamei cu nişte lucruri cum ar fi patria, pămîntul şi altele. În
general, poetul îşi cere scuze pentru o vină care nu-i aparţine.

Chipul mamei ne cheamă la ea, supărarea şi neliniştea ne-o alină şi
de multe ori  chiar  şi  bolile ni  le vindecă.  Unde nu s-ar afla omul,  el  îşi
aminteşte de pămîntul natal , de casă,  care sunt aproape de chipul mamei.
Mama în viaţa poetului deţine vîrful emoţiilor. Citind poeziile lui Grigore
Vieru, în primul rînd, ne amintim de mama noastră şi ne dăm seama că, într-
adevăr, ea ne-a dat viaţă, ne-a educat, ne-a învăţat să deosebim binele de
rău, dar noi la rîndul nostru trebuie să-i acordăm atenţie şi neţinînd cont de
situaţie,  s-o  ascultăm,  pentru  că  ea  ne  doreşte  doar  binele  şi  de  aceea
reacţiile  fundamentale  ale  liricii  lui  Vieru se manifestă  ca nişte   mişcări
solemne ale sufletului reflectat spre mamă.

Privind din altă parte, Vieru abordează motivul mamei dînd naştere şi
unei  discuţii  pe  tema  “restrîngerii”.  Aici  este  oportun  să  explicăm  că
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limitarea  motivului  mamei  a  avut  o  semnificaţie  deosebită,  poetul
sustrăgîndu-se conştient şi ingenios “datoriei”de a evoca “artistic” cuceririle
şi aspirările omului sovietic binefacerii “prieteniei popoarelor” şi altor teme
şi  sarcini,  prevăzute  de  hotărîrile  de  partid  şi  de  indicaţiile  forurilor
conducătoare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, chiar în contextul reluării
insistente a motivului poetic al mamei, scriitorul proceda în fiecare poezie
în mod original, punea în lumină semnificaţii  noi ale motivului, depunea
eforturi cuvenite pentru a nu se repeta, aceasta reuşindu-i de cele mai multe
ori.
Ca şi în poezia pentru copii, în creaţia sa pentru adulţi, G.Vieru pornea de la
sacralitatea ori poate mai curînd de la sacralizarea unor fiinţe şi adevăruri pe
care literatura “realismului socialist”, nereuşind să le lichideze definitiv, le
trece cu ostentaţie pe un plan secundar.  În epoca imediat postbelică rolul
mamei revenea, în mare  măsură, Patriei.

În acest context Vieru a afirmat poetic şi profund polemic : “Mamă,
tu eşti  patria mea !”  Abordează acest  motiv şi  alţi  poeţi  de la  noi,  unii
realizînd operte  foarte  bune,  dar  Vieru a lucrat  cu tenacitatea meşterului
care îşi propuse răsturnarea unei mentalităţi şi întronarea unui adevărat cult
pentru mama, care – spre deosebire de patria sovietică – era în adevăr una,
unica şi –principalul – alta decît imperiul de necuprins . 

Grigore  Vieru  venea  să  glorifice  mama  adevărată,  nu  una  de
împrumut: “Mamă, / Tu eşti patria mea! / Creştetul tău – vîrful muntelui /
Acoperit de nea. / Ochii tăi – / Mări albastre. / Palmele tale – / Arăturile
noastre…”
Poezia  lui  Grigore  Vieru  despre  mamă  avea  o  misiune  şi  un  efect
revoluţionar.   Acest  efect  a  fost  cu atît  mai  mare,  cu cît  poetul  proceda
absolut firesc.
Altă  dată  Gr.  Vieru  dezvăluie  –  într-o  singură  imagine  deosebit  de
cuprinzătoare şi de sugestivă – altruismul desăvîrşit al mamei prin mijloace
alegorice sau parabolice , dupa cum e cazul în poezia” Pasărea” : “Cînd s-a
întors / la puii ei cu hrana, / găsise cuibul gol / şi amuţit. / L-a cautat / pînă-
i albise pana, / şi-n cioc / seminţa a-ncolţit”.
Aceasta e mama adevărată,  cu grija ei maternal mistuitoare,  ce transpare
dintr-o imagine concretă, plastică, proaspătă şi impresionantă.

Dacă  am  privi  pasărea  ca  patrie,  iar  puii  -  populaţia  ei,  atunci
demonstrăm că patria I-a născut pe copii, dar ei la rîndul lor trebuie s-o
apere,  s-o respecte,  s-o îmbunătăţească.  Dar ei au lepădat-o din cauza că
dorinţele nu le satisfăceau şi ei au preferat o patrie străină. Mama totuşi nu
I-a uitat, I-a căutat, dar puii nu au dorit să se întoarcă. Dar acea seminţă
semnifică  durerea  unei  răni  lăsate  în  sufletul  mamei,  care  pînă  la  sfîrşit
dispare  încolţindu-se  în  cioc.  Penele  albe  semnifică  scurgerea  timpului
ireversibil în nădejdea reîntoarcerii puilor.

Putem privi această situaţie şi din altă parte: cînd puii cresc ei pleacă
din  cuibul  părintesc,  la  fel  şi  oamenii  devenind  maturi  părăsesc  casa
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părintească şi se stabilesc în alt loc. Mama ştiind că copiii sunt cele mai
scumpe fiinţe pentru ea, nu poate suferi acest fapt şi mult timp este chinuită
de tristeţe, de speranţa că ei se vor întoarce.
În  “Cinstea  proverbelor”   mama îi  dă  fiului  poveţe  directe,  însă  foarte
frumos  alcătuite,  gîndul  fiecăreia  fiind profund,  iar  forma – atrăgătoare:
“Prin  noua  Patrie  cea  dulce  /  Întîul  fă  cărare,  /  Ca  cel  sculat  mai
dimineaţă,  /  Acela  e  mai  mare”  sau:  “De aur să nu-mbraci  vreodată  /
Cununi strălucitoare, / De n-ai purtat pe frunte / Cununa de sudoare”.

Cu  fiecare  strofă  a  acestei  inspirate  poetice  “poveţe”,   mama  îi
propune fiului – şi nouă, cititorilor, - un întreg program etic întemeiat de
experienţa milenară a poporului nostru:

“De nu ştii cum, sau nu ai vreme
Zidi o casă nouă,
Cu-a ta suflare încălzeşte
Pe acea de-I părintească”
 “Poţi fi de aur plin, dar dacă
În casă n-ai un leagăn,
De noi se prinde atunci urîtul
şi cîte nu se leagă!”
De-întîrzie în primăvară 
Să vină ciocîrlia,
Aruncî-ţi inima în ceruri
Şi-nveseleşte glia”.

Numai urmînd un atare “program”, fiul se poate simţi om. Ori acesta
e visul de totdeauna al fiecarei mame iubitoare. Poetul găseste forme dintre
cele mai originale de glorificare a virtuţilor mamei. La un moment dat ea
parcă ar înceta să fie ceva material, devine esenţa aceea ce domină întreg
cosmosul, întreg universul ca în “Făptura mamei”.

Sacralizarea mamei, investirea ei cu calitaţi etice alese, scoaterea din
rîndul fiinţelor ordonate, sunt permanente creaţiei vierene. Concometent iau
naştere poezii în care fiul îşi exprimă recunoştinţa pentru tot ce a însemnat
şi înseamnă mama:

“Măicuţa mea: grădină
Cu flori, cu nuci şi mere ,
A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!
Măicuţo, tu:vecie,
Nemuritoare carte
De dor şi omenie
şi cîntec fără moarte!”
                         (“Mi-e dor de tine , mamă”)
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Dorul de mamă nu se stinge în tinereţea personajului liric. Preţuirea
sacrificiului mamei este cauzată de o viaţă întreagă  a fiului reconuscător:

“O stea mi-atinge faţa
Ori poate-a ta năframă.
Sunt alb bătrîn aproape,
Mi-e dor de tine, mama”.
Acestea  şi  multe  altele  poezii  despre  mamă adeveresc  o  lume  de

sentimente  şi  idei,  care  formează  bogăţia  poeziei  lui  Grigore  Vieru,
constituind în acelaşi timp o încercare grea pentru autor: aceea de a fi de
fiecare dată original, nou, surprinzător nu numai în “idee”, dar şi expresie.
De cele mai multe ori  Grigore Vieru reuşeşte  să fie astfel.  În creaţia  sa
mama este un simbol cu multiple semnificaţii etice şi sociale. Ea este o altă
Maică Marie, un început a toate cîte sunt, devenind Muma însăşi.  Patrie,
plai, grai, izvor şi alte realităţi primordiale sunt sugerate, la Grigore Vieru,
prin simbolul mamei.

Pentru acest mare poet dragostea pentru femeie, în sensul extins al
cuvîntului, înseamnă dragostea pentru fiinţa ce dă viaţă. 

Îndemnurile  lui  ca  micuţul  să-şi  iubească  mama  sunt  de
o ingeniozitate pe potriva copilului:  “Cînd te duci pe dealul poamei, / Să
săruţi mîinile mamei. / Cine mîinile-i sărută, / Parcă merge şi-i ajută”. 

Dorul de mamă nu se stinge în tinereţea personajului liric. 
Preţuirea sacrificiului mamei este cauza de o viaţă întreagă a fiului

recunoscător.
În concluzii vreau să spun că Mama e considerată de Grigore Vieru

valoare  supremă  a  existenţei  omului.  Superioară,  unică,  incomparabilă.
Poezii despre mamă a  putut să scrie oricine oricînd, însă ca Grigore Vieru -
numai  un  fecior,  care  a  trăit  adînc  şi  sincer  toate  durerile  şi  necazurile
mamei,  n-a  scris  nimeni.  De aici  şi  originalitatea  poeziei  vierene  despre
mamă, caracterul ei melodios.

Vieru e atît de scump pentru noi, încât el rămâne la timpul prezent.
Eu încă  nu  m-am detaşat  de  el.  Pentru  mine,  Vieru  există  şi  v-a  exista
mereu.  Nu  pot  să  scriu  despre  el  la  timpul  trecut,  căci  nu-mi  permite
sufletul. Sensibil, generos, îngăduitor, înţelegător şi talentat, acesta a fost
Grigore Vieru, versurile căruia au fost  şi vor fi cîntate, recitate, aplaudate
de mii şi mii de admiratori. Atare poezii nu pot să nu influenţeze cititorul, să
nu-l incite la meditaţii, să nu-i sugereze un comportament etic pilduitor în
relaţii cu mama, şi nu numai.
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ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛИБАБОВКА

Иван Пасков, краевед
Научное общество болгаристов Республики Молдова

В  2011  г.  селу  Колибабовка,  Леовского  района,  самому
северному  болгарскому  населенному  пункту  Молдовы  исполняется
сто  лет. Это село с  интересными  традициями, обычаями и красивыми
обрядами, дошедшими до нас из глубины веков. Оно всегда славилось
своими  трудолюбивыми  и  состоятельными  селянами,  которые
стремились  превратить  его  в  благоустроенное,  красивое  село.
Колибабовка и сегодня гордится людьми, которые окончив различные
учебные заведения, добились высоких результатов, активно проявляли
и продолжают проявлять себя во всех сферах жизни: экономической,
политической,  социальной,  культурной,  религиозной  и  т. д. Здесь
представляем некоторых  из них, которыми гордится село.  

Тофратов Константин Петрович.  Родился в 1892 г. в  селе
Кирсово Комратской волости Бендерского  уезда Бессарабии.  Вскоре
после его рождения  родители переехали в Колибабовку. Константин
Петрович  стал  первым  жителем  села,  получившим  высшее
образование.  Участник  Первой  мировой  войны,  военврач.  После
войны  работал  врачом  в  коммунах  Минжир,  Саратены.  На  свои
средства построил больницу в Колибабовке. Около 30 лет лечил людей
в  Бессарабии,  а  в  1944  г.,  боясь  репрессий  со  стороны  советской
власти, уехал в Румынию. Обосновался в  Букурешть, где отдавал свои
силы  любимому  делу  вплоть  до  кончины  в  1976  г.  Воспитал  2-х
дочерей.

Шавриев Николай  Георгиевич.  Родился  в  1885 г. в  селе
Твардица  Чадыр-Лунгской  волости  Бендерского  уезда.  Он  один из
основателей  села  Колибабовка.  Избирался  его  старостой.  В  1925 –
1926  гг.  работал  примаром  коммуны  Орак.  В  30-е  годы  был
заместителем примара (примар аджунт), консилиером  этой коммуны.
В 1941 г. за сотрудничество с румынскими властями органами НКВД
был  репрессирован  вместе  с  семьей.  По  пути  следования  на
спецпоселение был осужден. По данным свидетельства о смерти от 5
сентября 1947 г., он  умер от воспаления легких 2 февраля 1943 г. в
возрасте 58 лет в застенках ГУЛАГа.

Шавриев Пантелей  Захарович.  Родился  в  1918  г. в  селе
Твардица  Чадыр-Лунгской  волости  Бендерского  уезда.  В  1920  г.
вместе  с  родителями  переселяется  в  Колибабовку,  где  в 1929  г.
окончил начальную школу. В 1932 году окончил ремесленное училище
по  столярному  делу  в  городе  Хушь,  а  в  1935  г. –  Кишиневское
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училище  общества  инвалидов  (как  сын  инвалида).  До  призыва  в
румынскую  армию  в  1939  году,  занимался  столярным  ремеслом.  С
1944  по  1949  годы  работал  заведующим  Колибабовской  начальной
школой  и  учителем  начальных  классов.  В  1950  г.  окончил
Маркулешскую  одногодичную  сельскохозяйственную  школу
бухгалтеров  колхоза.  Работал  бухгалтером  колхоза,  заготовителем-
экспедитором по заготовке леса. С середины 50-х годов и до 1974 года
был  учителем  молдавского  языка  и  литературы,  учителем  труда.
Воспитал 4-х детей.

Шевченко Григорий Семенович. Родился в 1920 году в селе
Колибабовка.  К  1930  году  окончил  начальную  школу,  затем  был
послан родителями для обучения кузнечному ремеслу к дяде (свяку
Михал) в село Валя-Пержий Бендерского уезда (ныне Чимишлийского
района).  Стал  первым  кузнецом в  селе.  Затем  был  мобилизован  на
трудовой фронт «кончентраре» в Румынию, а в 1944 г. – на лесоповал
в Молотовскую (Пермскую) область Российской Федерации. Досрочно
вернулся с трудового фронта. Умерла жена. Начал работать кузнецом
в селе, а с 1946 г. – кузнецом колхоза. У него были  «золотые руки» –
кузнецом  он  был  от  бога.  Проработал  в  кузнице  более  40  лет,  и
продолжал работу после выхода на пенсию. За самоотверженный труд
и  безупречную  работу  ему  было  присвоено  звание  «Заслуженный
колхозник». Воспитал 5-х детей.

Волков Михаил  Ананьевич.  Родился  в  1925  году  в  селе
Колибабовка. Образование начальное. Один из первых трактористов.
В  1945  году  после  окончания  курсов  трактористов  стал  работать
механизатором в совхозе «Леовский» (с. Князевка). А после создания в
1946 г.  колхоза в Колибабовке он перевелся  в Леовскую МТС и на
тракторе НАТИ стал обслуживать родной колхоз «Победа». В 1949 г.
его  семья  была  депортирована  в  Бурят-Монгольскую  АССР.  Там
продолжал работать трактористом. В 1956 г.  вместе с семьей вернулся
в  родное  село,  где сразу  же   вливается  в  коллектив  местных
хлеборобов. За безупречную работу, трудолюбие, за высокую культуру
земледелия  и  воспитание  молодых  кадров  механизаторов  получил
звание «Заслуженный колхозник». Воспитал 5-х сыновей.

Волков Дмитрий  Иванович.  Родился  в  1907  году  в  селе
Давлет  Агач  Ивановско-Болгарской  волости  Аккерманского  уезда
(ныне с. Делены Арцизского района Одесской области). Образование
начальное.  В  1946  г.  был  избран  первым  председателем  колхоза
«Победа»,  работал  до  сентября  1948 г.  В  июле  1949  года  вместе  с
семьей  депортирован  в  Бурят-Монгольскую  АССР.  В  1956  г.
возвратился  с  семьей  в  село.  Работал  животноводом,  затем  стал
заведующим молочно-товарной фермой. Воспитал 6-х детей.

Казалны Гаврил  Федорович. Родился  в  1908  году  в  селе
Кирсово  Комратской  волости  Бендерского  уезда  Бессарабии.
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Образование начальное. В 1943 г. был мобилизован на трудовой фронт
«кончентраре» в Румынию, а в 1944 г. – на рудники в Сибирь. После
возвращения (1947 г.) работал бригадиром полеводческой бригады, а
затем  председателем  колхоза  (1951 –  1952  гг.).  В  1950  г.  окончил
курсы председателей  колхоза.  Возглавлял Саратенский (1951 –  1952
гг.)  и  Оракский  (1963 –  1966  гг.)  сельские  советы.  Руководил
полеводческой  бригадой  и  молочно-товарной  фермой  колхоза.
Воспитал 5-х сыновей.

Мороз Виктор Афанасьевич. Родился в 1911 г на Украине.
По  специальности  агроном-полевод.  После  Великой  Отечественной
войны  был  направлен  на  работу  в  Молдавию  в  заготовительную
систему республики. Работал начальником Бельцкого, Кагульского и
Леовского райзагов. Он был из рядов тридцатитысячников (это тысячи
партийных,  советских  и  хозяйственных  работников,  направленных
КПСС из города в деревню руководить колхозным строительством). В
1955 г. он по рекомендации райкома партии был избран председателем
укрупненного  колхоза  «Победа».  Возглавлял  его  более  6  лет,  в  это
время колхоз вышел в передовые по району, а по животноводству – по
республике. С 1962 г.  и до ухода на заслуженный отдых руководил
Бельцким кукурузокалибровочным заводом. Воспитал 3-х детей.

Попов Алексей  Иванович.  Родился  15  апреля  1929  года.
Окончил начальную школу. Работал в единоличном хозяйстве своего
отца,  а  с 1946  г.  трудился  в  колхозе.  В  1948  году  окончил  курсы
трактористов в  Леовской МТС.  Работал  трактористом,  помощником
бригадира,  бригадиром  тракторной  бригады,  слесарем-наладчиком
пункта  технического  обслуживания  (ПТО)  колхоза.  Участник  и
лауреат ВДНХ СССР. Награжден золотой медалью ВДНХ. Приказом
№  476 от 5 ноября 1955 года Леовским МТС был награжден именным
ружьем  за  организацию работы  тракторной  бригады.  Неоднократно
избирался  депутатом  местного  и  районного  советов.  Воспитал  4-х
детей.

Дойчев Петр Христофорович. Более 15 лет жизни, не жалея
сил  и  энергии,  отдал нашему  хозяйству.  В  годы  Великой
Отечественной войны их семья была эвакуирована в город Таганрог.
После  войны  Дойчевы  вернулись  в  родное  село  Кринички
Измаильской области (ныне Килийский район Одесской области). 

Окончив  сельскую  школу,  Петр Христофорович  поступил  в
Копкуйский  сельскохозяйственный  техникум  на  специальность
«агроном-полевод-хлопковод», по окончании которого был  направлен
на  работу  участковым  агрономом  Долнянской  МТС  Ниспоренского
района. После службы на флоте работал главным агрономом в колхозе
им.  Куйбышева  Леовского  района.  С  1961  г.  по  1976  г.  был
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председателем  колхоза  им.  Котовского.  В  последние  годы  работал
председателем  Леовского  объединения  механизации  сельского
хозяйства,  Председателем  Леовского  Совета  колхозов,  заместителем
председателя Леовского районного агропромышленного объединения
по механизации и растениеводству.  Награжден  орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды). Воспитал 2-х сыновей.

Гайдаржи Степан Антонович. Родился 20 октября 1935 года.
Трудным  было  его  детство.  В  раннем  возрасте  остался  без  отца.
Самостоятельно  выбивался  в  люди.  Когда  мать  вышла  замуж,  по
обоюдному  согласию,  он  остался  у  деда  Гайдаржи  Степана
Антоновича. В голодном 1947 г. окончил начальную школу и в 11 лет
начал трудовую деятельность в колхозе. Затем была служба в рядах
советских  войск  в  Германской  Демократической  Республике.  После
армии   окончил  училище  механизации  сельского  хозяйства  №  9  в
Комрате,  затем  вечернюю  школу,  Каменский  совхоз-техникум  по
специальности агроном-овощевод. Работал трактористом, бригадиром
тракторной  бригады  в  селе  Орак,  заведующим  механической
мастерской колхоза, управляющим первого отделения в Колибабовке,
бригадиром  виноградарской  бригады,  заведующим  нефтебазой.
Кавалер  ордена  Ленина,  Трудового  Красного  Знамени,  Октябрьской
Революции  и «Знак Почета». Воспитал 2-х детей.

Вердеш Георгий Алексеевич. Родился  14 мая  1937 года в
селе  Чадыр.  В  1952  году  окончил  Чадырскую  неполную  среднюю
школу.  До  призыва  в   ряды  советской  армии  работал  счетным
работником в колхозе «Победа». После завершения службы в армии в
1959 году работал сначала бухгалтером,  затем главным бухгалтером
колхоза.  Без  отрыва  от  производства  в 1965 г. окончил Бендерский
планово-экономический  техникум,  а  в  1973  году  экономический
факультет Кишиневского сельскохозяйственного института. Получил
специальность  агроном-экономист.   С  1966  по  1976  гг.  работал
заместителем  председателя  колхоза  и  секретарем  парторганизации
колхоза, в 1977 – 1979 годах – председателем колхоза им. Котовского,
в  1979 –  1994  годах –  директором  совхоза  «Чадыр».  С  1994  г.  до
настоящего  времени  руководит   SRL «Gavgam-Com».  Награжден
орденами  Трудового  Красного  Знамени,  «Знак  Почета»,  Трудовой
Славы III степени. Воспитал 3-х детей.

Балтажи Степан  Федорович.  Родился  7  июля  1944  года.
После окончания Карпиненской средней школы № 1 в 1964 г. связал
свою деятельность с обучением детей в местной сельской школе.  В
1971 году окончил Тираспольский педагогический институт имени  Т.
Г. Шевченко  по  специальности  «математика».  Работал  завучем,
директором школы. Первый председатель  Колибабовского сельского
совета,  проработал  в  этой  должности  более  16  лет.  С  1993 г.  и  до
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выхода  на  пенсию  работал  учителем  математики  в  средней  школе.
Воспитал  2-х детей.

Искимжи Мария  Дмитриевна.  Родилась  14  июня  1950  г.
Окончив  Колибабовскую  8-летнюю  школу,  стала  работать  рядовой
колхозницей, продолжая  учебу в вечерней школе,  которую успешно
окончила в 1968 году. В 1970 г. окончила Каменский совхоз-техникум
по специальности «агроном-плодоовощевод». Работала воспитателем в
детских  яслях  села,  учетчиком  I-го  отделения  колхоза,  бригадиром
табаководческой  бригады,  секретарем  колибабовского  сельсовета,
бригадиром  овощеводческой  бригады,  заведующей  центральным
складом  ПСК  «Агро-Колибабовка».  Она  награждена  орденом  «Знак
Почета», значком Отличник санитарной обороны СССР». Воспитала 4-
х детей.

Наков  Василий  Васильевич.  Родился  24  мая  1941  года.
После  окончания  Колибабовской  неполной  средней  школы  работал
прицепщиком,  водителем,  механиком,  бригадиром
специализированной  тракторно-виноградарской  бригады  колхоза.
Работу совмещал с учебой.  В 1968 г.  закончил 11 классов вечерней
школы,  в  1971  г.  –  Молдавский  совхоз-техникум  Министерства
сельского  хозяйства  в  поселке  Светлый,  по  специальности  «техник-
механик». С 1984 года работал главным инженером совхоза «Чадыр».
Награжден  орденами  Трудовой  Славы  III и  II степени,  Серебряной
медалью  ВДНХ  СССР,  за  высокую  культуру  земледелия  занесен  в
«Золотую книгу Молдавской ССР».  Воспитал 4-х детей.

Петрова Елена Пантелеевна. Родилась 18 октября 1952 года
в Колибабовке. В 1971 году окончила Тираспольский плодоовощной
совхоз-  техникум имени М. В. Фрунзе, по специальности «агроном-
плодоовощевод», и  была  направлена  на  работу  в  совхоз-завод
«Зырнешты» Кагульского района на должность агронома-овощевода.
В  1973  г.  вернулась  в  родное  село.  Работала  бригадиром
овощеводческой  бригады,  председателем  профкома  колхоза  имени
Котовского,  секретарем  сельсовета,  заместителем  председателя
сельсовета (1990 –  1993 гг.), примаром села (1993 – 1999 гг.). С 2000
года  по  настоящее  время  трудится  в  Дирекции  по  статистике
Хынчештского  района  на  должности  специалиста-интервиера.
Воспитала 3-х детей.

Волков Дмитрий  Дмитриевич.  Родился  12  ноября  1947  г.
Сын первого председателя  колхоза  «Победа».  В 1949 г.  семья была
депортирована  в  Бурят-Монгольскую  АССР,  откуда  в  1956  г.
вернулась  на  родную  землю.  В  1967  г. окончил  Молдавский
зооветеринарный  совхоз-техникум  «Карманово».  После
демобилизации из рядов Советской армии работал ветфельдшером в
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колхозе.  Без  отрыва  от  производства  окончил  Одесский
сельскохозяйственный  институт  по  специальности  «ветеринарный
врач».  С  1971 г. занимал должности  главного ветврача  и  секретаря
комсомольской  организации,  заместителя  председателя  колхоза  и
секретаря партийной организации колхоза. Награжден орденом «Знак
Почета». Воспитал 3-х сыновей.

Балтажи  Семен  Савельевич.  Родился  2  июля  1941  г. в
Колибабовке.  В  1949  г.  семья  была  депортирована  в  Бурят-
Монгольскую  АССР.  В  середине  50-х  годов,  в  период  хрущевской
оттепели,  семья  вернулась  в  родное  село.  Окончил  училище
механизаторов  сельского  хозяйства  №  9  города  Комрат.  Работал
трактористом в колхозе.  Служил в Заполярье. После демобилизации
работал  водителем  в  Леовской  автобазе  №  25.  Затем  учился  в
Кишиневском  индустриально-педагогическом  техникуме.  Работал
мастером  производственного  обучения  в  Карпиненском  СПТУ,
бригадиром  тракторной  бригады  в  селе  Чадыр.  Без  отрыва  от
производства окончил  Кишиневский сельскохозяйственный институт
имени  М.В.Фрунзе  по  специальности  «инженер-механик».  Работал
инженером-экспедитором  в  объединении  механизации  сельского
хозяйства, заместителем председателя колхоза и секретарем партийной
организации колхоза (1977-1991 гг.), главным инженером ПСК «Agro-
Colibabovca». Награжден медалью «За трудовую доблесть». Воспитал
3-х детей.

Шавриев Георгий  Николаевич.  Родился  8  мая  1955  г.
Окончил  Колибабовскую  8-летнюю  школу,  а  затем  в  1972  г. –
Леовскую среднюю школу № 1. В 1973 –  1975 гг.  служил в армии.
После демобилизации работал методистом по спорту в колхозе. С 1988
г. по 1999 г. служил в органах МВД. Прошел путь от курсанта Средней
специальной  школы  милиции  до  заместителя  комиссара  районного
комиссариата  полиции  города  Леово.  В  1999 –  2003  гг.  работал
примаром коммуны Орак. С 2003 по настоящее время – примаром села
Колибабовка.  В  1992  г.  Окончил  юридический  факультет
Кишиневского  государственного  университета.  Он  награжден
медалью «За  отличную службу по охране  общественного  порядка».
Воспитал 5-х детей.

Далее мы продолжим список известных колибабовцев, в число
которых входят люди, некогда жившие и трудившиеся в селе, а ныне –
за его пределами.

Крылев Петр Иванович. Родился 1 января 1954 г. Трудовую
деятельность  начал  в  1973  г. в  Леовской  автобазе  №  25,  после
окончания  Молдавского  совхоза-техникума  механизации  сельского
хозяйства по специальности «механик по техническому обслуживанию
и  ремонту  автомобилей».  В  1983  г. заочно  окончил  Кишиневский
политехнический институт имени С. Лазо по специальности «инженер-
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механик  автомобильного  транспорта».  Работал  механиком  по
контролю технического состояния автотранспорта перед выездом на
линию,  инженером  по  перевозкам,  начальником  отдела  по
эксплуатации.  Возглавлял  бригаду  рационализаторов  по  внедрению
новых  методов  организации  труда    в  АТБ.  С  2002  г.  работал
инспектором  труда,  а  с  2003  г.  –  главным  инспектором  труда
Инспекции труда по Леовскому району. 

Калинков Николай Георгиевич. Родился 1 марта 1943 года в
Колибабовке.  В  1949  г.  их  семья  была  депортирована  в  Бурят-
Монгольскую АССР. В 1956 году семья вернулась из спецпоселения в
Колибабовку, где Николай Георгиевич закончил 7-летнюю школу. В
1960  г.  окончил  Карпиненскую  среднюю  школу  №  1.  В  1965  г.
получил в Москве высшее юридическое образование.  Без  отрыва от
производства окончил Академию внутренних дел СССР. Пожалуй, он
единственный  уроженец  села,  имеющий  два  высших  образования.
Свою  трудовую  деятельность  он  связал  с  органами  МВД  города
Москва. Долгие годы занимал должность заместителя начальника ОВД
Ворошиловского  района  столицы  СССР.  Имеет  государственные
награды. Воспитал 2-х дочерей.

Искимжи Николай Иванович. Родился 13 августа 1980 года.
В  1997  г.  окончил  Колибабовскую  среднюю  школу  и  поступил  в
Технический университете  Молдовы (ТУМ).  В 2002 г.  успешно его
окончил  по  специальности  «инженер  легкой  промышленности».
Получил звание магистра технических наук в ТУМе. В 2010 г. защитил
диссертацию  в  Техническом  университете  города  Яссы  (Румыния),
ему  было  присвоено  звание  доктора  технических  наук.  Работал
старшим  преподавателем  кафедры «Моделирование  и  технология
изделий  из  кожи»  на  факультете  легкой  промышленности  ТУМа,
модельером  на  фабрике  ÎS «Bujor-Prim»  SA (2002-2005  гг.),
начальником  технического  отдела  ÎS «CREPOR»  Республиканского
экспериментального  центра  протезирования,  ортопедии  и
реабилитации.

Пармакли Иван Дмитриевич. Родился 13 февраля 1962 года.
После окончания Колибабовской 8-летней школы в 1977 г. поступил в
Кишиневское  сельскохозяйственное  училище  виноделия.  Успешно
окончил его в 1981 году и поступил в Кишиневский политехнический
институт  имени  С. Лазо  (КПИ).  В  1986  году  окончил  его  по
специальности  «инженер-технолог  виноделия».  Свою  трудовую
деятельность  начал  обработчиком  виноматериалов  на  винзаводе
«Саратены»  Леовского  АПО.  Работал  инженером  кафедры,
заместителем  председателя  профкома  студентов  института  (1986 –
1991  гг.), технологом,  начальником  цеха  розлива  тихих  вин,
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начальником отдела сбыта комбината шампанских и марочных вин АО
«Крикова»,  исполнительным  директором  Центра  бизнеса  и  туризма
АО  «Крикова-вин»,  координатором  по  проблемам  заготовки
виноматериалов,  директором винзавода  «София» АО «Фабсо»  уезда
Лэпушна,  директором  винзавода  АПК  Бачой  муниципия  Кишинев.
Воспитывает 2-х сыновей.

Петров Александр Захарович.  Родился  27  февраля  1974 г.
Учился  в  Колибабовской неполной средней  школе,  затем в  средней
школе  села  Сарата  Нова.  В  1997  году  окончил  Кишиневский
государственный  университет  медицины  и  фармацевтики  имени
Н.Тестимициану  по  специальности   «хирургия».  Работал  врачом-
хирургом  в  городе  Тирасполь,  а  с  2000 г.  по  настоящее  время
возглавляет  Республиканский  центр  крови  в  Тирасполе.  Отличник
здравоохранения ПМР. Воспитывает дочь. 

Шереметев Георгий Иванович. Родился 6 августа 1968 года.
Учился в Колибабовской неполной средней школе, а в 1985 г. окончил
среднюю  школу  села  Сарата  Нова.  Поступил  в  Кишиневский
политехнический  институт  имени  С.  Лазо.  После  его  окончания  по
специальности  «инженер-строитель»  начал  свою  трудовую
деятельность в жилищно-эксплуатационном управлении (ЖЭУ) города
Кишинева. Работал мастером по эксплуатации домов ЖЭУ, а с 1999 г.
– предприниматель в сфере торговли. Воспитал дочь.

Шаршова (Морару) Татьяна Федоровна. Родилась 3 марта
1957 г. в Колибабовке. В 1972 г. окончила Колибабовскую неполную
среднюю школу и поступила в Кагульское педагогическое училище. В
1976  г. окончила  его  с  отличием  и  поступила  на  филологический
факультет  Молдавского государственного  университета.  В  1981  г.
поступила  в  аспирантуру  Ленинградского  государственного
университета,  где  защитила  диссертацию  на  степень  кандидата
филологических наук. Работает доцентом кафедры русской филологии
филологического  факультета  Молдавского  государственного
университета.  Является  редактором  газеты  «Антенна»,  которую  в
Молдове  издает  совместное  молдо-российское  предприятие  «Media
Reserve». Воспитала дочь.

Попов Петр Алексеевич. Родился 1 января 1959 г. В 1973 г.
окончил  Колибабовскую  неполную  среднюю  школу,  а  в  1975  г.
Вознесенскую  среднюю  школу.  До  призыва  на  действительную
воинскую службу работал в колхозе.  После демобилизации окончил
Ленинградский инженерно-экономический институт. Работал главным
бухгалтером  в  родном  колхозе,  инструктором  Леовского  райкома
партии,  главным бухгалтером автосервиса  ВАЗ в  селе  Сарата  Нова,
исполнительным директором фирмы «Морцентротэк» в городе Санкт-
Петербург.  В  настоящее  время  является  предпринимателем  и
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председателем  Ассоциации  союза  болгарских  организаций.
Воспитывает сына.

Кантаржи Василий Николаевич. Родился 22 августа 1982 г.
В 1999  г. окончил  Колибабовскую  среднюю  школу  имени  Ивана
Вазова.  В  2004  году  окончил  Молдавский  государственный
университет  по  специальности  «социология».  В  2005  году  защитил
мастерат  в Молдавском госуниверситете.  С 2003 года по настоящее
время работает менеджером по проектам в Центре социологических
исследований  и  маркетинга  «CBS-AXA».  С  2007  г. преподает  курс
«Основы  социологии»  в  Институте  международных  отношений.
Воспитывает сына.

Писов Данил Иванович. Родился 17 марта 1959 г. В 1974 г.
окончил Колибабовскую неполную среднюю школу, а затем среднюю
школу села Вознесены. В 1979 г. окончил Кишиневское техническое
училище № 5 по специальности «фрезеровщик». Более 20 лет работал
на заводе «Агромашина». В начале 90-х годов прошлого века занялся
бизнесом.  В  настоящее  время  является  директором  фирмы  «Damig
Prim». Воспитал 2-х детей.
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CREAŢIA LUI DRUŢĂ ÎN PARADIGMA LITERATURII
BULGARE CONTEMPORANE

Dr. conf. univ. Emilia Taraburca 
Universitatea de Stat din Moldova

    
Analiza operei lui Ion Druţă, una dintre cele mai reprezentative figuri

ale  literaturii  autohtone  contemporane,  raportată  la  literatura  bulgară  din
aceeaşi perioadă, este importantă din mai multe considerente. Ambele ţări -
Moldova  şi  Bulgaria  -  în  virtutea  circumstanţelor  istorice,  a  jocurilor
politice şi a aşezării lor geografice au trecut prin perioade de dezvoltare în
mare parte similare. Ar fi interesant să se urmărească, în baza exemplelor
concrete,  modalităţile prin care aceleaşi condiţii istorico-culturale au fost
percepute şi reproduse în fiecare caz/literatură aparte. Relevanţa unei astfel
de abordări creşte dacă luăm în consideraţie faptul că în prezent de un mai
mare interes ştiinţific se bucură aspectul istoric al acestui proces, în timp ce
cel literar încă mai poate oferi suficient material de investigare şi reflecţii.

În Bulgaria opera lui Ion Druţă este descoperită aproape în acelaşi
timp ca şi în Moldova. Aici  primele încercări  de condei datează cu anul
1951: sînt 3 povestiri – „Высокий класс вождения”,  „Славный малый”
şi „Задача жизни”, publicate în jurnalul „Октябрь”, nr.1 şi nr.2. Totuşi
1953 este anul în care publicul cititor are ocazia să-i cunoască mai bine
opera, fiind editat  volumul de schiţe şi povestiri  „La noi în sat”.  Pentru
comparaţie: în Bulgaria deja în 1956 povestirea „Rubanca”  a fost publicată
în ziarul  „Дунавска  правда”  De  atunci,  sporadic,  în  mai  multe  ziare  şi
jurnale literare au apărut un şir de povestiri druţiene. 

Prima traducere  de proporţii  mai mari,  a  unui roman de Druţă,  în
Bulgaria  este  realizată  în  1971,  constituind  prima  parte  a  romanului
„Povara  bunătăţii  noastre” (conceput  atunci  ca  operă  finită).  Apare  cu
titlul  „Cтепни балади” la  editura  „Народна  култура”  (după versiunea
moldovenească  „Balade  din  cîmpie”, Chişinău,  1963  şi  cea  rusească
„Степные  балады”,  Москва,  1971).  În  Bulgaria  de  asemenea  a  fost
publicat în traducere romanul „Biserica albă”  - cu titlul „Бялата черква”
(София, 1986); ca ediţie separată - povestirea  “Frunze de dor” - cu titlul
“Листа на тъгата” (София, 1977). O altă variantă de traducere, inclusiv
şi a titlului, acestei lucrări este „Броените дни на зеления лист” (София,
1986). De fapt, acesta a fost şi titlul unui volum în care au fost propuse
atenţiei cititorului bulgar mai multe povestiri druţiene, printre care  „Ultima
lună de toamnă” („Последният месец на есента”) şi  „Clopotniţa” („С
дъх на зряла дюля”).

Dintre  operele  de  dramaturgie  druţiene  au  fost   publicate   „Casa
mare”, respectîndu-i-se şi în limba bulgară acelaşi titlu –  „Каса маре” şi
„Plecarea lui Tolstoi” (versiunea dramatică a povestirii  „Anul morţii, anul
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nemuririi”) – cu titlul  „Завръщане към корените”. Unele dintre piesele
lui I. Druţă au fost adaptate şi puse pe scenele mai multor teatre bulgăreşti:
„Plecarea lui Tolstoi”, „Frumos şi sfînt”, în Sofia, Plovdiv, Vidin şi alte
oraşe.

Cîteva  dintre aceste traduceri  sînt  însoţite  de cuvînt  introductiv în
care  se  fac  încercari  de  prezentare  generală  a  specificului  creaţiei  lui  I.
Druţă  (tematică,  problematică,  procedee  artistice  etc.)  şi  rolului  ei  în
dezvoltarea procesului literar din Moldova.

Sperăm că  un anumit rol  în popularizarea  operei  lui  Ion Druţă în
Bulgaria îl va avea şi monografia „От възрастта на детството (или за
човека и времето в творчеството на Йордан Радичков и Ион Друца)”,
propusă  de  subsemnata,  Emilia  Taraburca,  editată  la  Chişinău  în  2007,
donată mai multor biblioteci din Moldova şi Bulgaria. Aici, după cum se
menţionează în titlu, opera lui Ion Druţă este analizată, în primul rînd, în
comparaţie  cu  acea  a  lui  Iordan  Radicikov,  ambele  fiind  incluse  într-o
paradigmă mai mare, cea a literaturii contemporane.

Ion  Druţă  se  include  în  pleiada  scriitorilor  ce  aduc  în  centrul
preocupărilor sale artistice universul rustic. În literatura bulgară opera sa ar
putea fi comparată cu cea a lui E. Pelin, I. Iovcov – din prima jumătate a sec
al XX-lea, şi cu cea a lui N. Haitov, Gh. Mişev, Iv. Petrov, I. Radicikov, V.
Popov ş. a. – din a doua jumătate a secolului, scriitori ce de asemenea au
cercetat viaţa şi sensibilitatea omului de la sat, a ţăranului. Prin intermediul
creaţiei artistice, dar şi a celei publicistice, scriitorul moldovean „defineşte”
noţiunea  de  „ţăran”,  menţionînd  că  aceasta   presupune  o  nemărginită
credinţă a străbunilor, o munca grea şi cinstită, un echilibru sufletesc, un fel
sănătos de a vedea şi a preţui lumea, ţărănismul fiind cea mai veche formă a
conştiinţei noastre nationale.

Chiar dacă în literatura bulgară moştenirea artistică a lui E. Pelin şi I.
Iovcov sînt  considerate  aproape poluri  opuse,  de cele  mai dese ori  fiind
analizate in comparaţie şi opoziţie, opera lui I. Druţă demonstrează tangenţe
cu ambele. Faptul acesta se datorează unor trăsături similare de dezvoltare a
realităţii istorice şi sociale, precum şi unor modele tangenţiale de evoluţie a
procesului literar. Doar că scrierile lui Druţă parcă ar atenua extremele. În
creaţia  scriitorului  moldovean  studiul  social  („cartea  de  vizită”  a  lui  E.
Pelin)  coexistă  cu  analiza  labirintului  sensibilităţii  umane,  a  resurselor
spirituale ale omului simplu (conceptual pentru maniera lui I. Iovcov).

Este interesant faptul că în opera lui I. Druţă pot fi depistate texte
care, cu unele excepţii, parcă le-ar reproduce pe cele ale lui E. Pelin şi I.
Iovcov. Cele mai evidente exemple în această ordine de idei sînt : I. Druţă
„Gospodăritul” –  E.  Pelin  „Pe  brazdă”  („На  браздата”);  I.  Druţă
„Sania”  –  I.  Iovcov  „Cîntecul  roţilor”  („Песента  на  колелетата”).
Analogiile se urmăresc atît la nivelul liniei de subiect, cît şi la cel tematico-

124



ideatic,  inclusiv  la  cel  al  interpretărilor  simbolico-filosofice  (în  special
„Sania” şi „Cîntecul roţilor”).         

În a doua jumătate a sec. al XX-lea, la nivel de tehnici artistice, opera
lui I. Druţă probează cele mai multe similitudini cu cea a lui Gh. Mişev. Le
sunt caracteristice acelaşi conţinut consistent de idei, lirism, tendinţa spre
dozarea  echilibrată  a  obiectivului  şi  subiectivului,  încifrarea  sugestivă  a
mesajului, potenţialul simbolic, exploatarea posibilităţilor umorului etc.     

Ca şi majoritatea scriitorilor bulgari contemporani, I. Druţă consideră
că spaţiul rustic poate servi în calitate de punct de plecare pentru reflecţii
generale despre om şi existenţă, despre trecut şi prezent, despre memorie şi
uitare,  că satul,  mai evident decît  oraşul,  a  conservat  şi  încă încearcă să
păstreze  valorile  pe  care  omul  le-a  acumulat  pe  parcursul  istoriei  sale
milenare.

Una dintre principalele trăsături ale vieţii patriarhale este ciclicitatea,
repetabilitatea. Cultura rurală a creat şi încearcă să reactualizeze un sistem
închis, care venerează tradiţia, în care totul se reproduce la infinit, iar timpul
se  asociază  doar  cu  sine  însuşi.  Acţiunea  parcă  ar  avea  loc  acum  şi
întotdeauna, aici şi pretutindeni. O astfel de existenţă diferă considerabil de
dezvoltarea  istorică  liniară.  În  consecinţă,  scriitorii  nu  fixează  acţiuni  şi
caractere unice, ci situaţii şi modele generale de comportament. Încadrat în
astfel de dimensiuni, personajul literar concentrează în matricea sa codul
arhetipal al neamului, reprezentând un model în veşnică repetare.

Atât scriitorul moldovean, cât şi cei bulgari surprind spaţiul rural în
momentul   transformărilor  esenţiale,  atunci  când  cultura  patriarhală
milenară începe să se destrame, fiind înlocuită prin noi paradigme. Acesta
este începutul procesului ce va marca schimbarea în întregime  a modului de
viaţă,  distanţarea  de  formele  tradiţionale  ale  conştiinţei  naţionale  şi
includerea în orbita unui ritm existenţial nou, mai accelerat, mai superficial
şi pragmatic, mai inflexibil şi chiar mai violent – cel al civilizaţiei moderne;
se consideră că acesta este timpul celei mai mari crize în istoria existenţei
umane,  perioada  în  care  se  năruie  din  rădăcini  şi  pentru  totdeauna
mentalitatea rustică,  când cultura care a dăinuit  milenii în şir îşi  numără
ultimii ani, când are loc o noua „migraţiune a popoarelor”, de data aceasta –
de la sat la oraş. În orice caz, anume astfel este receptat de către o bună
parte  dintre scriitorii  bulgari  contemporani,  ale  căror  preocupări  artistice
gravitează  în  jurul  problemelor  satului.  Şi  I.  Druţă,  atât  prin intermediul
operelor artistice, cât şi prin prezenţe publicistice, ne  atrage atenţia asupra
efectelor negative ale modernizării: prin exemple concrete vorbeşte despre
criza  morală,  cea  ecologică,  despre  uitarea  limbii  materne,  despre
distrugerea lăcaşelor sfinte etc.

Astfel,  unul  dintre  cele  mai  dramatice  aspecte  ale  amodernităţii,
surprins atât de I. Druţă, cât şi de V. Popov, N. Haitov, Gh. Alexiev ş.a.,
este pierderea valorilor patriarhale,  schimbarea fizionomiei sociale, iar în
consecinţă  –  dispariţia  satului.  Nu  ca  aşezare  geografică,  ca  element
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topografic, ci ca tip de sensibilitate, ca model de comportament şi viziune
asupra existenţei.  Din aceste considerente,  scriitorii îşi apreciază eroii, în
primul  rînd,  prin  prisma  atitudinii  lor  faţă  de  valorile  spirituale  ale
trecutului, îşi alimentează inspiraţia din cultura rustică milenară.

Totuşi admiraţia pentru caracterul stabil, neschimbat al acestui mod
de viaţă deseori corelează cu inţelegerea esenţei sale limitate, inflexibile; se
realizează  că  o  astfel  de  existenţă  nu  presupune  evoluţie,  fiind  doar  o
deplasare  formală  în  spaţiu  ca  simulacru  al  mişcării  autentice.  Tragedia
derivă din faptul că astăzi acest univers, considerat până nu demult veşnic,
se destramă ireversibil, dizolvându-se în mulţimea impersonală, anonimă a
valorilor  civilizaţiei  contemporane.  Pentru  a  descrie  procesul  dispariţiei
unui  mod  de  viată  ce  numara  milenii  (receptat  de  către  unii  drept
apocalipsă, de catre alţii – stingere resemnată), scriitorii utilizează cele mai
variate procedee, modalităţi de analiză şi sinteză.

Satul contemporan îşi pierde nucleul ce i-a constituit, de fapt, esenţa.
Din  cele  mai  diverse  considerente  –  de  ordin  geopolitic,  istoric,  dar  în
special  –  spiritual:  schimbarea  ideologemelor  a  precipitat  şi  schimbarea
valorilor.  Atât  Druţă,  cât  şi  scriitorii  bulgari  consideră  pierderea  esenţei
patriarhale (cu toate derivatele acesteia) drept cel mai dramatic proces din
istoria  contemporană.  După  rezonanţă  el   capătă  dimensiunile  epice  de
dispariţie a unei civilizaţii.

Bulgaria,  considerată pînă odinioară o ţară preponderent  rurală,  se
transformă  într-o  societate  industrial-urbanistică.  Primul  pas  în  această
direcţie  l-a  marcat  cooperarea  gospodăriilor  ţărăneşti  individuale
(colhozurile).  De  fapt,  în  operele  artistice  accentul  este  pus  nu  atât  pe
evenimentele sociale concrete, cât pe soarta omului în perioada de tranziţie,
atunci când se demolează structura obişnuită a existenţei, când din epoca
patriarhală trebuie să se facă un salt spre cea modernă. Se pun în discuţie
astfel de întrebări ca: „Este oare moral ca în numele ideii să se neglijeze
omul?”,  „E  posibilă  edificarea  unei  societăţi  armonioase  prin  mijloace
antiumane?” ş. a. Exemple oribile de încălcare a codului etic se întâlnesc
atît în creaţia scriitorilor bulgari, cât şi a celui moldovean (I. Druţă „Frumos
şi  sfânt”;  I.  Petrov  „Tulburarea  moartă”,  „Vînătoarea  de  lupi”;  Gh.
Alexiev „Canicula”; I. Radicikov „Ultima vară” ş. a.).

Tragedia porneşte de la faptul că pentru prima dată în istorie, la nivel
oficial,  ţăranul este privat  de dreptul de a avea pământ,  este smuls de la
rădăcini. De fapt, în literatura artistică imaginea pământului nu se reduce
doar  la  dimensiunile  lui  evidente.  Şirul  semnificaţiilor  este  polisemantic:
pământul  determină  majoritatea  manifestărilor  existenţei  umane,  este
memoria obiectivă a istoriei, există după propriile sale legităţi; raportarea la
această  paradigmă  poate  dezvolta  cu  noi  valenţe  înţelegerea  relaţiei
individualitate-comunitate, viaţă-moarte, om-cosmos. În „Pământul, apa şi
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virgulele”  I.  Druţă  susţine  că  pământul,  care  poartă  în  sine  mesajul
străbunilor, pierduţi în negura vremilor, care este testamentul lor pentru noi
şi ar trebui să fie al nostru pentru urmaşi, îşi pierde foarte mult din valoarea
iniţială  anume  în  urma  separării  lui  de  ţăran  şi  crearea  forţată  a
gospodăriilor colective. A avut loc „desţărănizarea”, atunci când „ţăranul şi
pământul au ajuns în situaţia celor două vase care aproape nu mai comunică
între elexiv”, fapt ce duce şi spre ruinarea caracterului şi idealurilor naţionale.

Ţăranul lui I. Druţă este şi parte componentă a naturii. În  Păsările
tinereţii noastre se menţionează ca sufletul omului e asemenea pământului
care  nu  rodeşte  nimic,  dacă  nu  este  semănat  la  timp.  Fiind  inclusă  în
sistemul universal ciclic, viaţa omului trece prin perioade ce se contrapun,
dar  şi  se  completează  reciproc:  primăvară  şi  toamnă,  vară  şi  iarnă,
dezvoltare şi declin, activitate şi repaos. În această ordine de idei şi moartea
are o semnificaţie simbolică: întrerupând firul unei existenţe, I. Druţă nu o
aruncă în haos, ci doar o transferă dintr-o dimensiune în alta. Viaţa continuă
în ritmul veşnic al naturii. Ţărâna se întoarce în pământ. Se duc bătrânii, ca
să  rămână  tinerii.  Ca  să  răsară  spicul,  bobul  de  grâu  trebuie  să  moară:
moartea naşte viaţă,  încheie un ciclu vital  şi  oferă posibilitatea unui nou
început.

Şi în opera scriitorilor bulgari, şi în cea a lui I. Druţă,  structura şi
sensibilitatea rustică devin etalon al filosofiei existenţiale. Drept urmare, în
prezentarea  calităţilor  eroilor  o  pondere  mai  mare  o  au  cele  iniţiale,
tradiţionale,  deja  echilibrate,  în  comparaţie  cu  cele  ce  apar  imediat  ca
reacţie  şi  rezultat  al  jocului  de circumstanţe al  civilizaţiei  contemporane.
Prioritatea  patriarhalului  însă  nu  presupune  declin,  dezintegrare,  ci,  din
contra,  argumentează  tendinţa  spre  unitate,  consecutivitate,  statornicie,
simplismul aparent camuflând o filosofie ontologică profundă.

Particularitate simptomatică a istoriei contemporane este migraţia. În
romanul  Povara bunătăţii noastre,  unde, printre altele, se menţionează şi
tăcerea  sinistră  a  unor  sate  aproape  depopulate,  I.  Druţă  presupune  că
„epopeea mutatuluixv”, se datorează, în mare măsură, nu sărăciei, ci izolării
informaţionale  şi  culturale  a  satului,  precum  şi  automatismelor,  adică
repetării  ani la rândul a aceloraşi  „activităţi” colhoznice.  În lucrările  sale
publicistice autorul mai sugerează o ipoteză, susţinând că rezultatul scontat
al politicii oficiale a fost intimidarea populaţiei băştinaşe prin intermediul
tuturor mijloacelor posibile, pentru a o impune să se strămute acolo unde
glasul identităţii naţionale nu mai este atât de puternic; cât mai multă lume
să plece, cât mai multă lume să vină, astfel încât totul să atârne într-un fir de
aţă,  nimeni să nu se simtă prea bine la locul său, totul  să fie mişcare şi
nesiguranţă. Totuşi, în comparaţie cu literatura de la noi, cea bulgară acordă
o importanţă mai mare motivului urbanizării  excesive.  Este şi explicabil,
deoarece în Bulgaria, începând cu anii 50 ai secolului trecut, acest proces
capătă dimensiuni neprevăzute, chiar respingătoare prin aşa-zisa politică a
„localităţilor în proces de dispariţie”, atunci când ele sunt şterse de pe hartă,
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fiind lăsate în voia sorţii, să dispară din lipsa mijloacelor financiare, sau, şi
mai rău, sunt inundate atunci când se construiesc enorme bazine de apă. De
altfel, anume astfel este distrus şi satul de baştină al lui I. Radicikov, pământ
pe care au locuit nomazi şi romani, turci şi bogomili, localitate care, după
cum demonstrează săpăturile arheologice, au o istorie de peste 2500 de ani,
era populată încă din sec. V î.Hr.

În  romanul  Vânătoarea  de  lupi Iv.  Petrov  menţionează  cu  ironie
amară, chiar din primele pagini, că în timpul când are loc acţiunea, procesul
aşa-zisei  migraţii  industriale a luat  sfârşit şi în sat au rămas să locuiască
doar bătrânii; cei mai tineri având peste 50 de ani. În culegerea Rădăcinile.
Cronica unui sat V. Popov de asemenea accentuează că în sat au rămas doar
bătrânii, chiar precizează numărul lor: 54.

Deci, un rol esenţial în sacrificarea arhetipului patriarhal îi revine, în
viziunea autorilor, ritmului exagerat al urbanizării. Consecinţă a acestuia a
fost  industrializarea  forţată,  care  într-o variantă  mai  concretă,  dar  care  a
influenţat puternic viaţa ţăranului, s-a manifestat prin înlocuirea cailor cu
tractorul. Din timpuri străvechi omul de la sat s-a deprins să comunice cu tot
ce-l înconjoară, să pună suflet în munca sa, să atribuie semnificaţii tainice
metamorfozelor existenţei, însă odată cu invazia noilor unelte de muncă a
pierdut  codul  prin  intermediul  căruia  reuşea  să  le  adapteze  receptivităţii
sale, iar în consecinţă, acestea rămân inaccesibile, străine.

În prima jumătate a  sec.  al  XX-lea majoritatea scriitorilor  bulgari,
printre care şi I. Iovkov, E. Pelin, I. Volen, Gh. Caraslavov, A. Caraliicev
ş.a. pun în evidenţă legătura strânsă dintre om şi animalele de casă: acestea
sunt  înzestrate  cu  calităţi  umane,  iar  omul  „consimte”  naturaleţea
animalelor.  În  această  ordine de idei,  în articolul  „La toamnă,  la badea
Mior” I. Druţă menţionează că (şi) destinul moldoveanului este indisolubil
de cel al animalelor pe care întotdeauna le-a avut pe lîngă casă: „În clipele
cele mai grele ale istoriei noastre, în vremuri de restrişte..... au fost pe lângă
noi, salvându-ne cu o dăruire curat biblicăxvi”. 

Mai târziu însă, sub influenţa transformărilor din realitatea obiectivă,
şi în literatura artistică are loc redistribuirea accentelor. Eroul lui Gh. Mişev
din povestirea  Zona vilelor observă că în scurt timp caii vor ajunge ca şi
dinozaurii de cândva. I. Radicikov continuă gândul, prevestind timpul când
calul  (în  Bulgaria,  în  virtutea  circumstanţelor  istorico-culturologice  –
simbol al conştiinţei naţionale) va rămâne doar în amintiri, iar buneii nu vor
putea găsi nici măcar o potcoavă ca s-o arate nepoţilor, ca semn ce le-ar
aminti de propria copilărie (Păşunea de noapte). În drama Frumos şi sfânt I.
Druţă atenţionează asupra exceselor acestui fenomen, reproducând situaţia
când, din ordin venit de sus („pământul să fie lucrat doar cu tractoarele”),
caii sunt omorâţi, iar locul măcelului se transformă într-un râu de sânge. În
Clopotniţa autorul  reia  un citat  din A.  Malraux,  care  a  semnalat  încă în
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prima jumătate a sec. al  XX-lea raportul  direct  dintre progresul tehnic şi
diminuarea valorilor umanexvii. 

Atitudinea circumspectă a ţăranului faţă de tehnică este urmărită şi în
culegerea de povestiri  Veşnicia de V. Popov. Aici prozatorul  surprinde o
situaţie des întâlnită: frica de a pierde, din nou – de data aceasta definitiv –
rudele  plecate  în  nefiinţă,  mormintele  acestora  fiind  arate  de  tractoarele
aflate în căutare de noi pământuri. Un motiv similar găsim şi la I. Druţă în
Clopotniţa:  privind  mormintele  devastate  (pe  acel  loc  se  preconiza
construcţia  unei  şosele  moderne),  Horia  are  senzaţia  că  înşişi  morţii  se
împotrivesc acestui sacrilegiu.

Literatura artistică deseori interpretează oraşul ca antipod al satului.
Una dintre principalele diferenţe este faptul că în spaţiul citadin omul de la
ţară  se simte  pierdut  în  mulţimea de  necunoscuţi  care  mereu  se grăbesc
undeva.  Astăzi  însă  epidemia  lipsei  de  timp  contaminează  şi  satul.  În
Povara bunătăţii noastre Onache este convins că trecutul e preţios şi prin
aceea că-i oferea omului  liniştea spirituală, şansa armoniei cu sine însuşi.
Pe linia aceleiaşi atitudini, în  Doina, Tudor Mocanu consideră că cea mai
răspândită boală în Moldova a devenit „kislorodni golodanie”.  În ţara cu
atâta aer curat, oamenii au început sa-i simtă lipsa. Motivul este acelaşi –
ritmul extrem de accelerat al vieţii: „ …e una când omul înghite aer curat
alergând cu limba scoasă afară, şi e cu totul altă gâscă atunci când vine el
seara, ia masa şi stă o jumătate de ceas în pragul casei, cu mintea furată de
amintiri,  cu braţele uitate pe genunchixviii”. Este semnificativ faptul ca în
nuvela  Spălarea la faţă a Maicii Domnului şi bulgarul I. Radicikov pune
aceeaşi diagnoză omului contemporan: „insuficienţa de moralitate şi, dacă
vreţi,  de  oxigen”.  Dar  şi  I.  Druţă,  şi  I.  Radicikov sunt  convinşi  că  atât
individul,  cât  şi  societatea  în  ansamblu,  trebuie  să  depăşească  starea
consumatoristă a existenţei sale şi să înveţe să întreţină dialogul: omul să-şi
regăsească  liniştea,  generozitatea  spirituală  şi  interesul  faţă  de  tot  ce-l
înconjoară, societatea – să actualizeze din nou sensul legăturii dintre trecut,
prezent şi viitor. 

De asemenea este interesant faptul că, fiind originari din ţări situate
în zona sudică,  ambii  scriitori  fac unele cercetări  în  ceea  ce priveşte un
caracter nordic, mai „rece” şi mai pragmatic.  Nici o naţiune nu se poate
autodefini,  nu-şi  poate  contura  până  la  capăt  propriul  model  al  lumii  în
separare absolută de celelalte. Esenţa apare din sinteza mai multor opinii,
viziuni, atât din interior, cât şi din exterior, a acelora ce urmăresc starea de
lucruri nefiind afectate direct de ea. O cultură se autoidentifică mai corect
atunci când se vede şi în oglinda altor culturi. Radicikov scrie despre Suedia
şi  Siberia,  Druţă despre  ţările baltice,  ambii  folosind aceeaşi  cheie ce le
deschide uşile pentru a-i înţelege pe „ceilalţi”: pentru a-l înţelege pe străin
trebuie, în primul rând, să te cunoşti pe tine însuţi. În cercetările ambilor
scriitori momentele descriptive alternează cu cele psihologice şi analitice,
cu  trimiteri  la  situaţii  din propria  ţară.  Este  simptomatic că  şi  Druţă,  şi
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Radicikov în calitate de moment esenţial al caracterului naţional al ţărilor
studiate (străine) numeşte singurătatea, caracterul introvert al acestora.

În concluzie: în Bulgaria opera lui Druţă a fost descoperită aproape în
acelaşi timp ca şi la baştină, în Moldova. De atunci, cînd mai evident, cînd
mai  puţin pronunţat,  însă prezenţa  sa în  anumite cercuri  literare  este  un
factor real. Şi nu e întâmplător, deoarece, în virtutea circumstanţelor istorice
Moldova şi Bulgaria au „împărţit” un destin analog, fapt ce a determinat
apariţia – în mare parte – a aceloraşi procese sociale, politice, ideologice,
inclusiv  literare.  Opera  lui  Ion  Druţă,  raportată  la  literatura  bulgară
contemporană,  demonstrează  bine  acest  lucru,  incluzându-se  organic  în
registrul de preocupări ale scriitorilor bulgari, ilustrând cu exemple proprii,
completând, dezvoltând, analizând stări şi procese similare, care însă, prin
comparaţie şi confruntare, devin mai bine receptate şi înţelese de publicul
cititor din ambele ţări.
xiv Druţă, Ion. Pămîntul, apa şi virgulele // Druţă, Ion. Scrieri. Vol. 4. Chişinău, 
1990, p. 461.
xv Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre // Druţă, Ion. Scrieri. Vol. 2. Chişinău, 1990,
p. 295.
xvi Druţă, Ion. La toamnă, la badea Mior // Pămînt şi oameni, 1997, 5 iulie, p. 3.
xvii Druţă, Ion. Clopotniţa  // Druţă, Ion. Scrieri. Vol. 3. Chişinău, 1990, p. 501.
xviii Druţă, Ion. Doina // Druţă, Ion. Scrieri. Vol 4, Chişinău, 1990, p. 79.
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БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕЗ
ПОГЛЕДА НА В. „БЪЛГАРСКИ ГЛАС”

 (ГРАД ТАРАКЛИЯ)

Д-р Мария Паслар
Тараклийски държавен университет 

«Григорий Цамблак»

Благодарение  на  демократичните  промени  в  Република
Молдова в края на XX в. започва едно ново народностно и културно
възраждане за българите в Молдова, издига се българската духовност
и самосъзнание у българската общност, намираща се извън пределите
на държавата – майка България. 

Качествени промени произтичат в областта на образованието,
науката,  културата  и  печата.  Започва  да  излиза  на  български  език
страница «Литература и изкуство» в печатния орган «Литература ши
арта» от 1986 г.

Първите  броеве  на  българските  вестници  «Родно  слово»
излизат  в  Кишинев  през  1988  г. като  приложение  на  вестник
«Советская Молдавия».

Изданията  на  български  език  в  Молдова  оказват  влияние
върху  развитието  на  националното  самосъзнание  на  местното
българско  население,  пропагандират  историята  и  културата  на
България,  отразяват  обществено-политическия  живот  на
сънародниците в прародината.

През 1991 г. излиза първият брой на вестник «Български глас»
в гр. Тараклия благодарение на неговите учредители и редакционната
колегия:  Евелина Василева,  Васил Василев,  Татяна Танасова,  Тодор
Стоянов, Димитър Боримечков – редактор на вестника. 

Но необходимо е да се отбележи, че през 1876 г. в печатницата
на българската гимназия в Болград се издава първият брой на вестник
«Български  глас».  Вестникът  по  онова  далечно  време  изиграва
огромна роля за обединението на родолюбивата българска емиграция.
Н.  Караиванов  отбелязва,  че  «…появата  и  направлението  на  този
вестник  е  свързано  със  задачите  на  национално-освободителното
движение на българския народ против турското робство».1

Изходен  пункт  на  разсъжденията  тук  ще  бъдат  имената  на
велики личности, знаменити българи от нашето минало и настояще,
които  имат  принос  в  развитието  и  поддръжката  на  молдовско-
българските връзки.  Преди 200 години са се зародили тези дълбоки и
силни връзки между Бесарабия и България,  станали съдба за много
българи, потърсили убежище в земите на Буджака.  
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Като  литературно-публицистичен  вестник  на  българите  от
Бесарабия, вестникът се оказва интересен фокус, през който може да
се схване духът на времето,  през което протича животът на българите
и да се регистрират основни тенденции в развитието на общественото
мнение  от  настоящия  период,  също  и  въпросът  за  бележитите
личности,  изиграли  огромна  роля  в  съхраняването  и  развитието  на
българщината  в  Молдова,  за  културните,  образователните  и
историческите  връзки  между  молдовската  и  българската  държава.
Любопитна  е  журналистическата  концепция  на  вестника,
структурирана  в  тематични  отдели:  «Роден  край»,  «Светини  в
Бесарабия»,  «Обреден  календар»,  «Празници»,  «Юбилеи»  и  др.
Наблюдават  се  жанровите рубрики:  информация,  кореспонденция,
репортаж, статия, интервю, коментар, новина, редакторска бележка.

Интересен е фактът, че една от най-често срещаните рубрики е
рубриката  «Забележителни  личности».  Това  са  постоянните  и
представителните  теми във вестника «Български  глас»,  отразяващи
дейността  на  знаменити  българи  от  Бесарабия  и  прародината  ни
България.  Те  са  наистина  велики личности,  дали  огромен принос  в
издигането на българското самосъзнание, за укрепване на усещането
за  принадлежност  към българските  корени  на  бесарабците,  за  нова
вълна в българското възраждане в Бесарабия.

Още в първия брой на вестника «Български глас» през март
1994  г.  е  отбелязан  80-годишният юбилей  на  великия  летописец,
краевед  и  родоизследовател  на  Тараклия  –  Петър  Кайряк,  който  е
изучил и направил схеми на всички родословия в Тараклия.2   Той е
един от първите автори на  проучвания  за историята на Тараклия, за
формирането  на  неговото  население,  за  особеностите  на  отделни
фамилни  имена  в  издадените  две  книги  «Родословные  древа
Тараклии»3. Петър Кайряк е автор на брошурата «Олимпий Панов» във
връзка  с  140-годишния  юбилей  от  раждането  на  българския
националреволюционер, военен деец, майор Панов, който е роден на
17. 06. 1852 в с. Шоп-Тараклия (Бесарабия) и е разстрелян на 22. 02.
1887 г. край град Русе в България.

Към пълната и подробна информация на Петър Кайряк за м-р
Олимпий Панов се добавя още една важна страница в биографията на
този  легендарен  бесарабски  българин  в  статията  на  вестника
«Български глас»  «Още за родения в Тараклия Олимпий Панов» на
доктора по филология Нено Неделчев.4 Авторът причислява още една
важна  и  отговорна  дейност  на  майор  Олимпий  Панов,  която  го
представя не само като революционер, военен деец, майор, русофил,
член  и  секретар  на  Българския  революционен  комитет  през  1872 –
1874 г. в Букурещ, член и подпредседател на Българското централно
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благотворително общество,  опълченец  (1877),  участник  в  Русенския
бунт  за  събаряне  на  регенството  (февруари  1887  г.),  но  и   като
министър на войната през август 1886 г.

Нено  Неделчев  отбелязва,  че  на  12. 08. 1886  г.  в  София  е
съставено  ново  правителство  с  министър-председател  Петко
Каравелов  (брат  на  Любен  Каравелов).  В  това  правителство,
просъществувало  само  пет  дни,   до  16. 08. 1886  г.,   министър   на
войната е бил майор Олимпий Панов.5

Но  нека   да  назовем  имената  на  онези  бележити  българи,
които  изигриват огромна роля в революционната дейност и съдба на
Олимпий Панов, споменати във в. «Български глас».

През  1869  г.  в  Букурещ,  като  студент  във  втори  курс  в
Държавния техникум по  строителство на мостове, Олимпий Панов  се
запознава  с  революционера  Любен  Каравелов,  който  основава
типография  и  започва  да  издава  българския  вестник  «Свобода».
Каравелов оценява душевните качества на  Олимпий и  му дава ново
име «Гълъб». Под този псевдоним Панов пише своите статии  във в.
«Свобода».6 

Завръщайки   се  от  Париж,  където  е  учил  в  Института  по
строителство  на   пътища и  мостове,  в  Букурещ Олимпий  Панов се
запознава  с  Иван  Вазов,  млад  поет  и критик,  който  емигрирал  от
България след Априлското въстание. И Олимпий Панов, и Иван Вазов
влизат  в  новия  състав  на  Българското  централно  благотворително
общество, което има задача да оказва помощ на пострадалите по време
на Априлското възстание. Олимпий Панов е заместник-председател, а
Иван Вазов – секретар на това дружество.7

През  1873  г.  Олимпий  Панов  се  запознава  с  видните
революционери Панайот Хитов и Христо Ботев, които продължават да
работят във в. «Свобода». После този  вестник получава ново название
«Независимост», а Олимпий Панов  става негов отговорен редактор и
започва да се подписва под материалите си като «Гълъб Панов».8

Тези  неслучайни  запознанства  на  Олимпий  Панов  с
българските  революционери  пораждат  у  него  стремеж към свобода,
надежда да види България освободена от турското робство,  у него се
поражда дух за революционно пробуждане. 

Христо  Ботев,  Иван  Вазов,  Олимпий   Панов,  Любен
Каравелов, Панайот Хитов и Васил Левски се срещат и се запознават в
Румъния, която е била преди Освобождението на България средище на
българските  патриоти,  където  революционери  и  просветители  са
развивали широка  народополезна дейност и са подготвяли планове за
решителна борба срещу османското владичество.

Много са пътищата за връзките между българите отвъд Дунава
с  техните сънародници по време на османското иго, със социалното
битие на хората, с душевността им. Съвсем обяснимо е, че Иван Вазов
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се възхищава на своите герои в одата «Опълченците на Шипка». Иван
Вазов  споменава,  че  от   Кишинев  тръгват  смели  доброволчески
дружини,  обединени  в  Българско  опълчение.  Кишинев  и  Молдова
изигриват огромна   роля за историческите  промени на  Балканите. 

Евелина Василева в  статията  си  «Молдова  и  Иван Вазов»
сполучливо представя връзката на Иван Вазов с Молдова посредством
произведенията на писателя.9 Молдова, земята и хората са запленили
душата на Вазовия герой Хаджи Смион от повестта «Чичовци» (1884),
който разказва как е пътувал по  молдовските земи от «Ботушан до
Нямцу» и «живеенето му в Молдова е била велика дата за него».10  В
разказа  «Соломоновският  цирк»  (1888)  Иван  Вазов   пише,  че
«бесарабските степи, най-напред, големи пустини», са се  опитомили
с  чисти  и  весели  села,   потънали  в  зеленина,  както  и  навсякъде,
благословеното  българско  рало  и  на  тия  пусти  места  е  дало  своя
отпечатък – плодородието».11

Съвсем  обяснимо е,  че  най-много  информация  във  в.
«Български  глас»  има  за  Олимпий  Панов,  наш  земляк,  роден  в
Тараклия, който силно е обичал България, отдал е  младостта, силите и
енергията си за освобождението на Майка  България от османското
иго.

И в прародината ни, и в нашия регион свято се тачи паметта на
този български национален герой. В статията «Як български корен»
(2000 г., бр.41 – 42, с. 4) Величка Дичева, учителка по български език и
литература  от  Република  България,  споделя   своите  размисли  за
Олимпий Панов, който продължава да е сред всичките българи, който
е по-жив от живите. Величка  Дичева изразява своето възхищение от
светлия подвиг на народния герой като поставя риторически въпрос:
«И как тъй в трудния си път успя да пренесеш огъня на сърцето си?»
Авторката призовава всички българи да се  преклонят пред неговата
силна  любов  към  България,  пред  мъдростта  и  пред  мъжеството  на
Олимпий Панов, като отбелязва: «На нас сега е нужен твоят пример.
Нужно  ни  е  да  проумеем  мъдростта  на  краткия  ти  път,  яркия
пламък,  осветил  делото  ти,  осмислил  жертвата  ти,  направил  ги
вечни в съзнанието  на целия народ.»12

През 2001 г.  в. «Български глас» предоставя информация по
случай отбелязването в Тараклия  на  149-годишнината от рождението
на Олимпий Панов (2001 г.  бр. 44, с. 1) и във връзка  с  честването
публикува статията «Името му е безсмъртно». Редакторът на вестника
Димитър  Боримечков  в  споменатата статия  особено  подчертава
военните заслуги на Олимпий Панов, който е участвал в трите  войни:
Руско-турската освободителна  война (1877 –  1878), Сръбско-турската
война (1876) и в Сръбско-българската война (1885).
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Но  особени  заслуги  Олимпий  Панов  има  за  разгрома  на
сръбските войски във войната през 1885 година, с което  е  издигнат
престижът на България на Балканите и в Европа.

В този контекст прави силно впечатление юбилейният брой на
в. «Български  глас»  във  връзка  с  честването  150-годишнината  от
раждането на Олимпий Панов (2002 г.,   бр. 49 с. 1 – 4). Всички статии
на  вестника  предоставят  подробна  информация  за  Олимпий  Панов,
който  е  наш   земляк,  истински  родолюбец,  един  от  героите  на
националносвободителното движение на България. В материалите на
вестника  ясно  проличава  стремежът  на  редакторите  да  обхванат
живота, дейността на военния ръководител и  стратег, героичния път
на Олимпий Панов. 

Редовете в наличните текстове са насочени преди всичко към
тежката  съдба  на  Олимпий  Панов,  разкриват  неговата   ярка  и
авторитетна  личност.  Потомците  на  рода  Панови  от  Тараклия  с
особена гордост говорят за своите корени по линията на трите сестри
на  Олимпий  Панов  –  Мария,  Уляна  и  Ивана,  които  продължават
потомството  с  фамилиите  на  своите  мъже:  Кайряк,  Дмитриев  и
Дарманчев.  Всъщност и издирването на Панови е започнало от една
снимка на Олимпий, която дълго години е пазил учителят тараклиец
Васил П. Дарманчев.13 Кирил Дарманчев, потомък на Олимпий Панов,
подчертава: «Аз се гордея, че съм потомък на този известен и славен
род. …Ние, тараклийците,  не само свято тачим паметта на този
национален герой,  но и  живем така,  за да не посрамим името на
Олимпий  Панов.» Олимпий  Панов  наистина  е  светъл  пример  за
поколенията българи в Бесарабия и в България. Той е  привърженик на
идеята за  русофилството.  През  периода 1885 –  1887 г. се е  водила
остра  борба  между  русофили  и  русофоби,  (2002  г.,  бр. 49,  с. 3);
избухва Русенският метеж, който бива потушен,  Олимпий Панов и
неговите приятели са били арестувани и разстреляни на 22 февруари
1887 г. Доколко Олимпий Панов е бил силна и авторитетна личност,
потвърждават  думите  на  Тома  Кърджиев  преди  разстрела,  който
забравя за себе си, и казва на своите  роднини: «Не плачете за мен. А
плачете за Олимпий Панов, че такъв човек България не ще има и след
сто години.»14

В Тараклия, родното място  на Олимпий Панов, свято се тачи
паметта  на  прославения земляк.  Издигнат  е  паметник   на  Олимпий
Панов, читалището в гр. Тараклия, една от улиците на града и едно от
училищата  носят  името  на на  героя.  Провежда  се  международен
турнир по свободна борба в негова памет.

 Една  от  задачите  на  в. «Български  глас»  е  да  представи
приноса на бесарабските българи в освободителните борби и мирния
градеж на България, издигането на науката и изкуството. Една част от
статиите осветляват дейността на възрожденски дейци, сред които са
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министър-председателят  Александър  Малинов,  проф.  Александър
Теодоров-Балан, преподавател филолог и първи ректор на Софийския
университет,  проф.  Димитър  Агура,  преподавател  историк  и  също
избиран няколко пъти за ректор на университета.
  В  този  контекст  правят  силно  впечатление  статиите:  «В
служба  на  освободеното  отечество»  (2000  г.,  бр. 32,  с. 2)  на
Константин  Агура,  внук  на  проф.  Д. Агура.15 Проф.  Димитър
Димитров Агура е родом от с. Чишмя Варуита,  (днес – Криничное,
Болградски район,  Украйна).  Той е преподавал  история и румънски
език  в  Болградската  гимназия.  Големи  заслуги  има  в  областта  на
историческата наука, в образованието на България. Другата статия –
«Професор Димитър Д. Агура: един от първостроителите» (2005 г., бр.
57, с. 2)16 е извадка от сборника «Първостроителят, ученият, човекът»
по случай 155–годишнината от рождението на професор Димитър Д.
Агура, съставен от доц. д-р Цвета Тодорова и г-жа Людмила Зидарова. 

Статията «Академикът Александър Тодоров-Балан се завърна
в  Кубей»  (2001  г.,  бр. 45,  с. 1)17 на   Станини  Дешева  информира
читателя за установяването на бронзовия бюст паметник на известния
учен  езиковед  в  родното му село Кубей (днес  – Червоноармейское,
Болградски  район,  Украйна).  Огромна  помощ  в  тази  акция  оказва
софийското дружество «Родолюбец», което организира събирането на
средства за отливането на бронзовия бюст.

В  рубриката  «Юбилей»  статията  «Учен –  българин  по
самосъзнание и произход»18 на молдовските учени –  историци: акад.
Константин  Попович,  д-р  Иван  Грек  и  д-р  Николай  Червенков  се
посвещава  на  Иван  М.  Мишчерюк,  родом  от  Болград,  Украйна,
молдовски  учен,  по  случай  100-годишнината  от  рождението  му.
Неговият  принос  е  в  изучаването  на  историята  и  културата  на
българите и гагаузите в Бесарабия.
 Николай Куртев посвещава статията си «Достойно присъствие
в литературата ни» на Александър Миланов по случай 70-годишния му
юбилей (2003 г., бр. 55, с. 1).19  Александър Миланов е български поет
лирик  и  сатирик,  долгогодишен  председател  на  Дружеството
„Родолюбец” –  София,  председател  на  Съюза   на  българските
преводачи,  голям  радетел  за  запазването  на  българския  език  и
българската култура извън границите на България.

В. «Български  глас» изиграва огромна роля в представянето
на велики личности, знаменити българи от нашето минало и настояще,
информира читателите и активно пропагандира тяхната дейност. Чрез
своите  публикации  вестникът  води  сериозна лектория  на българска
тематика,  която  формира,  обогатява  и  укрепва  българскато
самосъзнание и  историческата памет и тукашните наши сънародници.
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДИАЛОГ
КУЛЬТУР: ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Валентина Димитрова
Тараклийский государственный университет

им. Григория Цамблака

С древних  времен  человек  стремился  овладеть  иностранными
языками.  Если  раньше  люди,  знавшие  иностранный  язык,  были
большой редкостью, то в настоящее время владение одним, двумя и
более  языками  становится  нормой  для  современного  человека.  В
результате  расширения  глобализации  и  интеграции  населения
мультикультура  и  полилингвизм  стали  обычным  явлением,
характерным  для  жителей  многих  регионов,  в  том  числе  для
многонациональной Молдовы. 

 В  связи  с  процессами,  происходящими  в  мире,  возникла
объективная потребность в гуманитаризации и  гуманизации общества
в целом, что выводит систему высшего образования на новый уровень,
продуктом  которого  является  личность,  способная  в  условиях
взаимосвязи  и  взаимодействия  между  народами  и  нациями,
усиливающейся  интеграции  духовной  и  материальной  культуры,
результативно вступать в межкультурное общение, базирующееся на
диалоге культур -- родной и иноязычной.

   Следует согласиться с доктором педагогических наук Е. И.
Пассовым,  что  в  методике  преподавания  иностранного  языка
существует  два  разных  по  сути  процесса:  обучение  иностранному
языку и иноязычное образование. В ходе преподавания мы включаем
разные  виды  компетенций  в  подготовке  специалистов:  языковую,
филологическую,  социо-культурную  и  др.  Конечно,  владение
студентами иностранным языком-одна из  главных задач обучения и
всецело  зависит  от  мотивации студентов.  Пора признать,  что языку
нельзя  обучить  или  научить  без  мотивации,  языку  можно  только
научиться, имея высокую степень мотивации.

  Как подчеркивает И. Я. Лернер главным в преподавании на
современном этапе выступает  иноязычное  образование.
Действительно,  только  находясь  в  пространстве  культуры, человек
становится  духовным  и  нравственным.  Вузы  призваны  готовить
человека духовного. Духовный -- не тот, кто что-то знает и умеет, а
тот,  кто  обладает  устойчивыми  нравственными  ориентирами:
культурой  созидательного  труда,  культурой  разумного  потребления,
культурой  общения,  культурой  познания,  культурой  эстетического
освоения действительности и др.
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  С  другой  стороны  именно  поликультурное  образование
студентов  средствами  иностранного  языка  играет  важную  роль  в
процессе  их  культурного  развития  и  культурного  самоопределения.
Таким  образом,  главная  цель  поликультурного  образования-
подготовка  обучающихся  к  активному  и  полноценному
сотрудничеству  в  современном  поликультурном  мире  средствами
иностранного языка.

    Благодаря  предметам филологического  профиля, студенты
имеют возможность  познакомиться с образцами духовной культуры,
расширить свой  кругозор и социальный опыт,  развить  эстетический
вкус.  Знакомясь  с  достижениями  культуры   другой  страны  в  ходе
изучения  языка  и  литературы,  у  студентов  вырабатывается
толерантное отношение к представителям других народов, к тому же,
сопоставляя  разные  культуры,   повышается  ценность  своего
культурного наследия.  Филологическое образование служит основой
для  дальнейшего  интеллектуального  и  нравственного  развития
личности.

   Филология -- это универсальная наука или даже совокупность
наук,  требующая  универсальных  знаний.  Анализ  авторских
интерпретаций и словарных определений показывает, что в настоящее
время не существует единого толкования филологии. Л. В. Щерба и
Ю. В. Рождественский предлагают определения, объединяющие узкое
и  широкое  понимание.  Согласно  этой  точке  зрения  изучение языка
должно  сопровождаться  знакомством  с  культурой  народа.
Определения,  предлагаемые  в  англоязычных  словарях,  говорят,  что
задача  филологии  заключается  в  изучении  истории  языка.  Но  это
определение  не  совсем  полное.  На  наш  взгляд,  наиболее  полное  и
исчерпывающее определение дают Е. Н. Соловова и Е. А. Пореченкова
(МГУ). Они придерживаются более широкого понимания филологии,
согласно которому с помощью изучения текстов можно изучить язык и
литературу,  историю,  и  таким образом выявить  сущность  духовной
культуры  человеческого  общества.  В  большинстве  других
определений авторы предлагают объединить целую группу дисциплин
под термином «филология». Эти дисциплины (история, языкознание,
литературоведение,  текстология  и  др.)  способствуют  изучению
сущности  духовной  культуры  человечества,  выраженной  в  языке  и
литературном творчестве.  В этом контексте  целью филологического
образования является формирование широкого спектра гуманитарных
знаний, а также навыки работать с текстом. Задача вуза- формирование
филологической компетенции.

  Филологическая компетенция считается сформированной, если
специалист  обладает  определенной  суммой  знаний  из  различных
областей гуманитарно-эстетического образования, умеет использовать
современные  информационные  технологии,  применять  полученные
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знания  из  различных  областей  в  реальной  жизни,  в  том  числе  для
решения  различных  профессиональных  проблем,  формулировать  и
отстаивать  свою  точку  зрения,  осознает  важность  постоянного
самообразования  в  области  филологии  и  других  наук,  обладает
морально-ценностными ориентирами.

  Е. Н. Соловова  предлагает  осуществлять  уровень
формирования  иноязычной  компетенции  с  помощью  заданий  ,
направленных на проверку:

- знания научной терминологии из различных гуманитарных
дисциплин; 

- умения  определить  наиболее  общее  значение  слов /
понятий,  их  этимологию,  частотность,  коллокацию,
коннотацию по словарю;

- знания/понимания  различий  между  вариантами / стилями
одного языка;

- знания мировой истории и культуры;
- страноведческие знания;
- знания  различных  стилистических  приемов  и  иных

выразительных средств.
   Эти  задания,  на  наш  взгляд,  не  в  полной  мере  отражают

сформированность иноязычной филологической компетенции, так как
в этих заданиях не отражены роль и место родного языка и родной
культуры. 

  Мы  убеждены,  что  настоящий  филолог –  это  специалист,
владеющий  родным  языком  наряду  с  иностранным,  умеющий
применять  эти  знания  в  контексте  диалога  культур,  способный
определить  роль  и  место  родной  культуры  в  системе  европейских
культур.

  Какова же роль родного языка? Конечно, будущий специалист-
преподаватель иностранного языка должен хорошо знать иностранный
язык.  И  знание  иностранного  языка –  это  задача  иноязычного
обучения. Но говоря об иноязычном образовании надо отметить, что
оно  было  бы неполным,  если  бы иностранный  язык  не  изучался  в
сравнении и сопоставлении с родным языком.  Мы имеем в виду не
только использование родного языка только для перевода иноязычных
текстов,  а  более  глубокое  и  широкое  применение  родного  языка  в
изучении  и  освоении  филологических  дисциплин,  связанных  с
иностранным  языком.  Речь  идет  прежде  всего  об  иноязычном
образовании, которое осуществляется  через призму родного языка и
выводит иноязычное образование на уровень диалога культур: родной
и иноязычной. Как известно, язык- это отражение культуры в широком
смысле  этого  слова  ,  поэтому  изучение  иностранного  языка  в
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сравнении и сопоставлении с родным языком и формирование на этой
основе культурной компетенции – одна из важных задач вуза.

  В связи с выше сказанным меняются задачи, цели и акценты
преподавания  практических  и  теоретических  курсов,  связанных  с
иностранным языком.

В  преподавании  лингвистики,  лексикологии,  стилистики  мы
уделяем большое внимание болгарскому языку и родной культуре в
сопоставлении и сравнении с иноязычной культурой и иностранным
языком.  Эти  курсы  дают  оптимальную  возможность  использовать
знание болгарского  языка как родного в изучении тем,  связанных с
этимологией  слов,  происхождением  языков,  изучением
закономерностей внутренних и внешних связей слов, значения слова и
т. д.

  Практика обращения к родному языку показывает, что лекции
становятся интереснее, это заставляет студентов по-новому взглянуть
на  свой  родной  язык,  убедиться  в  том,  что  лингвистические  и
экстралингвистические  процессы  влияют  на   развитие  всех  языков,
увидеть  сходства  и  закономерности  развития  родственных  и
неродственных  языков.  Например,  сравнивая  некоторые  принципы
словообразования,  синонимии,  омонимии,  фразеологии  и  др.  мы
рассматриваем  языковые  феномены  в  английском  и  болгарском
языках,  находим  сходства  и  различия  в  восприятии  двух  разных
народов  окружающего  мира,  выраженные  национальными
особенностями, традициями, обычаями, историей народов. Сравнивая
фразеологию английского и болгарского языков, студенты знакомятся
с  особенностями  национального  характера,  образом  национального
мышления и восприятия мира.

   Изучение  фразеологии  в  сравнении  и  сопоставлении  с
болгарским  языком  помогает  студентам  лучше  узнать  богатство
родного языка, сделать вывод, что фразеологизмы не только языковое
явление,  но  и  культурное  явление.  Они  отражают  стереотипы
мышления,  поведения,  восприятия  окружающего  мира  с  одной
стороны,  и  с  другой  стороны  студенты начинают  понимать,  что  за
свою  многовековую  историю  человечество  выработало  сходные
моральные принципы.

 Например, студенты находят сходство в атрибутивных связях в
болгарской и английской фразеологии

   Great fish              едра риба (человек высокого положения)
Short memory къса памет
Golden age златно време  и т. д.
Также  студенты  определяют  общее  и  различное  в  словесном

выражении идиоматических сочетаний
           Black sheep  черна овца
           Blue with cold      син от студ
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           Green with jealousy зелен от ревност и т. д.
Фразеологические  единицы,  имеющие  прямое  и  переносное

значение, также имеют много общего.
Arm-in-arm ръка за ръка
With open forehead с открито чело
Keep an eye on  държа под око  и т. д.

Также в использовании пословиц и поговорок студенты находят
сходные, узнают, что некоторые английские пословицы укоренились в
болгарском языке.

В  результате  такого  сравнения  двух  языков  мы  совместно
приходим к выводам:

-  И  в  болгарском  и  в  английском  языках  много
фразеологических  сочетаний  со  словами  «сердце»,  «душа», «хлеб»,
«соль», так как эти слова относятся к основному словарному фонду
обоих языков, естественно, что процесс образования фразеологизмов
сходен.

- В  болгарском  языке  много  фраз  с  природными  явлениями-
ветер,  вода,  звезды,  что связано с  поклонением силам природы, а  в
английском языке много фразеологизмов,связанных с животными.

-Английские  и  болгарские  фразы  и  идиомы  имеют  также
различия в восприятии окружающего мира и человеческих качеств, из
чего  следует,  что  фразеологизмы  являются  проявлением
национального характера.

   Рассматривая тему «Значение слова»,  можно рассматривать
слова  в  английском  и  болгарском  языках,  совпадающие  своими
денотатами,  но отличающиеся  своими коннотатами,  Например,  bull-
бык в болгарском языке- сильный,работящий человек, а в английском
языке-задира,  toad-жаба   в  болгарском  –  человек  неприятной
внешности, в английском языке- человек, любящий льстить. 

        Обращение  к  материалам  краеведческого  характера  в
преподавании  курса  «Развитие  навыков  творческого  письма»  также
является  важным источником стимулирования интереса  студентов к
изучению иностранного языка.  Краеведческий материал приближает
иноязычную коммуникацию к личному опыту студентов, позволяет им
оперировать фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в
повседневной жизни, в условиях их бытия  в родной культуре. Любые
знания,  приобретенные  с  помощью  иностранного  языка,  будут
восприниматься  только  через  призму  знаний,  сформированных  в
процессе овладения своей родной культурой. В практическом курсе по
развитию  умений  и  навыков  творческого  письма  мы  используем
материал  по  истории  Тараклии,  некоторым  болгарским  обычаям,
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национальной кухне и др. для развития различных техник письменной
речи.

  На занятиях по творческому письму мы рассматриваем также
современную  жизнь  Тараклии,  предлагаем  вопросы  для  выражения
мнения: что нужно сделать, чтобы культурная жизнь в Тараклии была
интереснее,  согласен  ли  ты  с  утверждением,что  Тараклия  является
центром  болгарской  культуры  и  т.  д.  Мы   практикуем  написание
различного рода эссе с привлечением  местного материала.

 Средствами иностранного  языка диалог  культур  выполняет
двойную  задачу-совершенствует  умения  и  навыки  владения
иностранным языком и через него воспитывает уважение и любовь к
собственной культуре.

 А  поездки  студентов  на  историческую  родину,  посещение
исторических  мест  и  памятников  болгарской  культуры,  встречи  с
людьми  современной  Болгарии,  посещение  театров,  музеев  дают
возможность  студентам  нашего  университета  выразить  свои
впечатления  о  незабываемых  встречах  средствами  иностранного
языка.

   Язык  как  общественное  явление  развивается  вместе  с
обществом  и  является  отражением  процессов,  происходящих  в
обществе.  Поэтому  языковая  практика  студентов  Тараклийского
госуниверситета  в  Республике  Болгария  помогает  студентам
совершенствовать  знания  современного  болгарского  языка,
приобщиться к культуре и культурным ценностям болгарского народа,
узнать,  чем  живет  болгарский  народ.  Но  для  студентов  молдо-
английского  отделения  это  еще  и  возможность  обогатиться
методологическими  знаниями:  как  преподается  иностранный  язык в
Болгарии, какие методы, в том числе интерактивные, используются в
преподавании.  Посещение  уроков  в  болгарских  школах  позволяет
студентам  воотчую  убедиться,  что  у  учащихся  особенно  старших
классов  высокая  мотивация знать  иностранный язык и общаться  на
нем после вхождения Болгарии в Евросоюз.

   Тараклийский госуниверситет совсем еще молодой и делает
свои  первые  шаги   в  мир  науки  и  высшего  образования.  Мы,
преподаватели,  учимся  преподавать  по-новому,  а  наши  студенты
учатся учиться по-новому. Так как во главу угла ставится прежде всего
иноязычное  образование  мы,конечно,  встречаем  проблемы  и
трудности. Предлагаемые программой курсы не могут в ограниченное
время  дать  весь  объем  знаний  по  курсам,  поэтому  велика  роль
самообучения.  Как  известно,  самообучение  –  индивидуально
организованный процесс учения вне образовательного учреждения. Те
студенты,  которые  выходят  в  своем  интеллектуальном  развитии  и
самообучении  на  метакогнитивный  уровень,  т. е.  могут
самостоятельно  ставить  перед  собой  цели,  выработать  собственную
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стратегию  и  тактику  их  реализации,  осуществлять  самоконтроль,
достигают уровня подлинного автономного самообучения.

Метакогнитивный уровень  языкового  мышления,  характерный
для мультилингвальной личности, позволяет лингвисту достичь такого
высокого уровня, вызывает желание учить еще другие языки. Поэтому
наша задача заключается в том, чтобы создать эффективную языковую
учебную  среду,  повысить  мотивацию  студентов.  К  сожалению,
самообучение студентов не осознается ими как обязательный процесс
в их профессиональной подготовке. Многие студенты ограничиваются
только базовым уровнем,  не проявляя  должного интереса  к  модулю
продвинутого  уровня  и  тем  более  модулю  специальных   знаний.
Студенты  пишут  рефераты,  проекты,  курсовые  только  по  тем
дисциплинам, которые регламентированы  программой и не проявляют
интереса и желания изучить глубже вопросы, проблемы, связанные со
вторым языком обучения, ссылаясь на отсутствие времени, тогда как
работа над дополнительным материалом, его систематизация, анализ,
синтез  и  интерпретация  по  всем  изучаемым  языкам  обогащает  их
знания.

      Мы, конечно,  осознаем,  какую важную роль   играют в
университетском  образовании  в  рамках  самообразования  и
самообучения модульные технологии.

   Модуль при обучении иностранному языку трактуется двояко:
как блок информации, подлежащей самостоятельному изучению, и как
особая процедура, обеспечивающая овладение оптимальным способом
изучаемым  материалом. Такая  процедура  называется  модульной
технологией,  специфика  которой  заключается  в  том,  что  студент  с
большей долей самостоятельности мог достигнуть конкретные цели:

 - цель усвоения модуля (Где пригодится изученный материал?);
 - сам учебный материал (Где его найти и где он находится?);
 - основные способы его усвоения (Что выучить? Какую серию

тестов  выполнить?  Какое  проектное  или  практическое  задание
приготовить?);

 - виды самоконтроля (Как проверить себя?);
 -  формы  итогового  контроля  (В  какой  форме  и  каким  по

содержанию будет итоговый тест?).
  При использовании модульной технологии обучения студент

поставлен в условия,  когда он должен добывать знания с  помощью
представленной ему информации, формировать навыки оперирования
учебным  материалом,  используя  данные  ему  инструкции.  Мы
используем модульные технологии на базовом уровне.
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  В  качестве  иллюстрации  приведем  пример  модульной
программы  по  лексикологии,  с  использованием  сравнительно-
сопоставительного анализа  в английском и болгарском языках.

   Тема модульной программы «Мотивация слова»
   Языковые задачи: 
1. При изложении темы акцентировать внимание на определении

лексикологического  термина  «мотивация»  и  влиянии  мотивации  на
семантический аспект слова.

2. Прокомментировать  виды  мотивации  и  подобрать  примеры
фонетической,  морфологической  и  семантической  мотивации  в
болгарском и английском языках.

3. Сравнить  и  сопоставить  использование  видов  мотивации  в
родном и английском языках.

Учебные задачи:
1. Прочитать лекционный материал на английском и болгарском

языке с использованием Интернета и библиотечного материала.
2. Самостоятельно подобрать примеры мотивации слова на двух

языках с  использованием словарей.
3. Классифицировать примеры по видам мотивации.
Коммуникативные задачи:
1. Изложить в устной форме лекционный материал, объяснить и

интерпретировать учебный материал.
2. Проиллюстрировать  примеры  мотивации  в  английском  и

болгарском языках, показать закономерности, сходства и различия.
3. Обобщить  изученный  материал,  доказать  национальные

особенности мотивации слова, уникальную природу языка и способов
выражения понятий и значений слов.

4. Представить формы мотивации в виде таблицы.
Тип мотивации Английский

язык
Болгарский язык

Фонетическая
мотивация

Cuckoo
Murmur
Off!

Кукуване
Мъмна
Чит!

Морфологическая
мотивация

Employ-ee
Loud-speaker

Работо-дат-ел
Високо-говор-ител

Семантическая
мотивация

Looking glass 
(material)
Glasses (material) 
Plant (smth. рlanted)

Огледало (объект  в
который можно смотреть)
Очила (дополнительные

глаза)
Зеленчук (в  основе

лежит цвет)
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 Действительно каждый студент может  включиться  в активную
учебно-познавательную  деятельность,  имеет  возможность
самореализации, что способствует повышению мотивации в  усвоении
языка.

  Меняется и роль преподавателя, теперь он готовится не только
к  тому,  как  ввести  материал,  а  еще  к  управлению  деятельностью
студента.

  Таким образом, модульная технология позволяет осуществить
главную  идею  --  студент  должен  учиться  сам,  а  преподаватель  –
осуществлять  управление  учением:  мотивировать,  организовывать,
координировать, консультировать и контролировать.

  В практику преподавания мы стараемся  вводить модульные
технологии.  Так  студентами  молдо-английского  отделения  были
подготовлены  сообщения  и  рефераты  по  стилистике  по  ряду  тем,
которые  имеют  не  только  учебный,  но  и  познавательный  характер:
«Почему  англичане  так  говорят?»,  «Американизмы,  отражающие
природно-географические  особенности»,  «Названия  английских
домов»,  «  Имена  английских  животных»,  «Английские  фамилии»,
«Крылатые  фразы  в  английском  языке»,  «Особенности  английских
диалектов»,  «Псевдонимы  английских  писателей  и  деятелей
культуры». Такая самостоятельная поисковая деятельность студентов
позволяет  повысить  мотивацию,  обогащает  их  дополнительными
знаниями о жизни изучаемого языка.

    Другая проблема ,  которая существует во многих учебных
заведениях, –  это  изучение  иностранного  языка  в  отрыве  от
естественной  среды общения.  К  сожалению у  нас  нет  возможности
ездить в англоязычную страну для прохождения языковой практики,
какую нам позволяет пройти Болгария. Но есть возможность создать
условия,  чтобы  студенты  максимально  приблизились  к  иноязычной
среде-это  работа  языковой  лаборатории,  оборудованной
современными техническими средствами, где студенты могут слушать
радио и телепередачи,  проходить специальные  фонетические курсы,
смотреть  учебные  и  художественные  фильмы,  пользоваться
специальными  компьютерными  программами  и  т. д.  Хочется
надеяться, что в будущем укрепится материальная база университета,
смогут  работать языковые лаборатории,  будет оснащена библиотека
необходимой литературой для написания курсовых работ, студенты и
преподаватели будут иметь возможность приобщиться к достижениям
мировой научной мысли, узнать новые имена.

 Несмотря  на  эти  проблемы,  Тараклийский  государственный
университет успешно несет свою главную миссию –  пропагандирует
национальную  культуру,  является  центром  болгарской  культуры  и
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своей  деятельностью воспитывает  толерантное  отношение  к  другим
культурам.  Через  воспитание  национального  самосознания  и
иноязычное  образование  студенты  нашего  вуза  способны
осуществлять  диалог  культур,  успешно  сосуществовать  в  родной  и
иноязычной культуре, осваивая лучшие образцы мировой культуры.
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ГОТИЧЕСКИЯТ РОМАН И ИСТОРИИТЕ ЗА
ПРИЗРАЦИ НА ПАУЛ ХЕЙЗЕ 

Д-р Иван Симеонов 
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

За  основоположник  на  жанра  „готически  роман”  се  смята
Хорас Уълпол (Horace Walpole), който издава през 1764 г. своя роман
„Замъкът Отранто” („The Castle of Otranto”),  наречен  от самия него
„готическа  история”.  Заглавието  предизвиква  истински  бум  в
литературата.  Започват  да  се  пишат  истории в  негов стил от  други
автори  епигони  и  едва  след  това  излиза  новелата  на  Клара  Рийв
„Защитник на добродетелта” („The Champion of Virtue”, 1777), която
във  второто  си  издание  получава  заглавието  „Старият  английски
барон.  Готическа  история”  („The Old English Baron.  Gothic novel”).
Тази новела представлява нова крачка в развитието на жанра.

През  периода  1765  –  1850  г.  готическият  роман  става  най-
четеният  сред  литературата  по  онова  време  в  Англия,  а  също  и  в
Европа.  Веднага  след  възникването  му  се  поражда  и  въпросът  за
неговата художествена стойност. Натан Дрейк (Nathan Drake, 1766 –
1836) споделя, че готическият роман е толкова въздействащ, че и най-
скептичното  съзнание  би  се  поддало  под  властта  и  силата  на
суеверието.1 Британският критик Теодор Уатс-Дантън (Theodore Watts-
Dunton, 1832 – 1914) определя готиката като „ренесанс на чудесното” в
английската литература,  докато  Уйлям Лайън Фелпс (William Lyon
Phelps, 1865 – 1943), професор в Йелския университет, разглежда този
модерен жанр в труда си „Началото на английския романтизъм” като
„синоним на варварското, хаотичното и безвкусното”.

Огъстъс Монтегьо Самърс (Augustus Montague Summers, 1880
–  1948),  английски  писател,  католически  критик  и  изследовател  на
окултизма,  описва  наличието  на  свръхестествени  неведоми  сили  в
готическите романи и посещението им със зла цел, призраци, странни
болести,  задгробна  материализация,  живи  мъртъвци,  завръщане  от
гроба,  изпълняване  на  клетви,  неспокоен  дух,  загадъчно
предначертание („The Supernatural Omnibus”, 1931).2

Друг английски изследовател – Уолтър Фрей (Walter Frey) –
пише  монографията  „Влиянието  на  готическата  литература  върху
творчеството на Уолтър Скот (Walter Scott)”, където твърди, че именно
Скот  издига  жанра  от  небитието  и  намира  готически  елементи  във
всичките му романи, излезли след „Уъвърли” (Waverley). Уолтър Скот
често  се  е  замислял  над  свръхестественото,  засягайки  го  в  своите
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романи и стихове, а понякога и съчинявайки отделни истории от типа
„Стаята,  завесена  с  гоблени,  или  Разказ  за  странстващия  Уили”,
„Червената  ръкавица”,  където призрачното и дяволското стават  още
по-убедителни  благодарение  на  нелепо  уютната  атмосфера  и
обикновената  реч.  През  1830  г.  Скот  публикува  своите  „Писма  за
демонологията и магьосничеството”, които и до днес си остават най-
хубавото събрание на европейския фолклор за вещици. Тези писма са
четени и от френския писател Шарл Нодие, който под тяхно влияние
създава прочутата си новела „Трилби”.

По-сериозни опити да  се  изследва готическият роман прави
Едит  Биркхед  (Edith Birkhead).  В  своята  монография  „История  на
ужаса: изследване на готическия роман” („The Tale of Terror: a study of
the Gothic romance”, 1921) тя прави първия опит за идентификация и
класификация на жанра, като изрежда автори и трудове, сред които:

1. Готическият роман (The Gothic Romance). Представители:
Хорас Уълпол (Horace  Walpole),  Клара Рийв (Clara   Reeve),  Анна
Летиция Барбалд (Anna  Leticia  Barbauld),  Мери Шели (Mary
Wollstonecraft  Shelley).  След успешния дебют култът към готическия
роман за  известно време  спада,  докато  през  1777 г.  Клара  Рийв не
издава романа си „Старият английски барон” (“The Old English Baron”)
с първоначално название „Защитник на добродетелта” (“The Champion
of Virtue”). В тази творба прави впечатление опитът да се обяснят на
финала тайнствените явления с естествени и правдоподобни причини.

Мери Шели (1797 – 1851) дължи световната си слава на един
облог,  който  е  повод  да  се  прояви  нейният  талант.  Когато  създава
знаменития си роман „Франкенщайн”,  тя  е  съпруга на поета  Пърси
Биш Шели. Написала е и други творби, но нито една от тях не може да
съперничи  по  философската  си  дълбочина  на  „Франкенщайн”,  на
която романът дължи непреходната си стойност. Проблемът, поставен
в него, е актуален за всяка епоха: това е проблемът за сложната връзка
между  творение  и  създател,  между  цел  и  резултат,  между  мечта  и
реалност. Пълното заглавие на романа е „Франкенщайн, или Новият
Прометей”. 

2. Роман с напрежение и необяснима тревога (The Novel of
Suspense).  Представител:  Ан  Радклиф  (Ann Radcliffe).  Знаменитите
романи на Ан Радклиф (1764 – 1823) въвеждат модата на тайнственото
и ужасното. Тя има заслугата да изпълва обстановката с внушаваща
страх  атмосфера,  което  се  постига  със  специалното  внимание  към
всеки детайл, например кървави следи по стълбата в замъка, стон от
дълбокото подземие, странна песен в нощната гора и др. Ан Радклиф е
написала  шест  романа:  „Замъците  Атлин  и  Данбейн”  (1789),
„Сицилийското  сказание”  (1790),  „Сказание  за  гората”  (1792),
„Удолфските  тайни”  (1794),  „Италианци”  (1797)  и  „Гастон  де
Блондевил”, написан в 1802 година,  но публикуван след смъртта на
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автора през 1826 г. От тях най-знаменит е „Удолфските тайни”, който
може да бъде посочен за образец на ранния готически роман. 

3.  Роман на ужаса (The  Novel  of  Terror).  Представители:
Матю Грегъри Луис (Matthew Gregory Lewis), Чарлз Матюрин (Charles
Robert Maturin).  Разцвет на готическия роман се забелязва през 90-те
години  на  ХVІІІ  и  първите  две  десетилетия  на  ХІХ  в.  Този  жанр
придобива нови черти в творчеството на Матю Луис (1773 – 1818),
чийто  роман  „Монахът”  (1796)  става  толкова  популярен,  че  самият
автор  получава  прозвището  Монаха.  Младият  писател  получава
образованието си в Германия, където изпитва влиянието на тевтонския
фолклор. Като постижение на автора в този негов роман трябва да се
отбележи отказът му да обяснява призрачните видения с естествени
причини. Луис е написал и други готически творби: драмата „Замъкът
призрак” (1798), баладите „Чудесни истории” (1801) и др.

Последният  велик  представител  на  готическата  романова
школа  е  Чарлз  Роберт  Матюрин  (1782  –  1824),  ексцентричен
ирландски свещеник. От неговото обемно и разнообразно наследство,
включващо и едно подражание на Радклиф със заглавие „Фаталната
мъст, или Семейство Монторио” (1807), може да се отдели шедьовърът
на  литературата  на  ужаса  „Мелмот  Скитника”  (1820),  в  който
готическото  повествование  издига  на  необикновена  висота
свръхестествения  ужас.  Не  един  читател  ще  се  убеди  в  това,  че
„Мелмот  Скитника”  е  огромна  крачка  в  еволюцията  на  жанра  на
ужаса. Страхът е изтръгнат от обичайното и е възведен като ужасен
облак,  надвиснал  над  самата  съдба  на  цялото  човечество.  Вън  от
съмнение  е,  че  Матюрин  е  истински  гений  и  именно  това  разбира
Оноре  дьо  Балзак,  който  поставя  романа  наред  с  „Дон  Жуан”  на
Молиер,  „Фауст”  на Гьоте  и „Манфред” на Байрон в качеството на
висши  алегорически  персонажи  в  европейската  литература  от  това
време.  Титани  като  Скот,  Росети,  Текери  и  Бодлер  също  изказват
възхищението си от таланта на Матюрин. Твърде показателен в това
отношение е фактът, че Оскар Уайлд, след като отбива лишаването си
от свобода, напуска Англия и прекарва последните си дни в Париж под
името Себастиан Мелмот.

Не  е  трудно  да  се  види  разликата  между  този  отлично
модулиран, предразполагащ към размисли и изкусно сътворен ужас и,
използвайки фразата на проф. Сейнтсбъри – „изкусен, но доста скучен
рационализъм  на  мис  Радклиф,  и  като  правило  изкуствената
екстравагантност,  лош вкус  и  понякога  небрежен  стил  на  Луис”.
Стилът  на  Матюрин  сам  по  себе  си  заслужава  особена  похвала  за
своята като че ли безизкусна, но ярка простота и живост, поставящи го
над помпозната предвзетост на неговите предшественици. Проф. Едит
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Биркхед в своята история на готическия роман справедливо отбелязва,
че  „независимо  от всички  грешки,  Матюрин  е  най-великият  така,
както е и последният създател на готическия роман”.  „Мелмот” е
много  четен,  правени  са  негови  драматически  версии,  но  неговата
заключителна  роля  в  историята  на  готическия  роман  вероятно  го
лишава  от  популярността,  равна  на  популярността  на  „Удолфо”  и
„Монахът”.3

4.  Източна повест на ужаса (The  Oriental  Tale  of  Terror).
Представител:  Уйлям Бекфорд (William Thomas Beckford).  Наред със
старите  произведения  за  свръхестественото  по-късно  се  появяват  и
нови, на английски и немски език. За пръв път Уйлям Бекфорд със
своята  знаменита „История на халифа Ватек”,  написана на френски
език, но публикувана най-напред в превод на английски език, поставя
началото  на  източната  тема.  Източните  приказки  навлизат  в
европейската  литература  в  началото  на  ХVІІІ  в.  и  скоро  получават
огромна популярност  благодарение  на  неизчерпаемото  богатство  на
„Хиляда и една нощ” във френски превод от Антоан Галан,  ценена
заради  алегориите  и  удоволствието.  Лукавият  хумор,  който  само
източният  ум  може  да  съедини  със  свръхестественото,  покорява
изкушеното европейско поколение читатели, а имена като „Багдад” и
„Дамаск”  скоро стават  толкова популярни,  колкото и названията на
италианските  и  испанските  вина.  Бекфорд,  познавач  на  източната
литература,  удивително  точно  успява  да  улови  необичайната
ориенталска  атмосфера  и  в  своята  книга  убедително  да  предаде
надменния  разкош,  лукавото  разочарование  от  живота,  изтънчената
жестокост,  изисканото  вероломство  и  тъмния  призрачен  дух  на
сарацинския манталитет. Неговият смях не е в състояние да отслаби
мрачното  звучене  на  темата  и  повествованието  продължава  с
фантасмагорична  пищност,  в  което  смехът  принадлежи  на  скелети,
пируващи под причудливо украсени куполи. У Бекфорд обаче съвсем
липсва  мистика,  която  е  необходима,  ако  се  подходи  строго  към
литературата  за  свръхестественото  –  неговото  повествование  се
отличава  с  романска  твърдост  и  яснота,  пречещи  да  се  постигне
истински ужас.

В  своята  любов  към  Изтока  Бекфорд  си  остава  самотен.
Другите писатели, клонещи към готическата традиция и европейския
живот,  предпочитат  да  следват  пътя,  начертан  от  Уълпол.  Сред
многобройните  автори  на  трилъри  през  това  време  трябва  да  се
спомене  теоретика  на  утопичната  икономика  Уйлям  Годуин,  който
издава мистическия „Сент Леон” (1799), в който темата за еликсира на
живота,  добит  от  въображаемия  таен  орден  на  розенкрайцерите,  е
разкрита  простодушно,  но  убедително.  Обаче  Годуин  е  бил  твърде
учител и мислител, за да създаде истински шедьовър на литературата
на ужаса. Неговата дъщеря, съпруга на поета Пърси Биш Шели, Мери
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Шели има по-голям успех с нейния неподражаем „Франкенщайн, или
Съвременният Прометей” (1817), който става класика в жанра.

5. Сатира на романа на ужаса (Satires on the Novel of Terror).
Представители:  Джейн Остин (Jane  Austen),  Томас Лъв Пийкок
(Thomas Love Peacock).

6.  Кратка новела на ужаса (The  Short  Tale  of  Terror).
Представител: Мери Шели (Mary Shelley).4

Една  от  следващите  класификации  на  готическия  роман
принадлежи  на  проф.  Девендра  Варма  (Devendra Varma)  в  неговия
труд  „Готическият  плам”  („The Gothic Flame”,  Лондон,  1957).  В
романа  за  скитащия  Мелмот  той  открива  черти  на  готическо
напрежение и необяснима тревога.  В тази своя  монография авторът
разграничава три школи на този жанр: „Историческата готика” (The
Historical Gothic Tale) на Клара Рийв (Clara Reeve), София Ли (Sophia
Lee)  и  Уолтър  Скот  (Walter Scott);  „Школата  на  напрежение  и
необяснима  тревога”  (The School of Terror)  на  Ан  Радклиф  (Ann
Radcliffe); „Школата на ужаса” (The School of Horror) на Уйлям Годуин
(William Godwin).

Много изследователи  се  обединяват  около това,  че  едни от
главните  елементи  на  готическите  романи  се  явяват  замъците  или
някакви  други  старинни  руини  (пасивният  елемент,  около  който  се
развива  действието  на  романа)  и  готическият  злодей  (активният
елемент).  Обикновено  главният  герой  е  Байронов  тип.  Макар
естетически  да  се  различават  от  рицарските  исторически  романи,
готическите романи и новели имат за основа именно тях.

Управлението  на  кралица  Виктория  (1837  –  1901)  във
Великобритания е известно като т. нар. „Викторианска епоха”. Тогава
се  осъществява  индустриалната  революция  и  се  извършват  редица
икономически,  социални  и  технологични  промени.  Науката  се
утвърждава  като  важна  сфера  от  социалния  живот,  където  всички
изследвани  явления  и  процеси  се  подлагат  на  авторитетни
доказателства. Новите научни открития оказват голямо влияние върху
всекидневието на хората. През 1859 г. е публикувана книгата на Чарлз
Дарвин „Произход на видовете”, която е първата, излагаща едно ново
виждане за наследството,  което човек носи в себе  си през  вековете
благодарение  на  еволюцията.  Тази  ера  се  помни  като  „златна”  в
историята  на  Великобритания,  тъй като с нея се  свързва  и  бурното
развитие на литературата, драмата, музиката и религията. Формира се
една  висша  култура,  която  предизвиква  пропаст  между  различните
съсловия. Хората от средната класа са задължени да се придържат към
един строг етикет и да скриват своята еротичност и сексуален живот.
Това  е  т.  нар.  „пуритански  морал”.  Изгражда  се  неомитологичният
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образ на жената като светица, на която не трябва да се гледа като на
източник  на  удоволствие.  В  социалните низини се  очертава  мрачна
картина на нищета. 

Именно в този период се възражда течението на готическата
литература като протест срещу заможната средна класа и мизерията,
която цари сред  низшите слоеве  на обществото. Тази литература се
развива  паралелно  с  литературата  на  символизма  и  реализма  с
представители  като  сестрите  Ан,  Емили  и  Шарлот  Бронте,  Оскар
Уайлд, Чарлз Дикенс, Джейн Остин, Джордж Елиът и Джеймс Харди.
Характерните  черти  на  този  жанр  са  влечение  към  мрачното,
страшното, непознатото и мистериозното. Основни теми са смъртта и
тленността на човешката плът, а скелетите са най-важният символен
образ. Мрачната атмосфера на тъмни и влажни катакомби, както и на
особени окултни местности, излъчващи силни мистериозни внушения,
са  основният  декор  на  тази  литература.  Писателите  се  опитват  да
представят  другата  страна  на  обществото,  където  липсват  добрите
човешки обноски, а традиционните морални ценности нямат никаква
стойност. Често главните герои страдат от психически разстройства.
Особено обикнат е мотивът за семейното проклятие, което тегне над
поколенията и води персонажите до лудост, хистерия и маниакалност.
Автори на готически романи през Викторианската епоха са сър Уолтър
Скот, Чарлз Робърт Матюрин, Ан Радклиф и др. „Франкенщайн” на
Мери Шели,  „Дракула”  на Брам Стокър,  „Доктор Джекил и мистър
Хайд” на Робърт Луис Стивънсън и разказите на Едгар Алан По стават
емблематични  за  готическото  въображение  и  ексцентричност.
Същевременно  те  засягат  и  някои  научни  области  за  човека  и
обществото.

В  готическата  литература  съзнаваното  и  безсъзнаваното
пресъздават стремежа на писателите да навлизат в човешката психика,
като разкриват несъзнаваното, за да може то да не бъде вече фактор в
страха ни да не се  поддаваме на психическите  си инстинкти (напр.
радвояването на личността на две същности според „Странният случай
за доктор Джекил и мистър Хайд” на Робърт Луис Стивънсън, 1886).
Може  да  се  каже,  че  готическата  литература  е  литература  на
безсъзнаваното,  която  възниква  в  резултат  на  прекалено  големият
страх  на  обществото  от  мрачното  и  мистериозното,  от  тъмните
глъбини  на  човешката  психика,  които  в  своята  проекция  в
действителността  са  избягвани  и  които  по-късно  стават  основна
тревога на героите. Така например Люси Уестънра, приятелка на Мина
Харкър  в  романа  „Дракула”  на  Брам  Стокър,  е  младо  и  енергично
момиче, което търси да изживее бурни романтични моменти, след като
получава  предложение  за  брак  от  трима  различни  мъже.  В  своите
сънища  тя  страда  от  сомнабулство  и  е  привлечена  от  мрачната
същност  на  граф  Дракула.  В  „Тълкуването  на  сънищата”  Зигмунд
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Фройд  казва,  че  те  са  царският  път  към  несъзнаваното.  Именно
сънищата на Люси показват в контекста на психоанализата, че тя не е
примирена със своите инстинкти, които търсят реализация, а цензурата
на Свръх-Аза и викторианските пуритански маниери е твърде силна, за
да търси удовлетворение през деня.

Паул Йохан Лудвиг фон Хейзе (Paul Johann Ludwig von Heyse,
1830 – 1914) е немски писател, поет и драматург. Роден е в Берлин.
Автор е на шест романа, на девет стихосбирки, на над 60 пиеси и на 24
тома новели (общо 120). Хейзе се изявява и като теоретик на новелата
като литературен жанр, създавайки т. нар. „соколова теория”. Той е и
изтъкнат преводач от италиански, като наред с няколко тома стихове е
превел  и  том  „Италиански  народни  приказки”  („Italienische
Volksmärchen”, 1914). Нобелов лауреат (1910).

С  „Прекрасната  Абигайл” („Die schöne Abigail”,  “The fair
Abigail”)  започва цикълът от четири новели за поява на привидения
(духове на починали, близки на разказвачите хора) и други странни и
необясними  явления  (напр.  телепатията).  Тези  новели  писателят  е
нарекъл „истории за призраци” (spukgeschichten – „In der Geisterstunde
und andere Spukgeschichten”,  1894).  Основен  повествовател  в  тази
новела  е  докторът,  който  разказва  първата  загадъчна  история  –
феномен на телепатия. Новелите са композиционно рамкирани (стара
традиция  на  ренесансовата  новела):  група  приятели,  интелигентни
хора  от  различни  възрасти  са  се  събрали  в  един  дом,  пият  пунш,
разговарят и си разказват интересни истории. „Душата” на компанията
е умната и общителна девойка, по-малка сестра на домакинята.

Прави впечатление, че разказвачите излагат точно събитията,
отбелязвайки времето и мястото. Самите истории са житейски драми,
породени от съдбоносни събития – войни („Прекрасната Абигайл” и
„Чудо  посред  бял  ден”)  или  нещастни  случаи  („Малката  Лиза”,
„Горски смях”). Първите две разказват за неосъществената любов. В
„Прекрасната Абигайл” офицерът и красивата Абигайл въпреки че се
обичат, се разминават фатално в живота, без да свържат съдбите си.
Междувременно те са намерили други брачни партньори, с които не са
били щастливи. В типично романтичен стил в центъра на разказаните
истории  са  жени  и  момичета,  които  са  необикновени  личности,
отличаващи  се  от  другите.  Например  девойката  Абигайл  поразява
младия  старши  лейтенант  със  своята  красота  и  изящество,  но  два
детайла  от  нейната  външност  му  правят  най-силно  впечатление:
сериозните  й  сиви  очи  без  блясък  и  прекрасните  й  бели  ръце.
Подчертано е, че у нея има нещо тъмно, неразгадаемо.

Готическият роман се отличава със следните черти:
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1. Сюжетът се строи около някаква  тайна, например нещо е
изчезнало или пък има неизвестен произход; неразкрито престъпление;
лишение  от  наследство.  Обикновено  не  се  разработва  една  отделна
такава тема, а се комбинират няколко теми. Разкриването на тайната се
отлага  до  самия  финал.  Като  правило  към  централната  тайна  се
добавят и второстепенни, странични тайни, които също се разкриват
на финала. В някои от разглежданите новели на Паул Хейзе също има
тайни,  които  биват  разкрити  в  хода  на  повествованието,  например:
смехът  от  върховете  на  двете  големи  дървета  в  „Горски  смях”,
житейската  съдба  на  Абигайл  от  („Прекрасната  Абигайл”)  и  на
Бландина от „Чудо посред бял ден”, светлината и оживлението в дома
на Лиза късно посред нощ („Малката Лиза”).

2. Повествованието е обвито в атмосферата на страх и ужас
и се  разгръща във вид на  непрекъсната  серия  от  заплахи  за  покоя,
безопасността и честта на героя или на героинята. Тази атмосфера на
страх и ужас или въобще липсва в новелите на Паул Хейзе („Чудо
посред  бял  ден”  и  „Горски  смях”),  или  е  силно  туширана
(„Прекрасната  Абигайл”  и  „Малката  Лиза”).  Това  се  дължи  на
обстоятелството,  че  призраците,  които  се  появяват,  са  на  добри  и
одухотворени герои, преживели лично нещастие. И в своя призрачен
вид  те  запазват  положителните  си  личностни  качества  и  не  се
превръщат в някакви кръвожадни вампири.

3.  Мрачната  и  зловеща  сцена  на  действието поддържа
общата атмосфера на тайнственост и страх. Повечето от готическите
романи  имат  за  място  на  действието  старинен,  изоставен,
полуразрушен  замък  или  манастир,  с  тъмни  коридори,  затворени  и
забранени  за  влизане  помещения,  мирис  на  тленност  и  слуги
съгледвачи.  Обстановката  включва  силен,  пронизващ  вятър,  бурни
потоци, тъмни гори, безлюдна пустош, разкопани гробове – с други
думи, всичко онова, което е способно да засили страха на героинята, а
значи и читателя. И в това отношение новелите за призраци на Паул
Хейзе се различават от типичния готически роман. В тях няма замъци
и други от изброените готически топоси, с изключение на гробищния
парк в новелата „Прекрасната  Абигайл”.  Въпреки това действието в
тази  новела  достига  своята  кулминация  до  желязната  врата  на
гробищата, последвано от изпадането на героя в безсъзнание. Самите
персонажи не попадат в плен и не са преследвани или шпионирани.

4.  В  ранните  готически  романи  централният  персонаж  е
девойка.  Тя е красива,  мила,  добродетелна,  скромна и на финала е
възнаградена  със  съпружеско  щастие  и  добро  положение  в
обществото,  съпроводено  с  богатство.  Но  наред  с  тези  общи  за
романтичните героини черти тя притежава и висока чувствителност.
Девойката  обича да  се  разхожда в  самота  по  горските  поляни и да
мечтае при появата на луната на прозореца в своята спалня. Тя лесно
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заплаква, а в критичен момент пада в несвяст. И в новелите на Паул
Хейзе централен персонаж е девойка – умна, красива и чувствителна.
За разлика от ранните готически романи обаче, животът й завършва
трагично („Прекрасната Абигайл”, „Чудо посред бял ден”, „Малката
Лиза”). И по този признак има изключение в цикъла на Хейзе – това е
новелата  „Горски  смях”.  Лекарят  се  оженва  щастливо  за  девойката
Франциска.  Трагичното  се  свързва  с  гибелта  на  сакатото  момче
Фридел, с което тя поддържа сърдечно приятелство.

5. Самата природа на сюжета изисква присъствието на злодей.
Той измества героинята от центъра на читателското внимание. В по-
късните  образци  на  жанра  злодеят  притежава  пълна  власт  и
обикновено се явява двигател на сюжета. В новелите за призраци на
Паул Хейзе липсва фигурата на злодея. Това показва, че водещата идея
в тях не е идеята за вездесъщото световно зло, което тегне над хората,
а идеята за трагиката на отделния човек поради злощастно стечение на
обстоятелствата.

Една  от  водещите  форми  на  готическия  тип  сюжетно
разгръщане на образа на човека и света е особената пространствена
организация на произведението. Това разгръщане протича във връзка с
придвижването  на  героя  в  дълбочината  на  сложно  организираната
система  на  пространството  на  готическия  топос  –  старинната
постройка, която също става организиращо начало на разгръщане на
пространството на вътрешния свят на героя. Готическият тип сюжетно
разгръщане, организиращ художествения свят на готическия роман, се
определя  от  спецификата  на  основните  разработвани  в  този  жанр
аспекти на човешкото битие: ограничаване на свободата на човека в
рамките  на  Фатума,  физическото  му  лишаване  от  свобода,
стълкновението му с  ирационалното и дяволското,  психическото му
разстройство, физическо и психологическо насилие, преследване.5

Най-често като общи аспекти тук се проявяват лишаването от
свобода и преследването6, а тяхната сюжетна разработка е невъзможна
без пространствена опора. Сюжетното разгръщане на пространството
освобождава  неговите  скрити  възможности:  бидейки  изведено  от
привичния битов порядък на човешкото жилище, то започва да играе
сюжетообразуваща роля. Създаването на готическото пространство се
осъществява  от  автора  под  формата  на  романтизиран,  абсолютно
извънбитов готически хронотоп – „особена територия на извършване
на романовите събития”.7 Традиционни за готическата параферналия
са  старинният  замък,  манастирът,  абатството  или  просто  големият
аристократически  дом  с  кули,  тъмници,  тайни  коридори,  скърцащи
дървени  стълби,  ръждясали  панти  на  вратите,  скрити  старинни
ръкописи, призраци.8
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Трябва да се отбележи, че даденият феномен става хронотоп в
рамките  на  разгръщането  на  неговите  специфични  времеви  и
светообразуващи  характеристики.  Това  твърдение  произтича  от
цялостното  тълкуване  на  Михаил  Бахтин  на  въведеното  от  него
понятие и преди всичко от този факт,  че хронотопите на световния
роман се разглеждат от него най-вече в връзка с формите на времето.
И  въпреки  че  в  готическия  хронотоп  именно  пространството  става
основа, определяща характера на движението на времето,  времевият
аспект съхранява своята значимост в тази диалектическа диада. Затова
за  разглеждането  на  готическата  територия  на  извършване  на
романовите събития за нас по-уместен е терминът „топос”, който, от
една страна, се използва например от Юрий Лотман за означаване на
мястото на действието”, а от друга – той запазва етимологическата си
връзка  с  по-общия  „хронотоп”.  Освен  това  клишираността  на
готическото  място  на  извършване  на  романовите  събития  намира
отражение  и  в  другото  значение  на  термина  „общо  място”,
„традиционно съчетание”.

Готическият топос на свой ред задава особените „правила на
играта”  в  готическия  роман.  Тук  се  осъществява  принципът,  който
може да се означи като „шахматен”: наличното традиционно поле за
дейността  на  героите  задава  техните  роли  и  съответно  –  техните
особености,  характери,  постъпки  и  реакции.  Значимостта  на  това
понятие  става  ясна,  ако  си  припомним  традиционната  алегорична
съпоставка с шахматната игра, със ситуацията на противоборството на
доброто и злото, където човек встъпва като на бойно поле, а така също
със  ситуацията  на  власт  на  свръхестествените  сили  над  човешкото
същество,  ограничаващи  свободата  му  в  рамките  на  фаталните
„правила на играта”.

Важно е да се отбележи, че подобна зададеност, клишираното
амплоа на персонажите, често разглеждана като едно от най-уязвимите
места  на  готическия  роман,9  се  явява  характерен  жанров  признак,
говорещ  за  необходимостта  особено  подробно  да  се  изследват
основополагащите  пространствено-времеви  форми  на  сюжетното
разгръщане в готическия роман, които и обуславят функционалността
на  готическия  персонаж.  Тези  съдържателни  форми,  както  Юрий
Лотман  отбелязва,  пространствени  представи,  стават  фундамент  за
изграждането  „на  най-общите  социални,  политически,  религиозни и
нравствени  модели  на  света,  с  помощта  на  които  се  осмисля
заобикалящия го живот”, т. е. като цяло те изпълняват основополагащи
функции.  Следователно тяхното разглеждане  може да  даде ключ за
разбирането на този феномен.

Сюжетното  разгръщане  на  готическия  топос  започва
обикновено  в  експозицията  на  текста:  героят  се  приближава  към
самотната  сграда  –  цел  на  неговото  пътешествие,  с  което  започва
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повествованието. Така например Джон Мелмот в романа на Матюрин,
завършвайки  своя  път  при  умиращия  си  чичо,  вижда  господарския
дом, който „рязко се отделяше дори на фона на вечерното сумрачно
небе: отстрани нямаше нито крила, нито пристройки, нито храсти,
нито дървета, които биха давали сянка и биха смекчавали донякъде
суровите  очертания  на  фасадата”.  У  Хофман  в  „Еликсирите  на
Сатаната” готическата сграда възниква в първите редове на принципа
на рамковото начало, като по-нататък се повествува за това, че авторът
на  старинния  ръкопис  брат  Медард  постъпва  в  манастира  на
капуцините, намиращ се „така близо до града, че оттам се виждат
градските  кули”.  Обаче  и  тук  се  разказва  за  някакво  пътешествие,
свързано  този  път  с  промените,  с  разлъката:  „Както  е  известно,
разлъката с близките на сърцето бива понякога толкова мъчителна,
че и нищожното разстояние се оказва безкрайно!” Героят на Стокър,
помощник-адвокатът  Джонатан  Харкър  се  отправя  за  Румъния  към
загадъчния си клиент граф Дракула и след  неспокойно пътуване по
стръмните хълмове се оказва  „в двора на обширен, рушащ се замък,
високите прозорци на който бяха  тъмни и мрачни,  а  изпочупените
зъбчати стени при лунната светлина се проточваха в зигзагообразна
линия”.10

Важна  роля  в  разгръщането  на  пространството  играе  по-
нататъшното движение на  героя  навътре в  готическия  топос,  даващ
възможност  на  автора  да  разкрие  неговата  вътрешна  архитектура  –
стаи  и  стаички,  подземни  ходове,  лабиринти  и  тайни  галерии.  В
„Замъкът  Отранто”  на  Уълпол  Изабела,  спасявайки  се  от
необуздаността  на  княз  Манфред,  минава  по  таен  ход  и  попада  в
подземната част на замъка с множество ниски коридори, заплетени до
крайност.  В „Еликсирите на Сатаната” монахът Медард,  неочаквано
хвърлен  в  затвора,  се  оказва  в  „казематите  на  замъка” и  „по дълго
заглъхващите  отзвуци на стъпките и хлопането на вратите” разбира,
че  се  намира  „в  самите  му  недра”.  След  известно  време  него  го
отвеждат  още по-надълбоко – „в  дълбокото сводесто  подземие”.  Ла
Мот в „Роман за гората”, обследвайки стаите на абатството, се натъква
на  тайна  врата,  водеща  в  подземните  помещения,  където  се  крие
цялото му семейство, спасявайки се от френската полиция. Монсада на
Матюрин, в опит да избяга от манастира, преминава през тайна врата в
църквата и се оказва в лабиринта на старите манастирски гробници,
така че понякога му се  налага да се придвижва пълзешком и дълго
време без надежда се промъква към повърхността. Всъщност цялото
пребиваване  на  Монсада  в  манастира  в  пространствено  отношение
представлява верига от преместване „надолу и надълбоко” в зданието
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– от  килията  на  монаха  --  в  карцера  и  по-нататък  –  в  споменатата
гробница.

Традиционното  използване  на  оскъдността  на  осветлението
във възловите за сюжетното развитие сцени също позволява на автора
да  придаде  неопределеност  на  пространството,  заплетеност,
вариативност, мнимост, неизмеримост, опасност, т. е. да се развърне в
характерния за готиката вид. В сцената на стълкновението на героя от
„Влюбеният в Дявола” с Велзевул околният мрак се разсейва само за
това, да представи нечистата сила „в нейния истински вид”. Монсада в
„Мелмот Скитника” преживява най-ужасните минути от своя живот в
мрака на килията: именно тук в мрака му се явява Мелмот в образа на
изкусителя.  Във  вече  споменатите  блуждаения  на  Монсада  в
манастирската  гробница  лабиринт  допълнителна  напрегнатост  на
сцената  създава  именно  липсата  на  осветление,  необходимо  за
намирането на изход: „Моят светилник бързо угасна – аз не свеждах
очи от него. Аз знаех, че моят живот и това, което ми е било по-
скъпо  от  живота,  –  моята  свобода,  зависят  сега  от погледа  ми,
устремен към пламъчето...” Монахът Лоренцо на Луис се отдава на
твърде важно и съдбоносно за него размишление за съдбата на своята
сестра „в църковния мрак”: „Вече настъпи вечерта, но светилниците
още не бяха запалени, а слабите лъчи на изгряващата луна почти не
проникваха в готическия полумрак на църквата.”11 Героите на „Роман
за гората” разглеждат помещенията на абатството в неверния отблясък
на  лъчите,  подбрани  по  пътя,  и  този  пламък  „придаваше  на
изоставеността още по-голяма мрачност,  тъй като основната част на
галерията  оставаше  в  тъмнината”.  Емилия  („Удолфски  тайни”),
събудена от неясен шум в своята стая, не може да разбере, от какво е
причинен той, тъй като „лампата осветяваше стаята толкова слабо,
че отдалечените й части се губеха в тъмнината” и в тази  „неясна
тъмнина бавно се отвори врата и в стаята се промъкна загадъчна
сянка, смътно позната на девойката...”

Мракът  и  лунната  светлина  като  клиширани  елементи  от
готическия интериор и екстериор съществуват  в две от новелите на
Паул Хейзе („Прекрасната Абигайл” и „Малката Лиза). Нещо повече,
оказва се, че битуването на призрака е възможно само в тъмнината –
затова призракът на Абигайл не разрешава на любимия си да запали
лемпата  в  хотелската  стая  („Прекрасната  Абигайл”).  Появата  на
призрака на Лиза в другата новела посред нощ при пълнолуние има и
своето практическо обяснение – за да може Юлия по-добре да види
клетката  на  зайчетата  и  да  разбере  безмълвната  молба  на  своята
мъртва приятелка.

Разработката  на  мотива  за  затвореността е  една  от
основополагащите  особености  на  пространственото  разгръщане  в
готическия  роман.  Заедно  с  това  художественото  разгръщане  на
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специфичната  готическа  затвореност  –  с  тайни  ходове,  неочаквано
открити помещения и прочее – позволяват да се говори за нещо като
„разгръщане навътре”, за интензивно разгръщане на пространството в
готическия роман. В крайна сметка съвсем ограничено – в това число и
в размерите – пространство, дори и голямо,  но все пак в отделното
здание, за сметка на сложната архитектурна структура, позволява на
автора  да  развива сюжетните ходове,  което  е  традиционно както  за
пътешествието,  така  и  за  типа  повествование,  т.  е.  обусловени  са
необходимостта  или  желанието  да  се  преодоляват  значителни
разстояния: среща с новото, неизвестното, непостижимото, изгубване
на пътя, изоставеност и т. н. Всичко това се пада като съдба на Харкър,
оказал се в замъка на Дракула и сблъскал се с невероятното поведение
на  самия  стопанин  („Аз  видях  как...  графът  като  гущер  запълзя  с
невероятна  бързина  надолу  по  стената”;  „...графът  стоеше  почти
плътно до  мене и  аз  можах да  го  видя през  рамото.  Но неговото
отражение в огледалото липсваше!”12). Подобни неща се случват и на
другите  обитатели  на  замъка:  „Една  от  жените  моментално  се
хвърли  и  развърза  торбата...  оттам  се  раздадоха  вдишванията  и
воплите на полузадушеното дете. Жените обикаляха около торбата,
а в същото време аз бях  целият обхванат от ужас.  Но когато се
вгледах внимателно, се оказа, че те вече са изчезнали, а заедно с тях е
изчезнала и ужасната торба... Като че ли те просто се изпариха в
лъчите на лунната светлина...”13 Монсада от „Мелмот Скитника” по
волята на съдбата е принуден да живее в манастира, където го очаква
не  само  по-нататъшното  му  лишение  от  свобода,  но  и  ужасните
увещания на дявола, още по-страшни поради това, че испанецът не е
сигурен, дали всички негови „сношения с нечистото” не са подставени
от  братята  монаси.  Ла-Мотите  в  „Роман  за  гората”  преживяват
приключение, не по-малко завладяващо в сравнение с тяхното бягство
от Франция, когато се спускат в подземните помещения на абатството
и със страх следят за случващото се „на повърхността”, а на младата
Аделина  дори  се  налага,  примирайки  от  страх,  да  се  изкачи  към
горните помещения с цел да узнае за всичко по-подробно.

Трябва  да  се  отбележи,  че  в  разглежданото тук  интензивно
разгръщане  на  пространството  се  открива  връзка  с  представата  на
Михаил Бахтин за интензивното време в античния авантюрен роман –
времето,  изпълнено с  приключения,  събития,  изпитания  на  героите,
което не е свързано с реалното,  биографичното,  външното време.  В
този  смисъл  и  пространството на  готическия  топос  е  интензивно и
авантюрно  в  неговите  рамки,  обаче  героят,  попадайки  в  него,  губи
всякаква  връзка  както  със  самото  външно  пространство,  така  и  с
неговите геометрични закони. Попадайки в готическия топос, героят
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преминава  онази  граница  между  „затворения”  и  „отворения”  свят,
която  Юрий  Лотман  нарича  най-важен  типологически  признак  на
пространството в текста.14 В интензивното време на античния роман и
интензивното пространство на готическия роман има още една точка
на  съприкосновение:  преживяваното  време  в  античния  авантюрен
роман количествено се развръща в една точка, в дълбочина.15 В този
вид  се  разгръща  и  пространството  в  готическия  топос:  авторът  го
превръща  в  мрежа  от  затворени  пространства.  По-нататък
авантюрността  на  готическия  топос  представлява  мрежа  от
завладяващи, но типични, клиширани приключения. Виктор Шкловски
вижда функцията  на  подобни прилики в  следващите  един зад  друг
епизоди на „ритмизирано” задържане на действието, което на свой ред
е насочено към деавтоматизиране на възприятията, към възбуждане на
скритата  енергия  на  материала.  Авторът  изгражда  готическото
пространство с метода на „нанизване” на ситуации (кумулация) вътре
в  готическия  топос,  разгръщащи  се  в  архитектурно  „нанизвани”
помещения.

Готическият  „затворен”  топос  е  като  правило  опасен  и
непредсказуем  в  значителна  степен  благодарение  именно  на
количественото  умножение  на  неговите  характеристики.  Джонатан
Харкър,  описвайки  замъка  на  Дракула,  говори  за  това,  че  „да  се
изчисли точно каква площ заема домът е немислимо”.16 Пребивавайки
в  замъка  и  нямайки  възможност  да  го  напусне,  младият  човек
разглежда прилежащата местност: „Тук аз мога да се наслаждавам на
свободата,  гледайки  на  обширните,  макар  и  недостъпни  за  мене
пространства... Озъртайки се наоколо, аз за последен път се убедих,
че  действително  се  намирам  в  затвор.”17 Героите  от  „Роман  за
гората”, изследвайки своето ново жилище, често не са в състояние да
оценят размерите на помещението. Непредсказуемият и опасен топос
става  за автора онзи инструмент,  с  помощта на който той разкрива
„идеологията” на готиката, онзи „особен тип мислене, който поставя
под  въпрос  традиционното  разбиране  за  доброто  и  злото,
добродетелта  и  възмездието,  който  се  стреми  да  преосмисли  и
провери  философските,  религиозните  и  етическите  си  убеждения
посредством  създаването  из  основи  на  един  свой  неустойчив  и
непостижим свят”, т. е. свят, криещ в себе си неведоми, фантастични
и заплашителни феномени.

Така в  готическия роман произтича своеобразно свиване на
пространството от  експозиционния „открит”  пейзаж към затворения
топос, където то се разгръща в дълбочина. Сюжетно авторът обуславя
това редуциране или с откровено загадъчни, или с битови, обръщащи
се  по-късно  впрочем  също  в  такива  необясними  обстоятелства  в
живота  на  героя  –  необходимостта  младият  Мелмот  да  встъпи  в
правото си на наследство; тайната на раждането на Монсада, Аделина
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и  Медард;  адвокатското  задължение  на  Харкър;  преследването  от
полицията  на  Ла  Мот.  При  това  тези  обстоятелства  са  толкова
неизбежни  за  героя  и  свързани  с  топоса,  че  прерастването  на
експозицията  в  завръзка  протича  в  пряка  връзка  с  приближаването
(спускането)  на  героя  в  готическия  топос,  с  разгръщането  на
готическото  пространство,  вътре  в  което  произтича  по-нататъшното
развитие на сюжета или на негови части: Монсада и Медард се оказват
в манастира заради своите родители; Аделина съпроводена от Ла Мот,
на  когото  тя  е  била  предадена  от  загадъчни  хора  в  загадъчен  дом,
свързани с нейния баща, попада в горското абатство. Харкер е заточен
в дома на своя клиент, готвещ се да придобие недвижимо имущество в
Англия.  Ла  Мот  намира  потайно  място,  за  да  се  укрие  от
преследвачите  си.  В  такъв  смисъл  в  готическия  роман
експозиционното  пътешествие  става  мотивировка  за  сюжетното
„нанизване” вътре в готическия топос.

Трябва да  се  отбележи,  че  вече  в  пределите на  готическата
затвореност  героят  действително  се  премества  в  пространството,
изследвайки  стаи  и  ходове.  Ако  авторът  довежда  героя  до  някаква
крайна  точка  на  постепенното  навлизане  навътре  в  зданието,
„свиването”  на пространството,  неговото интензивно развръщане не
спира с това – процесът преминава на друго ниво – авторът разкрива
вътрешното пространство в съзнанието на персонажа. Тук ние имаме
работа  с  проявленията  на  особената,  готическа  психология:  героят
(героинята)  попада  в  плен  на  собственото си  съзнание  –  той  или  е
принуден  да  размишлява  и  рефлектира,  бидейки  ограничен  в
пространството,  или  се  оказва  на  равнището  на  разнообразни
изменения  на  психическото  си  състояние  (бълнуване,  полусън,
наркотично  опиянение,  бърборене,  полуда  и  пр.),  обусловени  от
всевъзможните обстоятелства на готическия топос. Готиката насочва
към  вътрешното  съзнание  на  героя.  Такава  готическа  психология
въобще липсва в новелите на Паул Хейзе от разглеждания цикъл.

Преход  към  собственото  психическо  равнище  дава
възможност колкото е угодно на автора да разнообразява и усложнява
сюжетното  развитие  посредством  използването  на  продукта  от
психическия живот на персонажа – сънища, видения, мними събития.
Готическото  пространство  се  развръща  на  това  ниво  паралелно  с
„разширяване  на  съзнанието”,  което  авторът  постига  посредством
използването  на  гореспоменатите  изменения  на  психическото
състояние  на  персонажите.  Тук  е  твърде  характерно  граничното
състояние между сън  и бодърстване,  в  което нито реалността,  нито
сънят могат да се разсеят един с друг и присъстват в стълкновение.
Граф Дракула се среща с Харкър изключително нощем, което води до
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това, че младият човек поради недоспиване пребивава в състояние на
полубодърстване.18 „Нощното съзнание”, изобразявано от авторите на
готическата школа, прави индивида по-възприемчив, по-податлив на
внушения,  по-малко  аналитичен  и  даващ си  отчет  за  случилото  се:
защитните  механизми  на  психиката  стават  по-малко  ефективни.
Монсада  на Матюрин говори за раждащите се  в  сърцето на  човека
змии,  които  биват  заченати  в  самотата  на  човека,  заточен  между
четирите стени. Девойката вижда своя покоен баща, смъртта на когото
толкова е изменила нейната съдба.

Така  сюжетно  обусловената  физическа  затвореност  на
персонажа го поставя лице в лице със собствения му вътрешен свят,
тласка го в този свят; разширяването на съзнанието (самопроизволно
или провокирано) помага да се реализира това пътешествие както и
разгледаната  по-горе  традициционна  задълбоченост  на  мястото  на
действието  в  полумрак,  така  и  при  пълно отсъствие  на  осветление.
Монсада отбелязва дълбокото вглъбяване в себе си под въздействието
на лишаването му от свобода в манастира и неговото изгнание дори и
от  този  оскъден  кръг  на  общуване,  който  би  могло  да  му  осигури
монашеското братство. Героят, оставайки сам със собствения си свят,
прозира  това,  което  невинаги  е  възможно  да  се  постигне,  дори  в
резултат на дълго и далечно пътуване във външния свят.

Важно  е  да  се  отбележи,  че  подобно  на  интензивното
развръщане на пространството вътре в готическия топос, при прехода
към  равнището  на  вътрешното  пространство  (съзнанието  на
персонажа) авторът осъществява двояко изграждане на пространството
– от „външната” гледна точка произтича свиване на пространството в
една точка – съзнанието на героя,  но от вътрешна гледна точка,  от
позицията на разширяващото се съзнание на героя пространството се
разгръща  постепенно  до  безграничност.  Това  ни  дава  основание  да
говорим  за  особения  готически  тип  сюжетно  разгръщане  на
съзнанието  на  героя  именно  във  връзка  с  пространственото
развръщане: авторът насочва героя от едното пространство в другото,
все по-дълбоко, все по-тъмно и опасно, в крайна сметка превръщайки
пространството от осезаемо в психическо.

Подобно сюжетно развръщане на пространството е свързано с
още  една  специфична  особеност  на  готическата  психология  –  с
характерния  стремеж  към забраненото  знание,  към изследването  на
явлението, изначално криещо опасност. Ватек сключва сделка с дявола
в замяна на недостъпни за простия смъртен човек знания. Мелмот губи
безсмъртната  си  душа  заради  сходни  стремежи.  Джонатан  Харкър
продължава  изучаването  на  страшния  замък  дори  след  редицата
ужасяващи  сцени.  В  новелите  на  Паул  Хейзе  любопитството  е
присъщо на свидетеля повествовател,  а не на готическия тип герой,
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който след смъртта си се появява като призрак (в трите случая – жена,
и само в една новела – момче).

Както беше отбелязано по-горе, вглъбяването във вътрешния
свят  на  персонажа  е  характерно  за  романа  като  цяло,  сюжетното
разгръщане на фабулата произтича именно „по пътя на вглъбяването
във  вътрешния  живот”.  Спецификата  на  готическия  тип  сюжетно
разгръщане  се  състои  в  това,  че  даденото  вглъбяване  получава
осезаема  пространствена  опора;  именно  изграждането  на
пространството на готическия топос довежда автора към разгръщане
на вътрешния свят на героя.

Оказва  се,  че  сходството  на  двата  етапа  на  сюжетното
развръщане в дълбочина –  чрез  свиване,  интензивно развръщане на
пространството в готическия роман: открита местност – топос; топос –
вътрешно  пространство  на  персонажа  –  не  е  случайно.  В
психоаналитичната  теория  зданието  традиционно  се  проявява  като
символ на човешката личност. В описаните средновековни видения от
„другия” свят кулата е символ на човека. В светлината на това съвсем
не  е  случаен  терминът  „психическа  архитектура”,  приложен  към
романа  на  Луис  „Монахът”.  Готическата  архитектура  по  всеобщото
признание се проявява като първооснова, „източник на вдъхновение”
за  готическата  литература  не  само  поради  твърде  важната  роля  на
готическия  замък  в  текста,  но  и  за  влиянието,  което  пластическата
готика е оказала на основоположниците на жанра Уълпол и Бекфорд.
Битуващото през ХVІІІ в. мнение, че „на готическата архитектура са
чужди  порядъкът,  яснотата,  хармоничното  равновесие”,  напълно  се
съгласува  с  „непорядъчността”  на  неустойчивото  и  сумрачното
психологическо  пространство  на  готическата  литература.
Въплъщението  на  страстите  и  страховете  на  персонажа,  т.  е.  на
неговата  личност  в  неодушевени  обекти  е  въобще  характерно  за
готиката.  Цялото  разнообразие  –  както  от  литературни,  така  и  от
психоаналитични  интерпретации  на  готическия  топос  –  човешкото
тяло, детските страхове, семейната тайна, женската сексуалност – така
или иначе е свързано с личността. 

И  ако  символизацията,  разкриването  на  персонажа  чрез
обкръжаващите  го  предмети  е  характерна  и  за  някои  други
литературни  направления,  то  в  готическия  роман  подобна
символизация  се  явява  резултат  именно  от  двуетапното  свиване  на
пространството:  открита  местност  –  топос;  топос  –  вътрешно
пространство  на  персонажа.  И  така,  развръщането  на  готическото
пространство във вътрешния свят на персонажа произтича аналогично
на  гореописаното  развръщане  в  дълбочина,  лутане  на
пространствените  премествания  в  реално  ограничения  готически
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топос.  Външните  събития  се  проявяват  паралелно  с  вътрешните,  а
транслационно звено стават фантастичните явления, в различна степен
принадлежащи на реалността и на нереалността.

Разработвайки  сюжетно  готическото  пространство  под
формата  на  интензивно  „нанизващо”  се  развръщане  в  дълбочина,
авторът  достига  до  концентрация  на  вниманието  на  читателя  към
съдбата, мислите и преживяванията на персонажа, изначално встъпващ
в  традиционната  готическа  фабула  подобно  на  шахматна  фигура.
Такава концентрация се постига чрез въплъщение в пространството на
готическия топос на готическата фабула, отределяща на човека ролята
на шахматна фигура, подвластна на свръхлична сила в непостижими и
опасни  обстоятелства.  Чрез  този  тип  сюжетно  развръщане  на
готическото  пространство  авторът  повтаря  пътя,  преминат  от
изкуството в епохата на прехода от Античността към Средновековието
–  „път  от  пространството  на  външния  свят  към  вътрешните
пространства  на  човешкото  съзнание”.  Пътят  на  прехода  от
представите за човека като играчка в ръцете на съдбата към разбиране
на относителната му самостоятелност и оттук – към неговите ценности
и интереси.

В края на новелата „Горски смях” се затваря композиционната
рамка, обрамчила четирите творби от новелистичния цикъл на Паул
Хейзе. Късно през нощта е. Компанията се разотива по домовете си.
Случайното връщане на лекаря обратно, за да си вземе подарената му
научна книга,  която  е  забравил,  става  повод да  бъде разказана още
една  история  –  този  път  девойката  Нели,  сестрата  на  домакинята,
разказва спомен от френския пансион, когато със своите съученички са
инсценирали  поява  на  дух,  за  да  изплашат  своята  наставничка
мадмоазел  Мерсие.  Финалната  дискусия  за  възможността  подобни
привидения  да  са  плод  на  халюцинации,  поставя  под  въпрос
вероятността  да  съществуват  призраци,  отвеждайки  смисловите
внушения  в  плоскостта  на  психологическите  аномалии.  И  все  пак
главните  послания  са  свързани  с  трагичните  обрати  в  живота  на
отделния човек, когато под въздействието на екстремни обстоятелства
той може да бъде ориентиран фатално в друга посока. 

Разгледаните новели за призраци от цикъла на Паул Хейзе,
въпреки че съдържат някои особености от готическия роман, като цяло
стоят твърде далече от него. Аз смятам, че е по-правилно те да бъдат
отнесени  към приказната  новела,  защото  поначало  призраците  като
художествени образи се  свързват с  отвъдното,  с  другия имагинерен
свят, с Фатума или с дяволското, т. е. с приказно-фантастичното. Но за
разлика примерно от „Пясъчният човек” на Хофман, те не са научна
фантастика. Ето защо подобни истории за призраци, появили се през
ХІХ  в.  в  европейските  литератури,  се  явяват  по-скоро
диверсифицирани варианти на литературната приказка.
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Доц. д-р Красимир Кунчев

ПАРЕМИОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ. НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ

АСПЕКТИ

Доц. д-р Красимир Кунчев
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

„На кучето – дръж, на заека – беж”; „На такава глава – такъв
бръснач”; „На зла круша – зъл прът”; „Каквото повикало – такова се
обадило”  и  т.  н.,  и  т.  н.  За  да  обобщи  вековния  си  опит  и
неопровержимата си вяра за справедливост, че всеки, рано или късно,
ще  получи  това,  което  заслужава,  пък  било  то  и  безпощадно
възмездие, българинът, наследил многовековна държавност (оставайки
за  векове  под  чужда  хегемония,  но  съхранил  собствената  си
обичайноправна нормативност, незачитана от нашественика), очевидно
мобилизира  и  цялата  си  словотворческа  енергия  и  изобретателност.
Естествено,  този  оптимизъм,  вярата  на  нашенеца,  наивна  по
фолклорному е неунищожима поради  митологичното убеждение на
народите по света, че Словото е вечно. И вярно!?

По-горе  цитираните  пословици,  с  които  на  няколко  „вълни”
българите масово мигрират (в случая с бесарабските ни сънародници –
отново  назад  по  „старите“  пътища,  преминати  вече  преди  векове)
поставят  редица  въпроси,  за  чието  изясняване  понякога  не  са
достатъчни  усилията  на  иначе  всесилната  наука  –  фолклористиката
(антропология), както и на често съпътстващите я други хуманитарни
дисциплини, някои от тях методологични като философията например
или паремиологията.

Иначе  казано,  народните  афористични умотворения са  любим
обект на изследване за много „частни“ науки. Без  да пренебрегваме
тук  интереса,  който  пословиците  и  поговорките  предизвикват  като
кратки логически съждения за логиката; като концентрирани присъди
за обичайноправната нормативност; като художествени миниатюри за
литературознанието или като фразеологизми и по-малко като идиоми
за лингвистиката, нека тръгнем от фолклористиката и, имайки предвид
всичко  казано  в  широкия  контекст  на  горепосочените  науки,  да  не
изпускаме категоричните констатации на „учителката на народите“ –
историята.  И  не  може  да  бъде  другояче  след  като  се  спираме  на
паремиите, съхранени през дългия път във времето и разстоянията от
Заддунавска поробена България през Влашко, Бесарабия (Молдовска и
Украинска), за да достигнат до п-в Крим и далеч по на изток, като плах
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повей на българската менталност, в Казахстан и Киргизия чрез не по
своя воля създалата се там българска диаспора...

Но откъде да тръгнем? От поговорката или пословицата – при
условие, че тези два типа иносказателни съждения в ежедневната реч
обикновено не биват разграничавани?

Поговорките,  въпреки  че  най-често  са  едносъставни  речеви
клишета,  чиито  смисъл  става  ясен  само  в  контекста  на  речта,
незаслужено изместват като термин-наименование т.  нар.  пословици.
Поговорката може да бъде записана в един своеобразно завършен свой
вид, но за да „оживее”, тя трябва да бъде употребена по неписаните
правила, съхранени от от фолклорния колектив през вековете. Тоест,
тя трябва задължително да получи един елемент, без който не може да
се реализира пълноценно в общуването от памтивека до днес – своя
подлог. Той може да бъде онзи анонимен в хода на комуникативната
ситуация авторитет, с когото българинът започва малко иронично или
резигниращо: „Както е казал Оня...”, за да се даде ход на въпросното
клише...

Интуитивно тук идва и хрумването, че за да има баланс между
теоретичното  и  добрата  илюстрация,  която  по  забавен  начин  ще
напомни, че заглавието ни не е случайно – трябва да потърсим помощ
от бесарабските българи, чиито пословици, поговорки, „римушки” (но
не за деца!), граничещи с нонсенса и абсурда, са пренесени отново в
степите на Буджака,  след дълга  ферментация.  За  целта да посегнем
(без  позволение)  към  събраното от  друг.  Става  реч  за  една  статия
(„Ароматы,  увядяющего  говора  болгарские  фразеологизмы  села
Суворова”),  написана с поетично чувство и разбираемо умиление от
Николай Руссев, с неочаквано есеистично заглавие за едно академично
изследване, което шеговито не пледира за изчерпателност. И не може
да бъде иначе – нали повечето народни мъдрости са записани върху
детската  „магнитофонна  лента”  на  спомена  направо  от  устата  на
Мария Афанасиевна Стоянова-Русева  (1904 – 1985),  баба на автора,
която  по „бойкост  на езика”,  със  своята  причудливост  е  можела да
съчетае  в  няколко  фрази  ненормативното  и  високото  по-добре  от
много „по-образования” си съпруг, а и от съселяните си.

Например: „Ду шуш бъщичку” (106 с.); „Имъ ини гащи и за оп, и
за  гроп”; „Дрънкъ къту калъйдисън бакър” (106 с.);  „Гу втрисъ ут
ят”; „Вечи зъдиръ мумити” (106 с.);  „Весел къту сфракъ нъ принкъ”
(106  с.)  и  много  други,  цитирани  от  автора  неувяхващи  бисери  от
бесарабския  говор,  можем  спокойно  да  отнесем  към  класическия
пример за  българска поговорка.  Първо – тези клишета са отворени,
незавършени и, за да прозвучат убедително, им е нужно да се изпълни
второто условие – да се каже кой е този деятел-адресат – Иван, Петко,
част от колектива, възможен в една патриархална среда, за да стане
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възможно да  се  коментира  на  всеослушание  настъпилата  чрез  едно
препредаващо говорене ситуация.

И така – както е невъзможно едно пренесено и оцеляло през
вековете  в  колективното  съзнание  и  памет  на  народите  по  света
фолклорно  умотворение  да  бъде  определено  като  „по-значимо”  от
другите, така, не би прозвучало уместно и ще е пример за нонсенс, ако
кажем, че пословиците са с по-големи възможности само защото са по-
завършени цялости.  На  пръв  поглед  това  е  така  –  пословиците  се
използват в  неизменен  вид, съществуват без  задължителен контекст,
нямат  нужда  от  завършек  според  ситуацията.  Те  най-често  са
двусъставни  (двучленно  поантирани),  и  то  чрез  контрастивно
онагледяване, а понякога, подобно на своите посестрими поговорките,
прекрачват  границите  на  абсурдното,  на  нонсенса.  Неслучайно
настоящето  изложение  започна  с  четири  пословици,  в  които  се
отразява  типично  българската  страст  да  раздава  правосъдие  от
скромния си домашен амвон.  „Не ф път, не ф пътекъ”; „Къту го
видиш, да го залибиш, къту заминиш, да гу забравиш”; „Колчину лапи,
пък  къту  му  румни,  надува  гайдътъ” (109  с.)  Към  добавените  тук
пословици, цитирани по памет от Николай Руссев, можем да добавим
и други, въпреки че е малко трудно да отделиш бързо пословиците,
поговорките и някои други римушки-игри и „крилати” афоризми на
зевзеците-събратя на Хитър Петър, родени във ветровитите степи на
Буджака.  Това  малко  неудобство  идва  от  решението  на  автора  да
цитира фолклорните текстове по азбучен ред – една традиция, която
едва  ли  е  била  патент  дори  на  големия  събирач  и  тълкувател  на
народните „притчи и характерни думи” Дядо Славейков.

По-важното е да кажем, че колкото повече са пословиците и
поговорките,  които  в  една  фолклорна  култура  със  средствата  на
съответния  език  могат  да  дадат  буквален  и   иносказателен  или
„фразеологичен” израз на една и съща идея, афористична мъдрост и
иронично-карнавална игра със словото, толкова по-богат е и езикът на
анонимния народен творец. В науката за паремиите тези пословици (и
малко  по-рядко  поговорки),  които  колкото  и  да  се  различават  като
образност  и  структура,  гравитират  около  едно  възможно  смислово
ядро-превод, се наричат реалии.

Богати  са  като  внушения  реалиите  в  паремиите  на
бесарабските българи. Голяма част от тях са пренесени от древните
български  земи  зад  Дунав  като  реликва,  без  която  да  устоиш  на
асимилацията е много трудно. (Тук е нужно да отбележим, че именно в
областта  на афористичните фолклорни миниатюри е станал един от
немногото,  но  истински  плодотворни  обмени  между  Изтока  и
Балканите,  защото  с  османската  инвазия  идват  и  фолклорните
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мъдрости  на  народи,  родили  приказките  на  Шехерезада,  Настрадин
Ходжа  и  поета  О.  Хаям.)  Сигурно  поради  това  дори  от  малкото
типично  бесарабски  български  пословици,  поговорки,  които  са  ни
известни,  се  вижда  в  каква  значителна  степен  реалиите  на  всички
балкански  народи  съвпадат.  Пренесената  източна  паремиологична
традиция  е  намерила  благодатна  почва  у  всички  балкански  южни
славяни  (българи,  сърби,  хървати,  черногорци,  словенци  и  т.  н.);  у
гърците и румънците – безспорно, а преселилите се от османския гнет
в  Бесарабия  българи  се  обогатяват  взаимно  при  контакта  си  с
молдованите, с украинци и белоруси и с руската култура. Ерго, всичко
е въпрос на  контакти,  водещи повече до формиране на близости в
манталитета, отколкото на генетично родство. 

Достатъчно  е  отначало  да  проследим  какво  се  ражда  в
източната  част  на  Балканския  полуостров,  в  румъно-българската  и
българо-молдовската  зона,  и  идеята  ни  за  сближаване  до  пълна
идентичност, родена от недрата на пълноценния културен обмен ще се
потвърди.  Подобни  обобщения,  придружени  със  съответните
убедителни  доказателства  прави  Е.  Ф.  Жунгиегу  в  статията  си
„Румънско-български  паралели”.  Ето  първо  няколко  поговорки,
илюстриращи  недвусмислено  общия  ни  паремиологичен  код:  „La
paştele calului” – „На конски Великден”;  „A duce pe  cineva de nas” –
„Водя за носа”;   „Frica are ochi mari” – „Страхът има големи очи” и
т.  н.,  и т.  н.  И  няколко  румъно-молдовски  пословици  и  техните
български  аналози  и  съответствия,  потвърждаващи  категорично
доминиращата роля на историческите културни връзки и изградените
от  тях  общи паремиологични  пространства  над  изначалния   „роден
фонд”:  „Fata-i  ca salcia,  unde o pun,  acolo creşte”  –  „Жената  е  като
върба, дето я насадиш, там расте”;  „Paşte, murgule, iarba verde” – „Трай
коню за зелена трева”;  Mai muţti se neacă  în vin,  decît în apă” – „По-
млого се удавили в(ъв) вино, отколкото в морето”...

За да обобщим и тематичните кръгове на този обмен обаче е
нужен по-обемен и представителен материал. И все пак, очертава се
определен  интерес  към  сферата  на  семейно-битовите  отношения,  с
тяхната „вяра и невяра”; към морализаторско-възпитателното начало и
т.  н.,  за  да  се  стигне  по  този  начин  и  до  ненормативно-ниското,
поръсено с дозирана или прекомерна еротичност, стъпила на основата
на  комизма,  носен  дори  от  вулгарно-циничното.  (Не  случайно
„нашенецът” Бай Ганьо извиква по-адекватни реакции на Балканите
сред  населяващите  ги  славяноезични  --  босненци,  сърби,  и  други
неславянски народи -- турци, гърци, албанци, румънци и молдовани,
отколкото у западните славянски култури и дори у... руснаците. Явно –
отново въпрос на манталитет, а не на генетично родство...

В този план изкушението да илюстрираме ситуацията идва от
примерите  на  Н.  Руссев,  които  без  да  изобилстват,  спорадично
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прогърмяват  с  грубия  си,  не  по  женски  заразителен  смях  в  мъжка
компания  или  на  тлъки  и  седенки,  в  които  ергените  са  се
„поразпасали” (Има свидетелства обаче, а и разполагаме със собствени
наблюдения, че  жените на Балканите, почитателки на Бабинден, като
истински антични вакханки често  захвърлят маската на достолепието,
за да се впуснат в словесната авантюра на карнавалното, колкото и на
пръв поглед този смях да изглежда непристоен, „раблезиански” или
повърхностно-грубоват).

Ето  няколко   „бисери”,  подслушани  от  малкия  Николай  и
неизтрити от детското му съзнание:

1.  Диалогични  „занимателни”  римушки:  „Аръш  –  фани  ма
подръш”;  „Бати  –  гъзъ  му  са  клати”;  „Кой  ти  кай?  –  Кон  тъ
пикай!”; „Мастур Гано: коту фани – лайно стани”; „Ряпъ – Гъзъ ти
дзяпа ”; „Царицъ...- На гъзъ ималъ ина пъницъ” – и под.

Явно цитираните римушки имат аморфни „жанрови” белези,
но  те  показват  и  едно  утвърдено  пренебрежително  отношение  на
българина към римата в сферата на сериозното (в историческата песен,
баладата,  в  социално-битовата  и трудовата  песен  римата е по-скоро
изключение).  Изключение  в  този  смисъл  правят  малкото  на  брой
шедьоври  в  областта  на  хумористичната  песен,  а  горепосочените
примери  ни  сигнализират  днес  за  тогавашното  схващане,  че
римуването  е  знак  за  комическата  фикция,   насоченост  на
умотворението.  А  зад  грубоватостта  понякога  прозират  дори
антисъсловни,  социално-критически  нотки  –  не  е  пощадена  дори
Царицата и някои части на телесната й долница, а Н. В. Царят не е
съжален в римушката малко по-нататък на същата страница. 

2.  В  цитираната  статия  се  срещат  и  примери  за  завършени
паремии, в които народът, като едно хулиганстващо дете чака само
удобен повод да каже пред мнозинството нещо непристойно, пък дори
с  риск  да  му пламне  вратът  от  родителската  плесница:  „Къс  кюрк,
дълго мъдо, писани чорапи”, за да се констатира, че просто някой е
облечен  неподходящо  за  случая.  И  изобретателно,  и  смешно,  и  с
известен  подтекст!  Пък  и  как  по  нашите  географски  ширини  да  се
извика „Царят е гол!”?

Да  спрем  дотук,  защото  дори  след  малкото  на  брой,  но
интересни примери можем да се натъкнем на образци, доказващи, че
от  паремията  и  трудния  за  класификация  фразеологизъм  до  едно
впечатляващо (понякога водещо до възмущение) словесно творчество,
към  което  спадат  по  думите  на  големия  учен  и  „строител  на
съвременна България” академик А. Т. Балан „ устопсувните матерни
мръснословни”,  има  само  една  крачка  разстояние.  Това  културно
явление,  в  състояние  да  стъписа  не  един  непривикнал  цивилизован
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индивид от странство, явно не би имало тази емотивна експресивност
без лептата, заплатена от нас, българите от всички краища на света,
както и от някои наши съседи, поели с ентусиазъм тази щафета. Може
би  затова  подобни  ентусиасти  в  науката  все  по-често  подхвърлят
идеята, че това творчество е добре да се обедини в групата на т. нар.
социални клетви, но за това – най-добре друг път.

А сега  за  финал –  малка загадка –  абракадабра,  любима на
жените, дошли на седенки и беленки в Новопазарско – „Кажи: тава,
тава  тунтава...  (...  ти  рунтава)” и  да  запълним  с  подходящата,
галеща нечий слух и възмутителна за друг дума мястото, обозначено с
многоточие, последвано от „подсказваща” пълна рима!
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„Григорий Цамблак”

Битовите  народни  приказки  черпят  съдържанието  си  от
реалната  действителност.  В  тях  преобладават  картините  от
народния  живот.  Някои  от  тях  също  като  вълшебните  приказки
съдържат международни, т. нар. “странстващи” сюжети, но други
са изградени върху сюжети, създадени на местна почва. Основни
теми  в  тях  са  темите  за  богатството  и  сиромашията,  ума  и
глупостта,  трудолюбието  и  леността,  щастието  и  нещастието,
отношенията  между  снаха  и  свекърва,  женитбата  (напр.
“Мързелива снаха”),  възгордяване на учен син,  съдбата на баща,
който разделя синовете си приживе, устата жена (напр. “Както се
обичат топла пита и сирене”), лакомията, неумението на жената да
готви, сплетничеството, верността и изневярата между съпрузите,
спорове  между  народности,  късметите  на  различни  народи,
кражбата,  мъдростта  и  др.  Битовите  приказки  разкриват
отношенията между хората в труда, в семейството и обществото. В
тях  са  отразени  схващанията  на  народа  за  доброто  и  злото,  за
справедливостта, за щастието и нещастието и др. Много афоризми
от  битовите  народни  приказки  са  се  превърнали  в  пословици  и
поговорки. В битовите народни приказки е осмислен жизненият и
духовен  опит  на  нашия  народ  и  е  издигнат  в  нравствено-
естетически идеал.

Една част от битовите народни приказки са хумористично-
сатирични.  В  тях  се  осмиват  някои  човешки  недостатъци.  Най-
многобройни от тях са приказките,  в  които се осмива глупостта,
например:  “Глупавият  мъж”,  “Глупав  зет”,  “Глупав  чорбаджия”,
“Дивотии по света” и др. Обикновено глупостта се противопоставя
на  ума.  Често  тя  се  свързва  с  други  недостатъци,  като  мързела
(напр. “Мотовила вила”) или ината и злината (напр. “Зла жена”).
Приказките за Хитър Петър също са дял от хумористичните битови
народни приказки. Той е веселяк и шегобиец, който често влиза в
стълкновение с чорбаджията или попа. Ето някои от приказките за
Хитър  Петър:  “Хитър  Петър  на  панаир”,  “Плесница  за  вино”,
“Хитър Петър и скъперникът поп”, “Хитър Петър и жена му” и др.
Срещат  се  приказки  и  анекдоти,  в  които  Хитър  Петър  е  рязко
противопоставен на Настрадин Ходжа. 
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В  българската  фолклористична  литература  проблемът  за
новелистичните приказки вече  е  изяснен  достатъчно добре,  макар в
различни  периоди  да  е  поставян  в  контекста  на  различни
фолклористични  възгледи.  Още  през  1905  г.  Михаил  Арнаудов  в
своята  подялба  на  приказките  според  „принципа  на  същественото
съдържание”  явно  ги включва  в  първия  главен  дял  „приказки  за
авантюри  на  герой  или  героиня”  (наред  с  „легенди”,  „приказки  за
животни” и „анекдоти”); през 1934 г. той доуточнява терминологично
класификацията  си  в  отделни  пунктове  („басни  или  приказки  за
животни” и „битови приказки и анекдоти”). 

През  1963  г.  в  уводна  студия  към  том  десети  на  изборника
“Българско  народно  творчество”  (по-нататък:  БНТ)  Петър  Динеков
деликатно  отграничава  „битовите  приказки”  от  анекдотите  (като
проправя  пътя  за  работа  в  съпоставителен  план  между  битовите  и
„вълшебните” приказки). 

В обобщително академично изложение за приказките Йорданка
Коцева приема компромисен  класификационен вариант:  приказки за
животни  и  басни,  вълшебни  приказки,  легендарни  приказки,
новелистични  приказки,  анекдоти.1 Както  става  ясно,  различието  с
Арнаудов е в отделянето на вълшебните от новелистичните приказки,
като в рамките на последните се включват и т. нар. от Петър Динеков
„битови приказки” (но в значението им, дадено у Михаил Арнаудов –
като „анекдотични” и различни от анекдотите). В най-новата подялба2

след  приказките  за  животни  и  преди  анекдотите  са  „същинските
приказки”:  вълшебните  приказки,  легендарните  приказки,
новелистичните  приказки  и  „Приказките  за  глупавия  змей  (дявол,
великан)”.  По  този  начин  някои  от  подходящо  определените  от
Йорданка Коцева битови приказки („разкриващи живота на човека в
сферата на семейството”) се включват към чистите анекдоти – напр. за
опърничави и мързеливи жени, девойки и мъже (цитираните тук и по-
долу приказки са  със  заглавията  им в  БНТ, Т.  10. и БНПП,  Т.  6.  –
„Косено или стригано”,  „Инат жена”,  „Жената, която вършела все на
инат”,  „Два  пъти  казвам,  трети  път  коля”,  „Разкъсал  котката”,
„Примък-отмък”,  „Как  галената  дъщеря  станала  работна  невеста”,
„Ленивата мома”,  „Как разглезената мома станала работна невеста”,
„Ленивата  жена”,  „Мързеливата  предачка”,  „Мотовила-вила”,
„Каквото ръчици работили, това снажица носила”, „Сипи, мъжо, каша
на рамо!”,  „Работна жена”, „Работница”, „Гдето дяволът не може, той
праща жената” и др.). 

Въпросът за терминологичното открояване  на  новелистичните
приказки  рефлектира  и  върху  по-общото  им  определение.  Когато
новелистичните  приказки  се  отъждествят  с  „битовите”,  за  тях  се
говори  като  за  реалистично  отразяващи  живота –  според  Петър
Динеков  „битовата  приказка  разкрива  преди  всичко  мирогледа на
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народните  маси,  на  трудовия  народ,  оценката  на  лица,  случки  и
събития се дава от гледище на народа.” Верността на тази най-обща
постановка не изключва възможността за нейното прецизиране – макар
да  се  наричат  „реалистични”,  събитията  в  новелистичната  приказка
невинаги са реално възможни, условният им реализъм се открива по-
скоро в реалистичния способ на изображение („типични характери в
типични обстоятелства”).  Дори  да  се  нарушават  природните  закони
(което  е  рядкост),  това  изглежда  напълно  възможно,  макар
изобразяваните събития поради необичайността  си  да  са  съвършено
невъзможни в живота. 

Според  Елеазар  Мелетински  вълшебната  приказка  е  архаична
форма  на  словесното  изкуство,  моделираща  задължително  стъпало
(етап)  от  живота  на  индивида,  регламентирано  и  ритуално  чред
полово-възрастовите инициации (посвещения), докато новелистичната
приказка  е  нейна  трансформация –  повествование  за  отделни
изключителни  случаи  в  живота  на  индивида,  които  той  разрешава
благодарение на собствените си сили, ум и съобразителност. 

Трансформацията  на  вълшебните  сили  и  чудесното
(„фантастично-вълшебното”  според  Л.  Парпулова)  в  удивителни
перипетии  разрушава  най-важния  белег  на  вълшебната  приказка
(който  е  и  основа  за  разбирането  ù) –  нейното  „двоемирие”,
предполагащо и  „колебливо доверие” у слушателя.  Чудесното е  по-
скоро битово суеверие, чудесните предмети се използват от героя като
резултат от неговата съобразителност и остър ум. Срещат се чудесни
помощници, омагьосване, далечни земи (=отвъден свят), но всички те
са  по-скоро  реликти  от  вълшебния  свят,  обслужващи  вече  други
задачи. Според Елеазар Мелетински отказът от чудесното разрушава
стегнатата стъпаловидна структура на вълшебната приказка –  отпада
противопоставянето между предварителното и основното изпитание на
героя;  редица  елементи  на  вълшебната  приказка  (не  толкова
композиционни  звена,  колкото  мотиви)  се  трансформират  в
новелистични (понякога неточно обозначавани като „битови”). Остава
изходната  приказнична  ситуация  (вредителство –  недостатък),  а
третото  композиционно  звено  (изпитание  за  идентификация)  се
доразвива най-често като сюжет на отделна приказки  (БФП,  мотивът
„Вярност и невинност” – „Брат брата не храни,  тежко му,  който го
няма”,  „От  вар  момиче”,  „Ум  имам,  пари  нямам”  и  др.).  Мотивът
„Чудесният  противник / вредител”  от  вълшебната  приказка  се
рационализира –  приказните чудодейки магьосници са вече само зли
бабички,  а  горските  демони –  жестоки  разбойници,  спасението  от
които  е  въпрос  на  съобразителност  и / или  благоприятна  съдба
(късмет). 
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Както бе отбелязано, от героична проверка при задължителния
етап на посвещението изпитанието се  превръща в труден епизод от
изпълнения  с  перипетии  живот  на  умния  персонаж.  По-ясно
архаичната основа личи в новелистичните приказки за изпитание на
верността и добродетелите – във вълшебните приказки то е епизод на
„предварителното  изпитание”  от  „дарителя”,  което  завършва  с
получаването  на  чудесна  помощ.  В  новелистичните  приказки
„вредителят”  е  вече  клеветник,  под  изпитание  са  нравствените
ценности и устоите на семейната привързаност в ситуация на разлъка.
Това  прави  възможно  съотнасянето  на  новелистичната  приказка  с
фолклорната балада – освен представители на прозата и поезията, те са
в определен смисъл и наследници на мита и ритуала (чрез вълшебната
приказка  и  митичната  песен).  „И  в  двата  случая  се  забелязва
преозначаване на елементи от Макрокосмичен (миторитуален) към
Микрокосмичен  (интимно-емоционално  осмислен  вътрешно-семеен)
конфликт,  при  който  изображенията  на  превратностите  се
съпровожда с  определена нравствена  оценка на  ставащото  (преди
всичко съчувствие към невинния).”3 

При някои от тези изпитания умната и съобразителна съпруга
доказва добродетелите си и преоблечена като мъж спасява съпруга си
–  според  Елеазар Мелетински  с  това  тя  продължава  образа  на
чудесната жена от вълшебната приказка, преобличането ù “по принцип
заменя чудесното превращение”,  а  узнаването –  последното (трето)
изпитание “за идентификация” на героя. 

Сред  основните  трансформации  на  вълшебната  приказка  в
новелистична  всички  изследователи  акцентират  на  замените  на
чудесните  сили  със  собствения  ум,  хитрост  и  сили.  В  част  от
новелистичните  приказки  се  пази  специфичното  и  за  вълшебните
приказки сватосване на “демократичен” персонаж с дъщеря / син на
цар.  Разрешаването  на  свързаните  с  него  трудни  задачи,  дадени  от
персонаж, продължаващ образа на патрона посветител във вълшебната
приказка (бащата) обаче става без помощта на чудесен помощник. В
“мъжките” варианти на темата (БФП, N. 850 – 869, “Женитба на момче
за царска дъщеря”) социално обезправеният герой достига обичайната
приказнична цел, като задава или отгатва гатанки, съумява да разсмее
царската дъщеря или да я накара да говори, да издаде “срамна тайна”
(рождени белези на недостъпни места  по тялото,  знанието на които
осигурява  брачния  финал).  В  “женските”  (БФП,  N.  870 –  879,
“Женитба  на  мома  за  царски  син”) акцентът  пада  върху  ума  на
социално обезправената девойка, която тук, за разлика от ролята си на
пасивна жертва във вълшебната приказка, е особено активен персонаж.
Интересно  и  за  двата  типа  е,  че  въпросо-отговорните  конструкции
често се представят и “зримо” – като условия / задачи и изпълнението
им,  което  ясно  указва  на  корени  в  словесно-действения  ритуален
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двубой с космологична ориентация  (например, в епизод от N. 875 на
БФП,  девойка трябва да  иде при  съдия “нито гола,  нито облечена”
(заметва  се с  рибарска мрежа),  “нито боса, нито обута” (обува само
единия си крак), “нито да ходи, нито да язди” (яхва пръч, който не се
счита ездитно животно), “да върже коня за лятото и зимата” (връзва го
за  шейната  и  колата).  В  този  смисъл  правдоподобно  е
предположението,  че  мъдрата  девойка  в  новелистичните  приказки
продължава  някои  от  важните  характеристики  на  красавицата
магьосница и чародейка –  във вълшебната приказка тя е и вълшебна
помощница на героя. 

Друг дял на новелистичните приказки са  приказките за добри
(умни) съвети, разновидност на темата за мъдростта  (БФП, N. 910 –
915,  “Добри  съвети”  (напр.  “Трите  лакърдии”,  “Три мъдри  съвета”,
“Прави,  каквото правиш, за после мисли”, “Неволята”,  “Чуждото се
яде с грижа”, “Ненаситно е човешкото око”, “Кост от око”) и N. 920 –
929,  “Умни  дела  и  слова”  (напр.  “Премъдри  Соломон”,
“Недосетливият цар (вариант: везир) и умният старец”, “Несмислената
жена  и  хитрият  ù  мъж”,  “Поповото  прасе  и  ходжата”,  “Свинята
предсказва  времето”,  “Как  овчарят  станал  игумен”,  “Солта  е  най-
скъпото”,  “Ученият  момък”).  В  тях  също се  открива  наследство  от
вълшебната  приказка –  срещите  на  героя  с  дарителя –  (вълшебен)
помощник, който тук е вече само умен съветник. Доколкото в някои от
приказките за  сватосване  мъдростта  прелива в  трикстерска хитрост,
изследователите отбелязват известна асиметричност –  макар “мъдро-
хитростта” да е характерна за анекдотите, в тях отсъстват сватбените
мотиви и умът е в съотнасяне с глупостта; в новелистичните приказки
е “белязан” само умът на героя (без опонентите му да се схващат като
глупави). В това отношение “мъдростта в новелистичните приказки
и  по  съдържание,  и  по  форма  повече  съвпада  с  пословиците  и
поговорките,  или  е  построена  по  аналогия  с  тези  паремии” (Е.
Мелетински). 

За  разлика  от  структурно  еднотипните  в  композиционно
отношение  вълшебни  приказки,  разнообразието  в  новелистичните
приказки се предопределя “не толкова от вътрешни закономерности,
колкото  от  разнообразието  на  събитията,  за  които  се  повествува”
(Владимир Проп).  Простотата,  краткостта,  несложната  интрига  и
снетия “в бита” сюжет моделират ясен и прагматичен житейски извод,
който може да се формулизира и добие значимост). Ето защо по-лесно
обясним  е  другият  процес –  фраза  от  новелистична  приказка  да
“заработи” и самостоятелно като паремия,  насочвайки при употреба
паметта  на  слушателя  към  конкретна  творба  от  собственоетничния
приказен фонд. Може би и подобни случаи да са подтикнали Петко Р.
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Славейков  да  подбере  още  един  термин  при  обозначаване  на
българските паремии (“притчи” – наред с “пословици” и “поговорки”)
–  в сборника му срещаме редица изрази от новелистични приказки,
употребявани  в  житейски  ситуации  (“Иглица-кметица,  хурчица-
болерчица, а я, кучка, не знала (Приказка)”,  “Сипи мъжо, кашата на
рамо (Толкоз работна била, че да се не бави кога яде)”,  “Да си драл
котката с време,  сега  и  гъзът да  си съдереш, не искам да те зная”,
“Попската свиня по-много разбира от наш’та ходжа”,  “Сладичък ми
поидвай, зето (рекъл на зетя си някой тъст)”, “Дето та мразят, не ходи,
дето  та  обичат, не  чести”,  “Сега  те  видях,  че  си  сляп”,  “Вода  го
занесла, вода го донесла”, “Си има мувата на капата”, “Кому пчела на
капа (на шапка), он се похвата”). 

Като заместител на чудесните сили в новелистичните приказки
се  явява  не само умът на героя,  но и –  като някаква висша сила –
неговата съдба. Тя действа въпреки волята и намеренията на хората, а
не  въпреки  случайността  (напротив,  случайността,  разбирана  като
новелистично необикновени събития, може да се трактува като проява
на  съдбата).  Характерни  са  преките  съревнования  между  ума  и
щастието (късмета), в които побеждава второто, т. е. благоприятната
съдба  (“Умът  и  късметът”).  Най-чести  са  приказките  за
предопределените  (чрез  пророчество)  благоприятна  или
неблагоприятна  съдба –  предопределен  да  наследи  цар  (богаташ)
(“Търговецът  и  новороденото”,  “Найден”),  предопределена  жена
(“Нареченото не може да се избегне”), предопределена смърт (“Умрял
от  жаба,  както  му  било  писано”),  предопределена  смърт  в  деня  на
сватбата  (“Що орисниците  казали,  това  станало”;  в  “Откога  жените
носят път на косите си” обреченият младоженец е спасен (съживен) от
жена  си,  която  му  дава  половината  от  годините  на  живота  си),
предопределените трудности да се  преживеят на младини  (“Кога да
страдаш –  на младини или на старини”), човек без късмет  (“Човекът,
който нямал късмет”), Бог и разпределението на съдбите (“Късметите
на  хората”,  “Наречници”).  Така,  както  не  може  да  се  предотврати
щастливият изход за онзи, комуто “работи” късмета, така и не може да
се помогне на онзи, комуто е предречено нещастие (смърт). 

Ако във вълшебната приказка кривата на съдбата се вписва в
задължителната  миторитуална  фаза  от  съдбата  на  героя,  чрез
отношението си към съдбата новелистичната приказка ни представя,
от една страна, средновековния суеверен ежедневен фатализъм, а от
друга –  активната оптимистично-жизнена позиция на героя, опитващ
се  само  с  ум  да  си  проправи  път  през  превратностите  на  живота.
Активността на героя се уравновесява от предопределеното (съдбата) –
с  времето,  надскачайки  границите  на  приказничното,  героят  ще
загърби съдбата си или ще върви срещу нея (явление, което ще добие
завършен вид едва през Възраждането). 
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Промените  в  отделни  важни  звена  на  вълшебната  приказка
могат да се проследят и на база всъпителни и финални формули – те,
както и устойчивите топоси,  забележимо намаляват  до изчезване.  В
този смисъл е справедливо наблюдението на Йорданка Коцева, че  “в
българските битови приказки наред с инициалните формули от типа
“живял едно време един човек”, показващи пълна дезинтересованост
към хронологията, се явява и “историзация” от типа: “Някога през
турското време”, или “Во старо време коа имало бугарски владика и
гръчки”. За сметка на това в силна позиция е диалогът – според Петър
Динеков той разкрива по-пълно находчивостта и острия ум не само на
героя, но и на разказвача, представя правдиво разнообразни житейски
ситуации,  а  изразителността  му  „се  увеличава  с  въвеждането  на
пословици  и  поговорки”.  Езикът  му  е  естествен  и  прост,  жив  и
изразителен,  понякога  стига  до  грубост,  „но  тая  грубост  не  е
самоцелна, а зависи и от средата, от задачите на изображението”.

Хуморът е едно от важните и сигурни средства за поправяне на
различни  човешки  недостатъци.  Работливите  труженици  от  народа,
обработвали векове наред земята и създавали народните блага, са били
винаги  чувствителни  към  постъпки  и  поведение  на  безсъвестни,
нечестни  и  лукави  хора,  към  мързеливи,  непохватни  и  всякакви
измамници,  живели  винаги  за  сметка  на  другите.  Затова  още  през
незапомнени  времена  възникват  комичните  разкази  за  лъжци,
лицемери,  изнудвачи,  срещани  във  всяко  село  и  град.  Изучил
похватите на управници, кметове, духовници, у него назрява решение:
на  коварството  да  противопостави  смелостта,  на  лукавството  –
хитростта,  на  изнудването  –  досетливостта  и  съобразителността.  И
разбира,  че  царският  сановник  е  силен  и  властен,  но  е  покварен  и
коварен, че кметът и попът са богати, но глупави и прости, а редица
чиновници,  които  той  храни  като  паразити,  нямат  и  малка  част  от
неговата  физическа  сила  и  нравствени  добродетели.  Това  съзнание
поражда у него желание да се опълчи срещу своите господари. Така се
появяват безхитростните наглед, но смислени и съдържателни шеги,
безпощадните сатирични фолклорни творби, в които открито или чрез
алегорията  всички  угнетители,  потисници  и  шарлатани  получават
заслужено възмездие. 

Надлъгването  (със  старец,  с  воденичар  и  пр.)  е  една  от  най-
характерните теми. Старата воденица, отдалечена с километри от села
и  градове,  поради  бавността,  с  която  предлага  услугите  си  на
населението,  е  удобно  място  за  възникване  и  обогатяване  на  тези
шеговити разкази. С различните анекдоти, приказки и истории, една от
друга  по-фантастични  и  чудати,  по-леко  минава  времето  и  за
мливарите, и за самия воденичар. Тук става дума не за надлъгване в
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прекия  смисъл  на  думата,  не  за  обикновено  излъгване,  а  за  добре
скроена  измислица,  за  „поетична“  лъжа  приказка.  Затова  облогът
печели този, който съумее да увлече по-сполучливо своя съперник, да
го „убеди“ в невероятната измислица, да го пренесе неусетно в света
на фантастичното, приказното. 

Любима  тема  в  народните  анекдоти  е  и  надхитряването  на
високопоставени лица — на царе, царски синове, министри и пр. Тези
творби  имат  значение  като  морално  възмездие  за  безкрайните
страдания на народа в миналото и като поука за поколенията, живеещи
в условия на класово потисничество. Те трябва да знаят похватите на
царски  чиновници,  бирници,  чорбаджии,  за  да  се  предпазват  от
нечистите им сметки и планове, да осуетяват коварните им замисли. С
особена  популярност  се  ползуват  анекдотите,  в  които  обект  на
сатирично  осмиване  са  духовни  лица.  Защото  неведнъж  владици,
попове, калугери са проповядвали начала, които сами не са следвали,
обещавали са щедро опрощаване на грехове и щастлив живот „на оня
свят“.  Затова  в  своите  произведения  безименните  творци  им
отмъщават, като ги показват смешни и жалки. Те биват надхитрени от
свои  ратаи,  които  им  заплащат  за  всички  измами  и  хитрувания.
Комичните  ни  народни  приказки  и  анекдоти  са  богати  с  образи  на
остроумни  и  смели  веселяци,  надхитрили  неведнъж  „учени“
противници,  поставили  в  конфузно  положение  „мъдри“  глупаци,
засрамили самонадеяни невежи и грандомани. 

Създавани  отначало  за  лица,  които  не  носят  определено  име
(„Имало един  чирак…“,  „Някой  беден  момък  се  приставил  слуга  у
попа…“),  по-късно комичните разкази започнали да се приписват на
измисления герой Хитър Петър. Около него се обединяват постепенно
анекдоти и духовити истории за находчиви бедняци, за селски овчари,
ратаи, чираци. 

Записаните от мене десет битови народни приказки можем да
класифицираме в тематично отношение на следните тематични групи:

1. За трудолюбието и мързела („Разгаляна мома”, „Болна жена”,
„Мърдзеливата булка”).

2. За съобразителността („Едно прасенци”, „Про ицето”).
3. За хармонията в природата („Ква неправда”).
4. За човешката наивност („Студена зима”).
5. За отношението към старите хора („Дядо и внучету му”).
6. За избора на невеста според нейната работливост („Груши за

прауляк”).
7. За хитростта и глупостта („Умня бедняк”).
От  тематиката  на  тези  приказки  можем  да  заключим,  че  за

бесарабските българи, както и за целия българския народ, едни от най-
важните добродетели са трудолюбието, съобразителността, хитростта
и  човечността.  В  миналото  като  най-важно  качество  на  бъдещата
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съпруга се е смятало нейното трудолюбие, защото от труда е зависело
благосъстоянието на цялото семейство. В приказката „Студена зима” в
лицето на селянина е осмяна човешката наивност, защото той твърде
лекомислено приема мнението на животните, че те могат да му дадат
от  своите  години.  Възможно  е  тази  приказка  да  има  и  легендарен
характер,  като  обясняваща  защо тези  животни  живеят  по-кратко  от
човека.  Човешкият  мързел  (най-често  за  негов  носител  в  битовите
народни  приказки  е  представяна  жената)  е  изобличен  в  приказките
„Разгаляна мома”, „Болна жена” и „Мърдзеливата булка”.

Повечето  от  тези  приказки  имат  своите  общобългарски
варианти, с изключение на „Едно прасенци” и „Про ицето”. В първата
от  тях  е  изтъкната  важната  роля  на  свинята  за  прехраната  на
някогашното българско семейство, а във втората има отзвук от едно
трагично събитие в живота на българите от Бесарабия – масовия глад
(нар. „Голодомор”) през 1946 – 1947 г.

Действието в приказките за мързела – „Разгаляна мома”, „Болна
жена”, „Мърдзеливата булка” – протича като правило в селската къща
и  отчасти  на  двора. Времето  на  действието е  свързано  с  работния
сезон, когато работата на полето е била най-много. В повечето случаи
годишното време  не е конкретизирано,  с  изключение на приказката
„Студена  зима”.  В приказката  „Едно  прасенци” действието се
разгръща  също  в  едно  семейство, в  неговата  къща,  с  временно
пренасяне в бурделя (мазето) и до кочината. Тук продъжителността на
времето е приблизително характеризирана в размер на около половин
година,  дорде  порасне  прасенцето.  В  приказката  „Про  ицето”
събитията  стават вкъщи  по  време  на  Великденските  празници.
Приказката „Ква неправда” описва събитието като протичащо в гората
през един хубав есенен ден. В „Студена зима” действието се извършва
в къщата на  един  човек.  Времето  е  един  студен  зимен  ден. Тази
приказка може да бъде включена и към групата на анималистичните
приказки, тъй като в нея герои, освен селянина, са още волът, кучето и
конят.  В  „Дядо  и  внучету му” събитията  стават в  дома  на  едно
семейство.  Времето е лятно  или  есенно, без да е точно посочено. В
„Груши  за  прауляк” действието  се  извършва  на  улицата  или  на
площада в някакво село, а времето е или през лятото, или през есента,
когато зреят  крушите. В приказката  „Умня бедняк” случката  става в
царския дворец, а времето в нея не е уточнено.

Вижда  се,  че  в  повечето  от  случаите  мястото  на  приказното
действие е селският дом с неговия двор, селската улица или площад.
Прави  впечатление,  че  липсват  описания  на  обстановката,  което  е
типично  за  българските  битови  народни  приказки.  Също  така
приказното време е маркирано твърде общо, в повечето случаи то е
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неопределено  минало  време.  Действието  протича  устремно,  без
забавяне  или  отклонение.  Не  се  наблюдават  други  сюжетни  линии.
Всичко това е характерно за фолклорната битова приказка.

В някои от тези приказки е поставен проблемът за възпитанието
на  младото  поколение  и  по-конкретно  е  прокарано  схващането,  че
децата  трябва  отрано  да  се  приучват  на  труд  и  на  уважение  към
старите хора („Разгаляна мома”, „Дядо и внучету му”).  В  „Разгаляна
мома” проблемът е в мързела на момата и това е причината никой да
не я поиска за жена. Тук е  изразена  поуката, че който не работи, не
трябва да яде, което в по-общ смисъл означава, че за да се ползва един
индивид от обществените блага, сам трябва да дава своя личен принос
за  тяхното  създаване.  Главната  героиня  тук  е момата,  която  след
задомяването си става млада невеста. Момата не иска да работи,  тя е
много мързелива и така са я научили нейните родители. Така че в тази
приказка е поставен и проблемът за правилното възпитание на децата.
Свекърът е умен, трудолюбив старец, който с хитрост успява да накара
снаха си да разбере, че без работа не може да се яде и в по-общ смисъл
– че човешкият живот се крепи върху общественополезния труд. 

Старецът е мъдър и търпелив, той не крещи и не заплашва снаха
си. Спокойно разчупва всяка вечер питата и дава от нея парчета само
на тези, които са работили през деня. А булката отначало е учудена, че
за нея няма парче от питата, защото в нейното семейство, въпреки че
тя не е работила, са  ù давали редовно да яде. След няколко „гладни”
вечери тя разбира, че трябва да се труди наравно с другите членове на
семейството,  успокоява  се и  започва  да  работи добросъвестно.  В
приказката е използван диалог,  който заема  по-голямата част от нея.
От  тази  приказка  читателят  получава  информация  за  дружното
хранене на българското семейство в миналото – тогава всички заедно
са сядали около софрата, където са закусвали, обядвали и вечеряли, а
хлябът  е  бил  разчупван  и  раздаван  от  главата  на  семейството  –
свекъра. По онова време българското семейство е било партриархална
задруга, което означава, че три поколения са живеели под един покрив
и са обработвали съвместно земята, като в бащиния дом са живеели и
синовете със своите съпруги и деца.

Приказката „Разгаляна мома” е средна по обем. В края на тази
приказка  има  и  един  комичен  момент  –  когато  булката  припряно
приканва своите родители, дошли на гости в нейния семеен дом, да се
залавят за работа, защото според нея в семейството на съпруга ù не е
както у тях – тук всеки работи. Това нейно поведение е признак и за
нейната наивност и простодушие.

В приказката  „Груши за прауляк” е  разкрит главният критерий
за  избиране на хубава невеста, за която се е смятало някога, че най-
важното е тя да бъде трудолюбива. Тази приказка учи момите да бъдат
добри, работни и уредни жени. Главният герой в приказката е бащата,
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който е  умен  и находчив  човек, –  той е измислил един оригинален и
ефективен  начин да  избере  най-подходящата  съпруга  за  своя  син  –
като продава круши за смет (прауляк).  Ето защо той избира за своя
снаха именно онова скромно момиче, което е донесло най-малко смет
(при това тази смет не е от нейния дом, а я е взела от съседите си).
Разбира се, в миналото невинаги е изхождано само от този критерий –
имало е много случаи, когато младите са се женили и по любов.  

Често  явление  е  било,  както  е  показано  в  тази  приказка,
родителите да избират брачните партньори на своите синове и дъщери,
като наред с трудолюбието и уредността са вземали предвид още и
имотното състояние на другото семейство, с което ще се сватосват, и
не на последно място – доброто име на момичето или момчето. В тази
приказка  проличава  още  една  особеност  на  женитбата  в  старото
българско патриархално село,  а  именно това,  че  активната  страна в
тази  социална  дейност  е  бил  момъкът,  респективно  –  неговите
родители, а не обратно.

Психологически  човекът е  спокоен,  а  девойката –  леко
развълнувана, тъй като тя носи за продан малко  „прауляк” и изпитва
неудобство от този факт, който говори за това, че тя е много скромна
личност.  Тук  става  ясно,  че  някогашният  българин  е  ценял
скромността  и  свенливостта  на  девойката.  В приказката  има кратък
диалог. Тя е малка по обем. 

В приказката  „Едно прасенци” е описана една весела случка в
едно  семейство  като  проява  на  лудориите  на  умните  им  деца.
Приказката учи да бъдем добри и справедливи родители, да даваме на
своите деца правилно възпитание. Героите са двамата синове, които
искат родителите им да заколят по-скоро прасенцето и затова намират
начин да  излъжат родителите си, че от носа  на свинята  тече  мас,  а
всъщност тази мас  те са взели от бурделя  (мазето) си. Когато бащата
разбира измамата, той добродушно се засмива и с усмивка прощава
тази измама на своите съобразителни синове. В приказката има диалог,
който се води между синовете и баща им. Тя е средна по обем. 

В  „Про  ицето” е  описан  случай,  който  е  бил  през гладната
година. Описана е човечността и доброто сърце на кума към неговата
кумица. Тази приказка учи да бъдем добродушни и да правим всичко
онова, което е добро за децата ни. Героите са кумицата, кумът и децата
на тази кумица. Кумът без думи разбра какво иска да каже кумицата с
израза: „Кума да не вол да изде едно яйце”, и разделя яйцето на децата,
а не го изяжда самичък. В приказката има малък диалог. Тя е средна по
обем. В началото на приказката се казва, че по онова време нямало
нищо за ядене и хората умирали от глад.
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В  приказката  „Дядо  и  внучету му”  е  поставен  проблемът  за
неуважението и  за  жестокото отношение към старите хора като към
ненужни от стопанска гледна точка индивиди. Тази приказка учи да
уважаваме и да почитаме старите  и  възрастните хора не само защото
те  са  наши  родители  или  дядовци  и  баби,  но  и  защото  те  са  ни
отгледали и възпитали. Героите са един старец, неговият син, булката
и внучето.  В творбата се разказва как  бащата заболява и синът му с
булката не искат да го гледат, затова решават да го изведат в гората и
да го оставят  там.  Но голямата роля  за неговото спасение  изиграва
внучето му, което казва на баща си, че ще прибере куката,  защото тя
ще му потрябва, когато баща му остарее и тогава то по същия начин
ще трябва да го извлече в гората. В този момент синът разбира каква
огромна грешка е щял да извърши по отношение на баща си, разкайва
се и променя решението си. В приказката  е  използван  диалог между
сина, булката и детето им. Тя е средна по обем.

В  „Мърдзеливата булка” е засегнат  проблемът за мързеливото
момиче  и за  нейното  трудово  превъзпитание.  Приказката  учи
девойките да не бъдат мързеливи, а да се стремят да могат всичко да
работят, каквото  е  необходимо  за  един  щастлив  и спокоен  живот в
семейството си. Героите са млад съпруг и  жена му.  В творбата има
привидно-фантастичен  герой –  това  е  камшикът,  който  мъжът
използва в своята възпитателна игра, за да научи жена си да работи. В
някои варианти на приказката този предмет е топуз. Той говори с него
като с живо същество. Жена му след камшиковите побои разбира, че
трябва  да  работи,  и  става  добра  стопанка.  Фактът,  че  отначало  тя
възприема тази игра насериозно, говори, че е твърде наивна,  а дори и
малко глупава. В приказката се използва доста обширен диалог между
мъжа  и  камшика,  между  съпруга  и  жена  му  и  между  жена  му  и
камшика.  Приказката  е  голяма  по  обем. Става  ясно,  че  името  на
младоженика  е  Васил.  Общо  взето,  в  българските  битови  народни
приказки  героите  биват  рядко  наименувани  с  конкретни  имена.
Обикновено те бива споменавани като „един селянин”, „една жена”,
„кума”, „снахата” и т. н.

В  приказката  „Умня  бедняк” са  поставени  проблемите  за
хитростта и ума на бедния човек. Тя ни учи, че с много пари няма да
станем по умни и че  парите не  ни  дават ум. От нея става  ясно,  че
нашият  народ  повече  от  богатството  винаги  е  ценял  ума  и
съобразителността като много важни човешки качества. Както в много
други  битови  народни приказки,  и  тук  царят е  показан  като глупав
човек.  Героите  са бедният селянин, който е умен, но беден, и царят,
който е богат, но глупав. Описват се глупостта на царя и хитростта и
съобразителността на бедния човек. Присъства диалогът между царя и
бедняка. Приказките е голяма по обем. 
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В „Студена зима” е поставен проблемът за човешката наивност.
Тя учи човека да не вярва в глупавите, измислени и нереални събития
в  живота.  Героите  са  животни:  конят,  волът и  кучето.  Те  са
фантастични герои, защото говорят с човека с човешки глас. Наивният
човек вярва, че животните ще му подарят годините си, за да може той
да  поживее  по-дълго  време.  Но  това  не  е  възможно.  Присъства
диалогът между животните и човека. Приказката е кратка по обем. 

В приказката  „Ква неправда” е описана хумаристична случка.
Проблемът е в това, че човекът разбира  по стечение на случая  защо
сливата тикви не ражда.  Тя учи, че природата си знае своите неща.
Главният герой, след като сливата го чуква по главата, разбира защо
тънките лозенца раждат тикви, а голямото дърво ражда малки сливки.
Героят  води  диалог  сам  с  себе  си.  В  творбата  е  смешно  това,  че
селянинът  стига  до  своето  прозрение  случайно  и  то  след  удара  на
сливата  по  главата  му.  Този  случай  наподобява  за  откриването  на
Всемирния закон  за  земното  притегляне  от  английския физик  Исак
Нютон, който по подобен начин бил ударен от една паднала ябълка.
Приказката е малка по обем. 

В  приказката  „Болна  жена”  проблемът  се  състои  в
преструването на жената на болна, за да не работи. Тя учи жените да
не бъдат мързеливи,  да  помагат  и  да работят  наравно  с  мъжете си.
Героите са мъжът и жената. Мъжът работи, а жената не иска да работи
и затова се преструва, че е болна. Мъжът разкрива лъжата на жена си.
След това тя работи с него навсякъде. В приказката има диалог между
жената и мъжа ù. Приказката е голяма по обем. 

На  основа  на  изложените  по-горе  класификационни  критерии
(съдържание, герои и мотиви) записаните от мене приказки могат да се
разделят на следните видови групи:

1. Битови народни приказки: „Груши за прауляк”, „Про ицето”,
„Дядо  и  внучето  му”.  Тези  приказки  разкриват  някои  проблеми  и
взаимоотношения в  семейството и между роднините – за избора на
снаха,  за  обичта  и  вниманието  към  децата  и  за  отношението  към
старите хора.

2.  Новелистични народни приказки:  „Разгаляна мома”,  „Болна
жена”, „Мърдзеливата булка”, „Студена зима”, „Ква неправда”, „Едно
прасенци”. Характерно за тези приказки е наличието на един особен
случай  от  селския  бит,  който  служи  за  генериране  на  важни
общочовешки  ценности  –  моралистико-дидактични  или  пък
общофилософски:  възпитанието  на  младото  поколение  в  труд,  за
доброжелателното отношение към ближния,  който в  труден момент
трябва  да  бъде  подкрепен  и  обнадежден,  за  хитростта,  за
великодушното отношение към децата и за хармонията в природата.
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3.  Анекдоти:  „Умня  бедняк”.  В  този  анекдот  откриваме  един
често срещан анекдотичен мотив – за надхитрянето на глупавия цар от
един обикновен селянин. Ситуацията е необичайна: царят се смята за
най-умен поради висотата на социалното си положение, което смята да
покаже публично чрез предизвикателството за надлъгването.

* * *

Битовите народни приказки  черпят  съдържанието от  реалната
действителност.  В  тях  преобладават  картините  от  народния  живот.
Някои  от  тях  също  като  вълшебните  приказки  съдържат
международни, т. нар. “странстващи” сюжети, но други са изградени
върху  сюжети,  създадени  на  местна  почва.  Основни  теми  в  тях  са
темите за богатството и сиромашията, ума и глупостта, трудолюбието
и  леността,  щастието  и  нещастието,  отношенията  между  снаха  и
свекърва,  женитбата.  Една  част  от  битовите  народни  приказки  са
хумористично-сатирични.  В  тях  се  осмиват  някои  човешки
недостатъци.  Най-многобройни  от  тях  са  приказките,  в  които  се
осмива  глупостта.  Приказките  за  Хитър  Петър  също  са  дял  от
хумористичните битови народни приказки. Той е веселяк и шегобиец,
който често влиза в стълкновение с чорбаджията или попа.

В  българската  фолклористична  литература  проблемът  за
новелистичните приказки вече  е  изяснен  достатъчно добре,  макар в
различни  периоди  да  е  поставян  в  контекста  на  различни
фолклористични  възгледи. Петър  Динеков  деликатно  отграничава
„битовите приказки” от анекдотите (като проправя пътя за работа в
съпоставителен  план  между  битовите  и  „вълшебните”  приказки).  В
обобщително академично изложение за приказките Йорданка Коцева
приема компромисен класификационен вариант: приказки за животни
и  басни,  вълшебни  приказки,  легендарни  приказки,  новелистични
приказки,  анекдоти.  Както  става  ясно,  различието  с  Арнаудов  е  в
отделянето  на  вълшебните  от  новелистичните  приказки,  като  в
рамките на последните се включват и т. нар. от Петър Динеков битови
приказки  (но  в  значението  им,  дадено  у  Михаил  Арнаудов –  като
„анекдотични” и различни от анекдотите). В най-новата подялба след
приказките за животни и преди анекдотите са „същинските приказки”:
вълшебните  приказки,  легендарните  приказки,  новелистичните
приказки и  „Приказките за глупавия змей (дявол, великан)”. По този
начин някои от подходящо определените от Йорданка Коцева битови
приказки („разкриващи живота на човека в сферата на семейството”)
се включват към чистите анекдоти – напр. за опърничави и мързеливи
жени, девойки и мъж.

Любима  тема  в  народните  анекдоти  е  надхитряването  на
високопоставени лица — на царе, царски синове, министри и пр. Тези
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творби  имат  значение  като  морално  възмездие  за  безкрайните
страдания на народа в миналото и като поука за поколенията, живеещи
в  условия  на  класово  потисничество.  С  особена  популярност  се
ползуват анекдотите, в които обект на сатирично осмиване са духовни
лица.  Защото неведнъж владици,  попове,  калугери  са  проповядвали
начала, които сами не са следвали, обещавали са щедро опрощаване на
грехове и щастлив живот „на оня свят“. 

Създавани  отначало  за  лица,  които  не  носят  определено  име
(„Имало  един  чирак…“,  „Някой  беден  момък се  приставил  слуга  у
попа…“), по-късно комичните разкази започнали да се приписват на
измисления герой Хитър Петър. Около него се обединяват постепенно
анекдоти и духовити истории за находчиви бедняци, за селски овчари,
ратаи, чираци. 

След  падането  на  България  под  османско  иго  в  България
проникват  и  анекдотите  за  световноизвестния  ориенталски  комичен
герой  Настрадин  Ходжа.  Наситени  често  с  подчертано  социално
съдържание  и  ярко  изразени  антирелигиозни  съставки,  те  добиват
голяма популярност и сред българското население. Като дават подтик
за по-активно множене на анекдоти за Хитър Петър, те съдействат и за
тяхното  обогатяване  в  тематично  отношение.  В  много  от  тях  със
състезателен  елемент  (надлъгване,  надхитряване  и  пр.)  нашите
разказвачи  включват  като  действуващо лице  и  Настрадин Ходжа,  с
когото Хитър Петър неведнъж се препира по различни въпроси. 

Героите в записаните от мене приказки са предимно селяни, с
изключение на царя. Действието в тях като правило протича на село,
най-често – в селския дом. В някои от тях има хумористични моменти,
без  тези  народни  творби  да  са  изцяло хумористични.  Всички те  са
много поучителни и разкриват проблемите и ценностната система на
нашия народ. Освен това те са увлекателни и се слушат с интерес. Три
от приказките са битови, с характерните за тях герои и мотиви, шест са
новелистични,  а  една  е  анекдот.  Според  промените  в  действието
сюжетната сегментация на приказките варира от три до седем епизода.
По обем те са от кратки до средни, за разлика от вълшебните народни
приказки, които поначало са по-обширни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мърдзеливата булка

Идно  младо  момче  искало  да  са  жени. Обичал  силну  идно
момиче, но тя била многу  мърдзелива. Дошъл да пита да га земи за
жена. Майка й и баща й му казват, че тя е многу мърдзелива – нищо ни
ще да прай, саде лижи цял ден нагоря с краката. Момчето казало:

- Няма нищо, аз жа науча да рабути! И тъй га зел дома.
Вечертъ ко правили, си легнали. Сабалян младя мъж станал, са

ублякал да утива на рабута. На стенъта имаши идно пирончи, той зе
камшика, гу закачи на тва пирончи и му казва:

-Камшик, да зготвиш, да прибереш, да нараниш, гату и си дода
сичкуту д бъди напраину! Чу ли, камшик?

А булката чула гу тва с пулвина ушо и пак си заспала.
Дуде вечер момчето  си  дуде  и  вижда, чи  нищо не напраину,

душъл ду камшика и гу питал:
-А бе, камшик, ти що ни зготви, що ни прибра, що ни упра?  И

давай да бий с негу жена си. Тя гу пита:
-Зако бийш меня, ти же на камшика каза да рабути, не на меня!
А той вика:
-  Камшика ни мой да  рабути, а  ти мойш и ти зарад  негу  жа

бъдиш бита!
Правили ко правили, си легнали. Сабалян мажъ пак са збира на

рабута и вика на камшика:
- Да упиреш, да зготвиш, да нараниш!
Жената лижяла и викала:
- Ади, камшик, въри да рабутиш! Що ни утиваш, чи пак аз жа

уткачъ!
Лижяла, лижяла, разбрала, чи  няма  да  го  бъди  и  станала  да

напрай, макар  коту  мой. Си  душъл  мажъ  й, пугледнал, душъл  ду
камшика и гу питал:

- Ти тва, тва напрай, молодец! А що ни напрай тва, тва? И давай
пак жена си по гарбъ с камшика да га бий. И тъй неколку дена, дурде
тя ни са научи сичку да прай и мажъй си душъл и казал на камшика:

- Молодец, камшиче, сичкуту напрай!
Вечертъ седнали да вечерят и той й казва:
- В събута жа идим при ващи на повринки. Ти да знайш ко да

прайш: майка ти да земи да мите, ти да земиш метлъта и да митеш
утпреш нея. Майка ти да слага на масичката, ти да бъдиш утпреш и да
пумагаш. Тъй и станалу. Утишли при родительти й, тя слагала да идът,
убирала, мела. Майка й са чудила:

-А бе, Василе, кък ти мужя да га научиш сичку да прай?
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А дъщеря й викала:
- А, мамо, той казва на камшика да рабути, бий с негу меня!
Тъй сичкити са засмяли и сичко било дубро.

Разказал: Иля Улянович Карамалак

Болна жена

Жувяли мъж и жена. Жената сè била болна и болна лежи, а пък
той се си удил ката ден на рабута. На идно времи другарти му не моот
пойчи да тарпът и му казват, чи жена му са приструва, чи й болна, му
казват да пруследи за нея, закоту тя ни мяса на болна.

И  един  ден  мажъ  й казва, чи  утива  на  рабута, а  самичик  са
устанал дома, са качил на таваня да гледа ко жена му жа прай. А пък тя
си извадила дрейти и наченала да са наряда, да са варти и да са гледа в
угледалту. Правила, ко правила и угладняла. Зела си ужарила пет ица.
Дурде са убърнала, мажъ й дубавил още пет ица. Седнала да иде. Яла,
яла и си викала:

- Да съм болна, ни сам болна, а ми що ни моо да изям пет ица!?
А мажъ й утгоре пулека казвал:

- Тий ни са пет, тий са десят.
Тя пак викала:
- Не, аз тря да забулях, раз ни моо да изям пет ица.
Зела ги изяла и пак си вика:
-Не, аз Госпуд ма наказа за лажъта, тряда наистина забулях, раз

ели-ели ги изядах!
Мажъ не ударджял, са спуснал от таваня и искрищял:
- Ти ни си болна, саде са приструваш!
- Болна съм бе, ко ни видя, чи дажи пет ица не моо да изям?
- Тий ни са пет, тий са десет! И ти си здрава кту кон, раз изеди

не  пет, а  десят  ица!  И искрищял  мажъ  й:  –  Отсега  нататка  за
булешкити да ни чувам. С меня ж одиш и жа рабутиш, дету аз, там и
ти.

Тъй тя пойчи ни буляла, а удила с негу да рабути и забраила за
булешките.

Разказал: Иля Улянович Карамалак

Умня бедняк

Жувял един цар и мислил, чи той такъв итър и умен, чи такиви
кту негу няма на светъ. Нимал ко да прай, казал да кажат на сичкуту
му царству, чи жа даде два  чувала  злато на  чувека, койту убо жгу
излъжи.
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Душъл най-гулемя лъжец. Лагал гу, лагал гу и ни мужял да гу
излъжи. На царя не му аресала лажъта и той казвал:

- Тва лажъ ли й, аз тва знам?
Душъл друг чувек да гу лъжи и се тъй не мужял да излъжи царя.

Са изридили многу чувека, но никуй ни мужял да излъжи царя и да си
земи златоту.

Чул за тва един беден, но умен чувек. Той зел два празни чувала,
метнал ги на магаринцету и тръгнал при царя.

- Ко тръсиш тука, чувече? – гу питал царя – Да ни си душъл да
ма излъжиш?

- Пу рабутата ида – казал бедняка. – Уже двайси гудини са мина
къкту баща ти пузича ут меня два чувала злато. Сига дудех да ми ги
дадеш, чи ми трябат.

Царя кряснал:
- Де си чул и видял царя да пузичоо от такъв дръплю пари! Убоо

лажъ!
            Бедняка му казва:

- Раз тва лажъ, напальними чувальти с злато къкту убещя. Пък
кту й истина, напальни ги да платиш долга на баща ми.

- Мале, умен чувек! – рекъл царя пру себе си. –  Да бъди лажъ,
тряба да дам квоту убещях, да бъди истина, тряба да платъ за долга.

И  той  напъльнил  му  чувальти  с  злато. Бедняка  ги  качил  на
магаринцету и тръгнал да си утива. Царя гу питал, ко жа прай с те
пари:

- А ги дам на уне, ут когуту си ги грабил.
Царя искрищял:
- Ти да ни си луд?
А чувека му казал:
-  В  лудо  царство  жуве, дету  орта  плащат  гату  ги  лъжат, но

мозака ми й още на мясту, по убо да бъда умен бедняк, а  не бугат
лъжец.

Разказал: Иля Улянович Карамалак

Студена зима

Настанала зима. Тя била студена, давно такъв студ не ималу.
Един  студен ден от та зима коня, вола и кучету  силну замръзнали.
Решили да идат при някуй да са згряат. Пучукали на една врата. Им
уткрил един чувек вратата и трити добитака фляли вътря. Чувека ги
пумолил да седнат и им дунел едини: на коня – овес, на вола – трици,
на кучиту – едно гуляму парченци ляп.

Тий яли, а  чувека  им казвал,  са  уплаквал, чи  скору жа умре.
Коня, вола  и  кучиту  са  испугледнали  идин  друг  и  наченали  да  си
гальчът на ушо. Мислили, мислили и му казват:
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- Чуваш ли, а ми кту си съгласин,  мойм да ти дадем ут нашти
гудини. Ний жа си устайим саде десят гудини ут гудинти на тримата –
казал коня.

Чувека са зарадвал:
- Кък да ни бъда съгласен!
Са  дугаварили  и  пулучил  чувека  устаналити  гудини  на  коня,

вола и кучиту. Тъй  тий дадаа надежда на чувека за живот.
Разказал: Иля Улянович Карамалак

Ква неправда

Бил  един  убув  есенен  ден. Един  млад  чувек  варвял  пу  пътя.
Утивал ду едно село дету жувял по-големя му брат. Варвял пу леса.
Дългу варвял, са умурил, са запрял ду една слива на сянка да пучини.
На земята пуд дървото имало многу сливи. Огледнал дървото, пумерил
гу с учити и замаял с главъта си:

- Кък не е праву! Такову гуляму дърво малки сливки ражда, а
танинкити лозенца раждат тикви, дини, по-гулеми ут чувешката главъ.

В тва времи паднала идна слива и гу чукнала пу главъта.
- А-а, Госпуд и природата си знаат рабутата. Сливата ма чу и ма

удари. Дубре чи сливата тикви ни ражда!
Разказал: Иля Улянович Карамалак

Разгаляна мома

Раснала  в  едно  село  една  мома, убо  била, но  много  била
разгаляна. Дуудали да га искат за жена, а майка й на сичкити казвала,
чи дъщеря й е много разгалян Сичкити, койту чували тва, си утивали.
Но един старец рекъл:

- Нека в нащу селу, койту иска да рабути – рабути, а койту ни ще
– тъй си сиди.

Напраили свадба  и  на  другя  ден  сичката  семья  са  фанали да
работът. Саде булката ништу ни фанала, а цял ден лежяла.

Душло време да обядат. Свекървата упекала пита и свекъра га
разчупи саде на уне, куиту работили. Свекървата пита мажъ си:

-А ми на булката што ни утчупи питка?
А той ù казал:
- Тя не й гладна. Гату чувека не рабути, той не угладнява!
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Пудър пладня сичкити  пак  утишли да  рабутат. А  булката  ни
фанала ништу.

Душло време да вечерят. Стана се тъй къкту и на обеда. Сичкити
са наяли, саде на булката няма. Подър вечерята сичкити си легнали и
заспали. Саде  гладнуту  момиче  не  мигналу. Още  не  са  съмналу,
станала и измела двора, поляла цветата, зела една мотичка и наченала
да купай.

Видял свекъра колку напраила булката му и му станалу драгу
Той ù казал:

- Дъште, ела да апнем нешту и сетня сичкити жа купайм!
Тя фърлила мутичката и утишла да иде.
Минало  време, душли  неньти  да  га  видат.  Тя  им  уткрила

портити и кряснала:
- Мамо, тате, слявайте по скору ут каруцата и ади да рабутим!

Тука не къкту у нас! Тука, койту не рабути, не му дават да, иде!
Разказала: Мария Бишир

Дядо и внучету му

Жувял един стар чувек.Той имал женян син и едно внуче. Едно
време той забулял, легнал в криватя и не мой да стани, многу му й
лошу. Сина му и булката гу пугледали малку и им надуяло да гу ранат,
да  гу  прибличат, да  гу  перът. Перестанали  да  гу  гледат  и  той  тъй
лижял  мръсен  и  гладен. Тъй  бедня  стар  чувек  лижял  и  пъшкал. А
булката казва на мажъ си:

- Майни гу ут тука, чи ми надуеди тука да лижи!
Синъ му мислил, мислил и са съгласил с жена си да гу майни.

Зел една кука, закачил баща си за пояса и гу издърпал на пътя. Гу
дарпал ду леса и гу устаил там. Куката га фърлил настарни. Внучето
видяло сичкуту и гату баща му фърлил куката, га зел.

-Зако тий та кука? – гу питал баща му.
- Тряба ми, гату ти жа устарейш, тебя с кво шта дърпам в леса?
Баща му на момчету му станалу тъй не убоо, кък той мужял да

напрай тва с баща си? По-скору зел баща си на ръци, гу дунел дома и
казал на жена си:

- Ако нещо ни ти аресоо, махкай са ти, а баща ми жа устани
дома! Жени моо да имам и двайси, а баща ми един единствен!

Разказала: Мария Бишир
                     

Груши за прауляк

Един мъж имал син. Той пораснал и душло време за жинилка.
Баща  му  наченал  да  мисли  кък  да  му  намери  убоо, работна  жена.
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Дългу  мислил  и  намислил. Збрал  идна каруца  круши и  тръгнал  пу
селата да ги прудава. Карал магарьту с каруцата и крищял:

-Айди, жени,  булки, моми! Давам  круши  за  прауляк! Койту
пойчи жа збире прауляк, толку круши жму дам!

Сичкити са расшътали да метът къштите си и да са изварат една
друга, кой пойчи прауляк жа збире, кой пойчи круши жа земи.

Една носи цял чувал, другата пълна фарта и т. н. Чувека зимал
прауляка и давал круши за него. Женити бяа доволни, а той му беши
многу смешну. Накрая душло едно момиче и стискалу прауляка си в
една кърпичка. Мажъ и казва:

- Момиче, зако тъй малку си збрала? За кво круши да ти дам?
А тя му казва:
- Щях да дунсъ пойчи, но нямаме. И тоо прауляк не й ут нас, ми

гу дадаа соседити за тва, чи им пумагах да метът.
Човека кту чул тва, многу са урадвал. Тва момиче най-работну

излези и жа бъди убо жена и най жа убича и жа гледа семьята си!
Разказала: Мария Бишир

                             
Едно прасенци

Жувяла  една  семья:  майка, баща  и  два  сина. Жувяли  убоо,
гледали дубитак и са радвали за живота си.

Един ден баща им купил едно прасенци, да гу изгледат и да гу
заколат  за  едини. Наченали  да  гу  ранат, а  децата  им се  бегали  ду
прасенциту да видат на колко то порасна. Времето вървялу. Един ден
децата не ударджяли и питали баща си:

-  Тате, ну кажи, га жа моим да гу заколим, чи тъй ни са иде
мисонци и кожичка!

Баща им казал и са присмял:
- Гату жа видити, чи ут прасету ут нусъ му тече мас, тугава жгу

заколим!
Времету  минавалу, децата  ката  ден  удили  да  гледат  нусъ  на

прасету, но там нищу нямаши. Тугава  са замислили и намислили да
напраат един пакус. Са спуснали в бурделя, уткрили кюпа с мастъ,
зели малку и намазали на прасету нусъ.

Вечертъ  баща им си дудел от работа, а  пък тий настреща му
побягнали и крещът:

-Тате, тате, въри виж, у прасету ут нусъ му тече мас, тряба да гу
колим!

Баща  им утидал, пугледнал  и  тъй  му  станалу  смешну, па  си
пригърнал децата, ги цалувнал и казал:

- Кви сви итри момченца! Майко,ела да ти кажат ко напраили!
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През неделя заколили прасету и сичкити яли месо и споменаа
пакуса на децата си.

Разказала: Мария Бишир
                         

Про ицето

Тва  беши  в  гладната  гудина. Немало  нищо  за  едини, орта
умирали ут глад. Жувяла една кума с семьята си. Се къкту и другити
ора, тий пущи нищту немали ко да идът. Душъл Великден. Жената
зготвила  нещу  ут  нямани  и  имала  саде  идно  ице. Гу  сварила, гу
красила  и  гу  турила  в  куфнята  на  маста. Децата  й  и  тъй  и  тъй  са
вартяли ду тва ице, но майка им не им гу давала и ги гониши да ни гу
гледат да са дразнат. 

Подър обяд душъл кумеца им. Тя гу срешнала, гу извикала ду
маста. Децата  разбраа, чи  майка  им  жгу  гущава, и  по-скору  са
наридили и тий. Жената ко да прай? Мислила, мислила кък да раздели
тва ице и намислила. Седнала ду кумеца й и му казва:

- Еш еш, куме!
Той не успял да са дуперни ду ицету и кумата казва на децата

си:
- Иване, Маринке, няма ко да ва  й  страх и на вас жа стигни!

Кумъ да нее вол да изде едно ице!
Кума сичкуту разбрал, са присмял, учистил ицету и гу разделил

на децата.
Разказала: Мария Бишир
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In  the  article “O  Gladsome  Light”  (Svete  tikhiy)  and  “Nunc
dimittis” (Nyne otlushchayeshi)  from the  All-Night  Vigil  by D.  Hristov:
about the problem of the harmonization of the traditional church melodies”
the author considers the musical works for Vespers composed by Bulgarian
composer  for  choir.  The  article  investigates  the  specific  features  of  the
Typikon,  Biblical  text  and  musical  language  according  to  the  musical
practice of the Eastern Orthodox Churches and especially to the tradition of
the Old-Bulgarian church chanting.

„Песнопения  по  Всенощного  бдения” Добри  Христова
сочинялись  во  второй  половине  30-х  годов  и  относятся  к  роду
богослужебной  музыки.  Они  предназначались  для  исполнения  в
церкви – кафедральном храме-памятнике cв. Александра Невского, где
композитор  регентствовал,  начиная  с  1935  года  и  до  конца  жизни.
Этим  творение  болгарского  композитора  отличается  от  авторских
циклов Всенощной ХХ века. 

По  информации,  сообщенной  К.  Яповой  –  исследователем
личного  архива  Добри Христова,  хранящегося  в  Софии,  в  научном
архиве Академии наук Болгарии (фонд 16 / к),  композитор тщательно
планировал составление сборника песнопений Всенощного бдения [8,
248 –  262].  Однако  „Песнопения” так и не были изданы при жизни
автора. Выражая волю композитора, его супруга Виктория Христова
обращалась с письмом к св. Синоду болгарской православной церкви с
просьбой об их публикации [6, V]. Но замысел осуществился не скоро:
главные  песнопения,  исполняемые  на  Всенощной,  вначале  были
опубликованы в хрестоматии хорового богослужебного пения (1996).
Позже увидело свет более полное издание этих песнопений, которое
стало  возможным,  благодаря  архивным  изысканиям  К.  Яповой  и
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серьезной  текстологической  работе  болгарского  исследователя  [6].
Анализ  проводился  по  этому  современному  изданию  песнопений
Всенощного бдения. 

„Песнопения Всенощного бдения” Добри Христова написаны
для  смешанного  хора  a  cappella.  Cборник  содержит  неизменяемые
песнопения вечерни и утрени, отличаясь богатством хоровой фактуры,
задействованной композитором: от строгого хорального многоголосия
в  петербургской  традиции  партесного  пения,  хоровых  6-голосных
дивизи, солиста с хором, исполняющих распевную мелодию, нередко с
дублировками,  в  духе  московской  школы богослужебного  пения  на
основе древних напевов или свободных авторских композиций. В то
же  время  Д.  Христов  опирается  и  на  опыт  византийского  пения,
воспроизводя  некоторые  детали  его –  отдельные  протянутые  звуки
(исоны  в  песнопениях  „Свете  тихий” №  2, „Блажен  муж”) или
аккордовые педали („Блажен муж”), а также гармонизуя «старинный
восточный мотив» 2 гласа [7, 48]. В песнопениях Всенощного бдения,
согласно их содержанию и певческой  традиции,   звучат все  четыре
типа  мелодики  –  псалмодия,  мелодика  силлабического,
невматического и мелизматического типа.

Одна из древнейших христианских песней – „Свете тихий”, –
воплощает  глубину  и  искренность  чувства  веры.  По  словам  М.
Скабаллановича,  «песнь  заключает  в  себе  вызываемое  появлением
вечернего света и благодарностью за дожитие до него прославление
чрез Христа Св. Троицы и Его Самого» [4, 558]. Три составные части
текста настолько обособлены по своему содержанию, дополняя друг
друга,  что  их  можно  считать  отдельными  песнями.  Каждая  из  них
отличается своим богословским смыслом: 

1. Свете тихий (имеется в виду Иисус Христос, именуемый в
тексте «свете тихий») как отблеск славы Отца Небесного («Христос
как Сын человеческий»). 

2. Пришедше  на  запад  солнца (придя  к  закату),  поем  так
называемую троичную песнь  (Отца, Сына и Святаго Духа). 

3. Достоин еси во вся времена („песнь Христу как Богу”).
Медленный темп,  необычная  для  православных песнопений,

даже  авторских,  тональность  си-бемоль  минор  характеризуют  это
музыкально-поэтическое творение болгарского композитора. Музыка
песнопения  „Свете  тихий” Добри Христова,  следуя  за  текстом,
членится  на три части,  которые отличаются друг от друга по своей
фактурной организации и обособлены благодаря своей гармонической
замкнутости.  В  то  же  время,  каждая  их  трех  частей  начинается
однотипно, более камерным «запевом» верхних голосов. Открывается
песнопение  3-голосной  хоральной  фактурой  силлабического  типа,
выдерживаемой до конца первой части. С момента вступления басов,
простая  силлабическая  мелодия  которых  использует  ритмические
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длительности в два раза более мелкие, происходит разделение голосов
на солирующий бас и сопровождающие аккорды. Начальное 3-голосие
оказывается  аккомпанементом  к  басовой  партии,  которая
воспринимается  как  пропорциональное  ритмическое  уменьшение  по
отношению к хоралу верхних  голосов.

Вторая  часть  открывается  2-голосной  имитацией,
организованной между парой верхних голосов – сопрано и альтов – и
тенором, вступающим октавой ниже. При этом терцовая дублировка
пропосты  в  высоком  регистре  ассоциируется  с  народным  пением  с
подголоском. Появление баса создает не только хоровое полнозвучие,
тем  более  что  композитор  указал  динамику  на  f, но  и  продолжает
имитацию.  Хотя  мелодия  баса  изменена,  в  пользу  имитации играет
сохранение  ритмической  основы  риспосты  (затакт,  дробление
восьмыми  второй  доли,  за  которой  следуют  две  четверти).  Так
создается ощущение варьирования в процессе имитации. Если первая
часть завершилась глубокой цезурой на гармонической доминанте, то
вторая  часть –  полной  совершенной  каденцией  в  основной
тональности. 

В  третьей  части  „Достоин  еси” вначале  задается
гармоническая  педаль  (альты),  на  фоне  которой  вступает  терцовая
дублировка  у  сопрано  дивизи,  с  той  же  ритмической  формулой.
Поэтому начало третьего раздела  воспринимается  как продолжение
процесса  варьирования.  Трехголосие  мужских  голосов,  отвечающих
трехголосию  женских,  устанавливает  антифонную  перекличку,
продолжая  которую,  трехголосие  верхних  голосов  возвращается  к
началу.  Реприза  подкрепляется  4-голосной  плагальной  каденцией,  с
завершением  мажорной  подменой  тоники.  Это  заключительное
просветление напоминает нам о том, что свете тихий – радостный свет.

«Музыка  сама  по  себе,  как  бы  она  ни  была  красива,
возвышенна,  не  может  быть  молитвой  и  не  может  даже  ей
содействовать, если не вырастает органически из самого текста” –
считал  И. А.  Гарднер  [1].  Песнопение  „Свете  тихий” в  видении Д.
Христова  отличается  не  просто  большим  вниманием  к  тексту,  а
тонким  следованием  за  движением  его  богословских  смыслов.  Эту
обработку вполне  можно  назвать  „напевно-полифонической” в  духе
Кастальского.  Образец  православной  молитвенной  музыки,  „Свете
тихий” болгарского  композитора  сочинен  с  прочной  опорой  на
традицию,  что  не  исключает  оригинальность  авторского  подхода  к
этому выразительному, поэтичному тексту, проникнутому церковным
чувством. 

„Свете  тихий” №  2  из  „Песнопений  Всенощного  бдения”
Добри Христова можно отнести к тому виду богослужебного пения,
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которое И. А. Гарднер считает «вычурным», типичным для греков и
болгар [1].  Очевидно, что этим песнопением композитор предложил
свою гармонизацию орнаментированной, мелизматической мелодии. В
комментариях  к  этому  песнопению  болгарского  композитора
приводятся ценные данные об использовании оригинальной мелодии
второго  гласа,  предложенной  автору  Ат.  Мановым,  этнографом  из
Варны [6,  50].  Уместным будем вспомнить,  что некоторые мелодии
болгарского  распева  воспроизводят  черты  так  называемого
византийского  пападического  пения,  богато  украшенного
протяженными  распевами слоговxix.

Другой  приметой  византийской  богослужебной  музыки  в
песнопении Добри Христова оказываются его фактурные  особенности
–  исполнение  мелодии  с  исоном  (на  фоне  выдержанного  звука).  В
хоровом звучании исон должен  исполняться с закрытым ртом на звук
м… Песнопение  сочетает в себе унисонное пение (сопрано и теноров)
на фоне исона (трехоктавная педаль) альтов и басов, дублированных в
октаву, –  в первой части „Свете тихий”, антифонную перекличку 3-
голосия мужских голосов с женскими с последующим фактурным 4-
голосным суммированием  –  во  второй части „Пришедше на  запад
солнца” (с  обратным соотношением  голосов  в  сравнении  с  первым
песнопением „Свете тихий”) и плотное гармоническое многоголосие в
третьей  часть  „Достоин  еси”,  с  фактурой  почти  органного  типа
(реприза). Мелодическое многоголосие линий сменяется аккордовыми
«колоннами»  гармонического  многоголосия.  Исполнение
многозвучных  аккордов,  звучащих  в  крайнем  верхнем  регистре,
возникающих в результате дублировок партий трех верхних голосов,
под  силу  не  каждому  церковному  хору.  В  песнопении  имеется  и
момент  репризности  –  возвращение  начальной  фразы  на  исходном
уровне,  сливающейся  в  унисон на слова  „Тем же мир Тя славит”,
перебрасывает тематическую и фактурную арку к его началу. 

Исонирование  и  унисонное  исполнение  мелодии  –  и  то,  и
другое  смешанного  тембра,  -  не  единственная  фактурная  находка  в
этом песнопении Д. Христова. Помимо этого композитор использовал
чередование solo – tutti.  Solo, не меняя тембровой картины, приносит
псалмодию – речитацию  на одном звуке  c – основной звук педали.
Tutti переключает гетерофонную фактуру (унисонная мелодия на фоне
многослойного  унисона  -исона)  в  4-голосие,  хотя  и  не  строго
хорального вида, так как  педальный след остается, но выдержанные
звуки  теперь  «кочуют»  по  голосам  хора.  Заметим,  что  в  tutti-йных
разделах  продолжается  бесконечное  варьирование  начального
мелодического импульса – опевания со всех сторон звука g1. 

Третьей  отличительной  особенностью  этой  мелодии  „Свете
тихий” стал лад с увеличенными секундами, со звукорядом c1 – des – e
– f – g – as – h – c2 (жирным шрифтом выделены начальные звуки двух
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одинаковых  тетрахордов).  Мелодии  в  таких  ладах  представляют
определенную  сложность  для  хоровой  обработки  для  4-голосного
смешанного  хора.  Композитор  создал  интересный  образец
гармонизации мелодии в одном из византийских ладов, о которых он
пишет  в  своих  работах.  Проследим,  каким образом Добри Христов
гармонизовал  мелодию, звучащую в одном из хроматических ладов,
что  стало  определенным  вызовом  для  демонстрации  творческого
метода, использованного болгарским композитором. 

Прежде всего, следует уточнить сам лад. Мелодия явно звучит
во втором византийском ладу, который относится к хроматическим [1,
64-65]. Этот лад строится от звука  g, который постоянно опевается в
мелодии песнопения Д. Христова. Ее диапазон – между звуками e1 – h1.
Верхний  тетрахорд  лада  -  обычно  хроматический,  увеличенная
секунда возникает между II  и III  ступенями: g –  as –  h –  c (звук  c
добавлен  речитативом).  Из  нижнего  тетрахорда  в  мелодии
используются только звуки  e –  f,  следовательно, он может быть как
натуральным (c – d – e – f), так и с увеличенной секундой (c – des – e –
f). Этот момент оказался очень важным для гармонического прочтения
мелодии,  точнее,  для  ее  гармонического  перекрашивания,
примененного композитором. 

Судя  по  ключевым  знакам,  Д.  Христов  избирает  для  своей
гармонизации тональность фа-минор, однако гармоническая обработка
оказывается  все  же  тонально-модальной.    Благодаря  исону  до,
мелодия  оказывается  звучащей  в  доминантовом ладу  фа,  вначале  с
неполным  нижним  тетрахордом.  В  одном  из  следующих  вариаций
начального мотива вместо недостающих звуков тетрахорда с ув. 2 в
гармонических голосах вводятся не только звуки верхнего тетрахорда
мелодического минора, но и движение басов по звукам натурального
тетрахорда  (т.  14 –  15),  придающие  модальный  колорит  благодаря
подвижности ступеней и V ступени в басу. 

Ощущение модальности полностью исчезает во второй части,
звучащей  в  As-dur.   Возвращение  f-moll,  полностью  очищенное  от
модальных  элементов  в  третьей  части,  звучание  мелодии  октавой
выше  при   насыщенной  хоровой  фактуре  (6-голосие),  переход  к
чеканному,  одновременному  (силлабическому)  произнесению  слов
текста свидетельствует в пользу динамической репризы. Хотя хоровая
звучность  затухает  к  концу,  регистр  звучания  мелодии  в  верхнем
голосе и фактура возвращаются к начальному уровню, византийский
колорит песнопения остается только благодаря унисонному пению с
исоном.  Хроматический  лад  не  восстанавливается,  наоборот,
песнопение завершается ладовой подменой тоники f-moll. 
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Песнопение  „Свете  тихий” №  2 Добри Христова  является
уникальным  примером  гармонизации  византийской  мелодии,
звучащей во втором гласе. По нашему мнению, именно это выделяет
данное  песнопение  на  фоне  более  однородной  стилистики  других
гармонизаций  сборника  „Песнопений  Всенощного  бдения” Добри
Христова.  По-видимому,  это  стало  причиной  надписи  на  первой
странице  рукописи,  сделанной  предположительно  супругой
композитора после его смерти: «Этот  Свете тихий  – нехороший» [6,
50].

Заключительное  песнопение  Вечерни  „Ныне  отпущаеши”
относится к вседневным песнопениям, и только на праздник Сретения
становится главным песнопением службы, звучит торжественно, часто
в сольном исполнении. На этот текст молитвы старца Симеона многие
русские  композиторы  сочинили  свои  песнопения:  известны  „Ныне
отпущаеши” П.  Строкина,  Н.  Никольского,  А.  Архангельского,  С.
Рахманинова, П. Турчанинова и др. У Рахманинова во Всенощной это
также  сольный  номер,  который  звучит  как  лирическая  исповедь
композитора. 

„Ныне отпущаеши” Добри Христова, хотя и не написано для
солиста с хором,  также отличается  особой выразительностью. Здесь
много повторений текста, что нехарактерно для древних напевов. В то
же  время  выбор  средств  многоголосного  прочтения  евангельской
молитвы обнаруживает опору композитора на традиционные приемы
богослужебного пения. Используется многоголосие переменного типа,
с  переключением  унисонов  отдельных  партий,  псалмодирующих
фразу текста („Яко видеста”,  „Еже еси”), и 4-голосной аккордовой
ткани  на  тот  же  текст  –  воспроизведение  древнего  респонсорного
пения, что органично  связывается с образом древнего старца Симеона.
Из  других  приемов  упомянем  2-голосную  стреттную  имитацию
секвенции,  которой  расходится  унисон  на  слова  „славу  людей”,
отмечая момент наивысшего подъема динамикой (f), мелизматическим
распевом,  гармонической  остановкой  на  основном  тоне  лада  d.
Заслуживает  внимания  и  силлабическое  пропевание  того  же  текста
тенорами и альтами, дублированными в сексту, на октавном унисоне d
в  коде,  что  отсылает  к  арсеналу  традиционных  приемов
многоголосной  обработки  древних  напевов.  В  то  же  время  такие
средства  гармонического  письма  как  хроматическое  повышение  на
слова  „свет во откровение”, отклонение из ре-минора в отдаленную
тональность  до-минор,  излюбленное  композитором  трезвучие  с
квартой  (с  задержанием  к  терции)  относятся  к  приметам  нового
церковного  стиля,  символизируя  богословскую  трактовку  встречи
Симеона и младенца Иисуса как встречу Ветхого и Нового заветов.

„Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…” (№ 8-а) – вариант
гармонизации  той  же  мелодии  с  солирующим  верхним  голосом.



Валентина Невзорова

Несмотря  на то,  что в этом случае  соло поручено высокому голосу
(тенор-альтино  или  контральто),  экспрессивность  мелодии  с
широкими интервальными ходами, в том числе по звукам аккордов,
неаккордовыми  звуками  (часто  –  к  терции  трезвучия)  заставляет
вспомнить мысль Кастальского: „Вдохновенные импровизации древних
псалтов  –  вот  идеал  церковного  соло” [2,  240]  (хотя  по  стилю
песнопение  „Свете  тихий” №  2  точно  воспроизводит
поздневизантийскую псалтикию).

Глубокое знание церковно-певческого  материала,  различных
жанров,  стилей  церковного  пения,  информированность  в  области
традиции  хорового  богослужебного  пения,  профессиональное
владение  различными  приемами  хорового  письма,  сохранение
специфики и стилистики церковной музыки (повышенное внимание к
тексту  и  следование  за  ним  в  музыкальной  композиции,  и  т.п.)
проявились в духовных сочинениях Добри Христова. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

xix Российские  медиевисты  находят  параллель  к  такому  пению,
типичному  для  православных  церквей  Балканского  полуострова  --
Сербии,  Македонии,  Болгарии  (не  говоря  о  Греции)  –  тех  стран,  с
которыми  исторически  связано  русское  Православие  его
богослужебное  пение –  путно-демественные  распевы.  Их  описание
вполне можно приложить к мелодии  Свете тихий № 2 Д. Христова:
«…мелодический материал распевов -- наличие, например, в  путном
распеве  многократно  повторяющихся  попевок  с  восходящими
секундовыми синкопами, длительное "кружение" вокруг одного тона
мелодии. Все это предполагало такую манеру исполнения, которая бы
ускоряла  пропевание  вспомогательных,  украшающих звуков,  делала
как  бы  незаметной  всю  эту  мелодическую  витиеватость…
своеобразную,  по  сути  своей  орнаментальную манеру  пения путно-
демественных песнопений…» [5].
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НОВАТОРСКИЯТ ХАРАКТЕР НА РОМАНА
„РОЗАТА И ПРЪСТЕНЪТ” ОТ УЙЛЯМ ТЕКЕРИ

Д-р Иван Симеонов
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Сред  ранните  произведения  на  Уйлям  Мейкпис  Текери
(William Makepeace Thackeray,  1811  –  1863)  е  неговата  блестяща
приказка  „Султанът  щъркел”  (“Sultan Stork”,  1842  –  пародийна
стилизация на едноименната приказка на Вилхелм Хауф). С тази своя
творба,  а  също  и  с  приказния  си  роман  „Розата  и  пръстенът,  или
Историята на принц Гиглио и на принц Булбо” писателят създава нов
за  онова  време  литературен  вид  –  пародийната  антиназидателна
приказка  („антиприказка”),  която  е  ориентирана  срещу  еснафско-
благочестивата викторианска детска литература. Отличителна черта на
този приказен вид е подчертано игровата бурлескно-фарсова основа,
неизключваща  обаче  драматизма,  хиперболизациите  а  ла  Рабле,
карнавалните  шеги,  комическите  анахронизми  в  стила  на
рождественската пантомима, острата ирония и елементи на историзма
и психологизма, причудливо вплетени в приказната фантастика.

Приказният  роман  “Розата  и  пръстенът,  или  Историята  на
принц  Гиглио  и  на  принц  Булбо”  (“The Rose and the Ring;  or The
History of Prince Giglio and Prince Bulbo”,  1855)1 възниква  от
рождественско  представление  за  деца  по  съчинен  от  писателя
сценарий  и  с  авторски  рисунки.  Творческата  фантазия  на  автора  е
намерила  широко  поле  на  изява.  Героите  живеят  в  измислените
кралства  Пафлагония (Paflagonia)  и  Кримска Татария  (Crim Tartary),
напомнящи  до  голяма  степен  общественото  устройство  и  бита  на
тогавашна  Англия.  Повествованието  изобилства  с  каламбури,
сатирични  намеци,  палава  лекота,  необичайни  поврати  в  сюжета,
парадоксални  ситуации,  иронични  обръщения  към  читателите,
нарушаващи  установената  приказна  традиция.  Затова  според  някои
изследователи  този  роман  е  първата  в  историята  на  английската
литературна приказка творба от типа на “приказния абсурд” и в този
смисъл Текери може да бъде смятан за предшественик на Луис Карол.

Този  роман  е  написан  в  Италия,  където  Текери  прекарва
заедно с двете си дъщери Ан-Изабела (Anne-Isabella, 1837 – 1919) и
Хариет-Мариан (Harriet-Marian, 1840 – 1875) зимата на 1854 – 1855 г.
По това  време  вече  втора година се  води Кримската  война (1853 –
1856)  и  неслучайно  авторът  назовава  второто  кралство  „Кримска
Татария”,  имайки  предвид  някогашното  Кримско  ханство,  тъй  като
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именно на Кримския полуостров се водят най-тежките сражения. По-
късно Ан-Изабела Текери се изявява като биограф на баща си.

Най-напред  Уйлям  Текери  нарисувал  смешни  фигурки  и
сценки,  по  които  след  това  написал  приказката.  Самият  текст  е
разчетен за това, че читателят ще вижда пред себе си тези рисунки.
Книгата е отпечатана в издателство „Смит, Елдер и Ко” през 1855 г.
Над  всяка  страница  е  било  поставено  римувано  двустишие.  Тези
двустишни миниатюри открехват малко „вратата” към съдържанието
на  следващата  глава  и  като  правило  разкриват  хумористично-
ироничното отношение на повествователя към героите. Творбата има
голям успех сред  читателите и още през  същата година претърпява
още две издания. До днес романът е преведен на десетки езици и се е
утвърдил  като  един  от  шедьоврите  на  литературата  за  деца.  Той  е
първият приказен роман в британската литература.

Романът „Розата и пръстенът” е необикновен – в него е налице
забавно  смесване  на  чудесното  и  реалното,  на  бита  и  мечтите,  на
морала  и  насмешката.  Споменаването  на  вестниците,  дилижансите,
Тауер, Нюхедския затвор и ваксата „Уорън” създава впечатление, че
пред  нас  не  са  приказни  герои,  а  обикновени  английски  жители,
съвременници  на  Текери,  които  са  замислили,  импровизирайки,  да
разиграят  приказна пиеска,  като  „неочаквано”  привнасят  в нея своя
привичен  бит,  изразявайки  своя  характер  и  възгледи.  Игровият
елемент,  подчертаната  театралност  и  двуплановост  ни  напомнят  за
театралните  приказки  на  Карло  Гоци  и  най-вече  за  „Любовта  към
трите портокала”. 

На руски език книгата е издадена за пръв път през 1970 г. в
Москва  с  илюстрациите  на  Текери.  На  български  език  романът  е
издаден  със  заглавие:  „Розата  и  пръстенът  или  историята  на  принц
Глупендрино и принц Кискио: Представление за големи и малки деца,
насядали  вечер  край  камината”  (преводач  –  Георги  Рупчев),  с
оригиналните илюстрации на самия Текери, 144 страници.2

В пролога (“Prelude”) авторът разкрива повода за написването
на приказката. Той разказва за посрещането на Рождество Христово
зад граница. В този град (това в действителност е Рим) според него е
нямало откъде да  се  купят  хартиени кукли,  с  които децата  толкова
много обичат да играят на Рождество Христово. Неговата приятелка
мис Банч, гувернантка в голямо семейство, живеещо в същия дом, го е
помолила  да  нарисува  тези  фигурки,  за  да  зарадва  „дечурлигата”.
Двамата с нея съчиняват по неговите рисунки цялата история, която те
четат вечер на децата така,  че това  четене се  превръща в истински
спектакъл.  Прологът  е  датиран:  „Декември  1954  г.” Повечето  от
имената  на героите имат италиански произход и са  симптоматични,
например:  на  италиански  Valoroso (крал  Валорозо  ХХІV)  означава
„силен”, „умен”; Padella (крал Падела) означава „тиган”; Giglio (принц
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Гиглио) – „лилия”;  Bulbo (принц Булбо) – „крушка”;  Rosalba – „бяла
роза”;  Gruffanuff – „много груб” др. Прологът е подписан с един от
псевдонимите на Текери – “M. A. Titmarsh”.

Преди всичко „Розата и пръстенът” е пародия на исторически
роман и с тази своя особеност той се вписва напълно в традицията на
британската литературна приказка от ХІХ в. Пародията е постигната
по  няколко  начина:  1)  чрез  излагане  на  сравнително  подробна
информация за определени периоди от развитието на двете измислени
царства,  но  не  „обективно”-исторически  и  многостранно,  а
избирателно  и  тенденциозно  –  по-скоро  в  битов  план  –  като  се
проследява  животът  на  кралските  семейства,  дворцовите  интриги  и
личните користни цели на коронованите особи и на представители на
тяхното  обкръжение;  2)  чрез  „приземяване”  на  определени
монархично-династични намерения на владетелите, символи, обичаи и
елементи  от  дворцовия  етикет  (приеми,  балове,  пиршества,  сватбен
ритуал,  брачен  договор,  ордени,  посвещаване  в  рицарско  звание,
оръжие и т. н.); 3) чрез отдалечаване и приближаване на романовото
„историческо” време – уж станалото е фиксирано в една далечна епоха
(преди  „десет  или  дванадесет  хилядолетия”),  а  в  същото  време
социалнобитовите  детайли  указват  на  съвременността  на  писателя
(споменава се за дилижанс, за вестници, за университет); произволно
са смесени реалии от различни епохи, например битките се водят по
правилата и с оръжията на Средновековието, Гиглио играе на тенис, а
в  един  момент  двамата  с  Булбо  играят  на  билярд;  Булбо  донася  в
затвора на баща си Падела сандвичи; преди подготвяната екзекуция на
Булбо дъщерята на затворническия тъмничар му поисква автограф в
албума си и други); 4) чрез игнориране на държавническия подход в
действията  на  кралете  узурпатори  Валорозо  и  Падела  –  техните
решения в повечето случаи са продиктувани от банални прагматични
съображения,  временни  физически  потребности,  психически
афектации  (най-често  страст  или  гняв)  или  в  резултат  на  външно
магическо влияние, което те не осъзнават (на феята Черната пръчица
или  на  вълшебните  предмети  –  розата  и  пръстенът);  5)  чрез
мелодраматизиране на ситуации или тяхното типизирано представяне
според  клишетата  на  тогавашната  литература  и  на  традиционните
литературни герои (например, когато става ясно, че принц Гиглио е
дал  писмена  декларация  на  графиня  Груфанут  да  се  ожени  за  нея,
принцеса Розалба припада); 6) чрез преднамерено обстоятелствено (до
педантичност) изреждане на подробности – на предмети, участници в
събитията  или  на  аксесоари  (например  на  вълшебната  чанта,  на
сандъчето на Гиглио, на въоръжението му и на неговите другари от
университета);  7)  чрез  дискредитиране  на  героите  –  веднъж  те  са
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показани като необикновено силни и смели, а друг път – като малки
изплашени, объркани и хленчещи деца (такъв е Гиглио, когато отчаян
моли Барбара да го освободи от поетото задължение, обещава ù много
пари, дори и части от кралството си, а накрая се съгласява да се ожени
по принуда за нея).

„Розата и пръстенът” притежава и някои от особеностите на
авантюрния  роман  –  динамично  действие  със  сложни  перипетии  и
неочаквани обрати,  прекъсване  на  някои  глави  на  най-напрегнатото
място,  като  разказваната  в  тях  история  е  продължена  по-нататък  в
друга  глава,  типично  приключенската  титрология  (заглавията  на
отделните глави, които имат анонсиращ характер),  например: „Глава
ІІІ.,  от която вие ще узнаете коя е Черната пръчица”  (“Tells who the
Fairy Blackstick was”). Често срещан похват в романа е ретроспекцията,
чрез която се обяснява предисторията и се разкриват първопричините
на  настоящите  събития.  Действието  е  диверсифицирано  в  няколко
сложно сплетени сюжетни линии, което поначало е характерна черта
на  романа.  Приключенски  мотиви  в  романа  са  отглеждането  на
принцесата  от  лъвове  и  нейното  разпознаване  по  парчетата  от
скъсаната ù пелеринка и по пантофките ù (вторият от тези мотиви е
популярен и сред сантименталните романи).

Вълшебно-приказният характер на романа се носи от образа,
поведението и отношението на феята Червената пръчица.  Тя или се
намесва много активно в събитията и присъства в тях като приближена
на  кралските  дворове,  или  пък  дълго  време  отсъства,  оставяйки
героите сами да се борят с трудностите и да намират правилния път. В
нейно  лице  се  откриват  съчетани  три  типажни  ипостаса,  като
наследство  от  фолклорната  традиция  и  от  литературата:  на  феята
кръщелница и покровителка (подобно на френските аристократични
литературни приказки от ХVІІ – ХVІІІ в.), на  Deux ex machina – със
своите  магически  действия  тя  реализира  понякога  възмездието,
наказвайки  лошите  хора  (например  тя  превръща  граф  Груфануф  в
чукче  за  повикване,  окачено  на  входните  врати  на  двореца)  и  на
наставница.  До  известна  степен  принц  Гиглио  е  пародия  на
фолклорния протагонист. В лицето на принцеса Розалба се откриват
черти  от  типа  на  момичето  сираче  от  аристократичен  произход,
онеправдано и захвърлено на дъното на живота, принудено да изтърпи
множество  страдания,  за  да  възстанови  в  края  на  краищата  своя
подобаващ  социален  статус  (от  рода  на  Пепеляшка).  В  „Розата  и
пръстенът”  се  наблюдават  реминисценции  и  от  билдунгсромана,
особено в частта, разказваща за университетското обучение на Гиглио.
В  творбата  има  претворени  и  някои  вълшебноприказни  мотиви,
например за обидената фея, непоканена на кръщенето на принцесата,
за  намирането  на  убежище  от  прокудената  принцеса  в  гората  –  в
случая това е къщичката на лесничея и др.
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В  романа  има  и  моменти,  пародиращи  високата  трагедия,
например  монологът  на  крал  Валорозо,  пълен  с  презрение  към
племенника  му  Гиглио.  А  в  някои  епизоди  действието  придобива
фарсов  характер  с  характерните  караници,  спорове,  разправии
(например  между  Гиглио  и  Анжелика,  между  него  и  Булбо)  и
недоразумения  (например,  когато  Гиглио  заявява,  че  е  време  за
венчавката, а графиня Груфануф, като го чува, си мисли, че той ще се
ожени за нея).

Присъствието  на  повествователя  е  подчертано  и  има
иронично-оценъчен характер,  например:  „Ако притежавах таланта
на Д. П. Р. Джеймс, аз бих описал с ярки краски душевните терзания
на Валорозо, неговия бляскащ поглед и раздути ноздри, а така също и
халата, носните му кърпички и пантофите му. Но доколкото аз не
притежавам  такъв  талант,  ще  кажа  само,  че  Валорозо  остана
насаме.” В  глава  І  кралят  си  пийва  няколко  чашки  бренди  и  в
монолога си разкрива пред читателите,  че  е  отнел короната от своя
племенник,  за когото  говори с  презрение като  за  недостойно малко
сополиво дете. Той смята да се сватоса с краля на Кримска Татария и
да  обеди  двата  народа,  които  досега  са  воювали  един  срещу  друг.
Кралицата  отлага  посещението  на  болния  си  племенник  Гиглио  и
тръгва  към  бижутерския  магазин,  а  принцесата  нарежда  на  своята
прислужница Бетсинда (всъщност това е Розалба) да извади всичките ù
рокли  от  сандъците.  И  тримата  забравят  за  бедния  Гиглио,  както
остроумно повествователят подмята:  „както аз за обеда, който ядох
преди една година.” 

Романът има подчертана антимонархическа и антидиктаторска
идейна  насоченост.  Например  крал  Валорозо  иска  само  да  харчи
колкото може повече пари, да слуша лъстиви думи, да ходи на лов и да
има по-малко грижи. Пафлагонските вестници го величаят и навсякъде
висят  неговите  портрети.  Дворцовата  камарила  е  показана  като
напълно егоистична и корумпирана.

Критично  отношение  се  долавя  и  в  портрета  на  принцеса
Анжелика, смятана за най-умната и най-красивата от всички девойки в
кралството, например тя знае... дванадесет езика. Нейна наставница е
строгата графиня Груфануф (Countess Gruffanuff – името ù означава
„доста груба”). Надменната графиня смята, че родът ù води началото
си  от  Всемирния  потоп.  В  приказката  тази  придворна  дама  е
характеризирана като глупава и суетна. Всъщност в кралския двор тя е
просто камериерка на кралицата,  а  нейният съпруг – старши лакей.
Сега повествователят демаскира принцесата, опровергавайки митовете
за нея – тя просто е разучила една-две пиески, преструвайки си, че ги
вижда за пръв път, отговаряла на половината от въпросите в изпитния
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тест  на  мис  Менел  (Ричмъл  Менел  –  1760  –  1820  –  е  прочута
педагожка навремето, която е имала частно училище и е съставителка
на  изпитен  тест  за  учениците)  и  то  след  като  предварително  се
договаряла с нея кои от тях ще ù бъдат зададени, а от изброените езици
знаела по две-три фрази; рисунките ù наистина били хубави, но дали
тя ги е рисувала (по късно се разбира, че тези рисунки ги е рисувала
Бетсинда).

Жената на предишния крал на Пафлагония – Савио – и жената
на  крал  Каволфиоре  (на  итал.  Cavofliore означава  „карфиол”)  са
кръщелници  на  феята.  На  първата  тя  е  подарила  някога  вълшебен
пръстен, а на втората – чудесна роза. Тези подаръци е трябвало да им
придадат  прелест  и  да  им  помогнат  да  съхранят  съпружеската  си
любов. За нещастие, двете дами се превърнали в капризни, зли, хитри
и  суетни  жени,  смятащи  се  за  най-красивите  в  света  (тя  ги  е
посещавала  няколко  пъти).  Разочарована,  вълшебницата  затваря
всички свои книги в шкафа и се отказва от вълшебствата. 

Въобще всички представители на монархическите дворове са
обрисувани  в  негативна  светлина.  Поставеният  на  портите  граф
Груфануф, съпругът на графинята, груб (за което загатва и самото му
име) и силен мъж, нагрубява феята и тя го превръща в медно чукче,
закрепено към вратата. В този си вид Груфануф търпи всякакви мъки –
изтриване  с  шкурка,  омотаване  в  стара  ръкавица,  опит  да  бъде
отвинтен от едно момче, боядисване, при което му замазват очите и
устата  и  той  „едва  не  се  задушил”.  Тук  повествователят  отново  се
обръща  към  читателите:  „Можете  да  ми  повярвате,  че  той  имал
достатъчно  време  да  съжалява,  задето  е  бил  груб  с  Черната
пръчица!” Жена  му  не  тъгува  за  него,  защото  той  бил  пияница  и
двамата  често  се  карали.  Единствено  изцяло  в  позитивен  план  е
изображението  на  принцеса  Розалба,  като  понякога  в  него  се
наблюдават някои мелодраматични нюанси.

Принц Гиглио, племенник на сегашния крал на Пафлагония,
не проявява интерес към науките (за неудоволствие на лорд-канцлера
Скуарефозо –  Squarefoso на итал. означава „квадратни пръсти”), а го
влекат повече ездата, ловът, билярдът, тенисът, фехтовката и танците.
Принцът и принцесата  се  разхождат из  парка под зоркия поглед на
кралицата, която иска двамата да се оженят. И тук разказвачът общува
с читателите чрез рисунките:  „Надявам се,  че вие няма да осъдите
принца и принцесата за това,  че двамата заедно се разхождат из
дворцовата  градина  и  Гиглио,  като  истински  кавалер,  целувал
ръчицата на Анжелика. Първо, те били роднини; второ, тук близо до
тях се разхождала кралицата (вие не я виждате, защото тя е зад
дървото)...” Гиглио  не  е  чувал  за  съзвездието  Голяма  Мечка,  не
познава ботаниката, не е чувал за Карл Линей (1707 – 1778, шведски
естествоизпитател,  създател  на  растителната  и  животинската
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систематика),  нищо  не  знае  по  ентомология.  Затова  принцесата  го
презира. 

Първият  министър  Глумбозо  и  Груфануф  се  страхуват  от
възможната женитба на принца и принцесата,  защото министърът е
откраднал 217 987439 и още 987 фунта, 13 шилинга и шест и половина
пенса  от  него,  пари,  които  покойният  крал  е  завещал  на  Глигио,  а
Груфануф трябва да върне украшенията на майката на принца, които
тя също е откраднала. Ето защо двамата постоянно клеветят Глигио
пред крал Валорозо, че е пияница и картоиграч, че заспива в църквата
и  че  е  задлъжнял  на  търговците.  Всъщност  тези  слабости  ги
притежават и кралят, и кралицата. Тук разказвачът произнася оценка:
„По-добре  тези  клеветници  и  сплетници  да  погледнат  себе  си  –
такова е моето скромно желание.”

В резултат на тези клевети Анжелика охладнява към Глигио,
всички започват да му се подиграват и той се разболява от мъка. Сега
повествователят прави паралел с пиеса на Шекспир (трагедията „Крал
Джон” – 1596 г.), където се разказва как крал Джон не обичал принц
Артур.

В романа има редица комични моменти. Например, когато в
глава VІІІ кралят и кралицата водят беседа с Булбо, а Гиглио ухажва
Груфануф. Всички се събират на обяд. Гиглио опръсква госта с луков
сос  и  не  отговаря  на  наздравицата  му.  Вниманието  на  Гиглио  е
насочено  изцяло  към  графиня  Груфануф,  на  която  той  прави
комплименти.  Той  напива  госта,  но  и  сам  се  опива.  Край  пианото
Булбо приглася фалшиво на Анжелика, разлива поднесеното му кафе,
а после заспива. Той обаче ù се вижда все така красив благодарение на
вълшебната роза.

Повествованието понякога придобива характер на буфонада.
Например в глава ІХ Бетсинда влиза да среше косите на Груфануф,
която,  бидейки в  добро настроение,  ù  подарява  намерения пръстен.
След това ù нарежда какво още да свърши до сутринта и я изпраща да
сложи грейка и в леглото на Глигио, а след това заспива. Бетсинда е
добра, весела и услужлива, въпреки че всички в двора я нагрубяват и
обиждат. Двамата принцове играят на билярд. Най-напред тя стопля
леглото на Гиглио а след това – на Булбо. Когато последният я заварва
в своята спалня, той се възхищава на красотата ù и  веднага ù предлага
брак.  Бетсинда го  докосва  с  горещата  грейка  и  той  изохква.  Влиза
Гиглио  и,  разгневен,  го  спъва.  Бетсинда  се  смее.  Сега  Гиглио  се
обяснява в любов на Бетсинда – такава красива жена като нея няма на
никой от континентите. А момичето го е боготворяло досега. Бетсинда
сияе от щастие. Булбо ридае от ревност и мъка.
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Гиглио и Булбо се счепкват. На стълбата кралят разговаря с
Бетсинда, също замаян от нейната красота. Той иска тя да му обърне
внимание и е готов да удави в чувал съпругата си заради нея. Като
чува тези думи, Гиглио удря краля по главата с грейката и той пада на
пода. В тази глава действието придобива фарсов характер.

Кралят се съвзема от парещите в грейката въглени и, закипял
от гняв, повиква капитана на кралската гвардия (Captain of the Guards)
на име Кутасоф Хеджоф (Kutasoff Hedzoff, намек за Кутузов, „резача
на глави”) и му нарежда да арестува принца, но не посочва кого от
двамата принцове. Капитанът е тъжен, защото Гиглио му е приятел. В
коридора излиза Груфануф и казва на капитана, че трябва да арестува
Булбо.

Без  да  подозира  нищо,  Булбо  вежливо  приема  капитана,
мислейки,  че  той  идва  при  него  като  секундант  за  обявения  дуел
(недоразумение).  Гвардейците на капитана хващат Булбо,  затъкват с
кърпа устата  му и го  отвеждат  при  палача  за  екзекуция (палачът  е
Джек Кеч – нарицателно име от името на известен лондонски палач от
ХVІІ  в.).  Кралят  в  това  време  разговаря  в  коридора  с  премиер-
министъра,  смърка  емфие  и  казва,  че  с  Гиглио  вече  е  свършено.
Капитанът  предава  Булбо  на  шерифа  заедно  със  заповедта  за
екзекуция, в която пише: „Съпровожданият да се обезглави! Валорозо
ХХІV.” Бедния момък повеждат на ешафода, където с брадва в ръка го
чака палачът, който винаги е готов да изпълни задълженията си.

Принцеса Розалба посещава верните на баща ù аристократи и
подготвя  с  тях  заговор за  сваляне  от  престола  на  узурпатора.  Тази
„Партия  на  верните”  вдига  народа  на  борба.  Тя  е  обрисувана  в
ироничен план – като страхливи и нерешителни дядковци,  които са
повече от войниците. Тези старци веднага започват да се натискат за
звания и длъжности пред принцеса Розалба.

Романът  изобилства  с  иронични  хиперболизации,  които
внасят комично-забавен емоционален нюанс. Например от балкона на
хотела  пред  тридесетхилядна войска принц Гиглио произнася  реч в
бели стихове.  Речта  му продължава цели  три  дни и три нощи. Той
заявява, че не само няма да даде меча си, но и че ще взема полагащата
му се бащина корона. Капитанът го приветства възторжено и минава
на негова страна. Тук разказвачът забелязва: „Ето каква е ползата от
времето,  прекарано  в  университета.” В  глава  ХVІІ  крал  Падела  е
толкова гневен от бягството на Розалба, че хвърля в котела с горещо
масло, предназначен за нея, лорд-камерхера, лорд-канцлера и всички
други, попаднали му пред очите. Той повежда армията си за бой срещу
армията  на  Гиглио.  Съобщава  се,  че  има  оръдия  и  бомбарди  и...
двадесет  хиляди  барабанчици,  тръбачи  и  флейтисти.  В  последната,
ХІХ  глава,   по  време  на  сватбеното  тържество  камбаните  забиват
тържествено,  загърмяват  оръдия,  всички  са  радостни.  Капитанът  и
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архиепископът танцуват жига, а кралят  „два-три пъти или двадесет
хиляди пъти целува Розалба, което според мене е правилно.”

Описанието на доспехите на Гиглио, подарени му от феята,
наподобява на  подобното описание на щита на  Ахил от епическата
поема „Илиада”  на  Омир –  те  са  украсени със  скъпоценни камъни,
непромокаеми са и непробиваеми нито от меч, нито от куршум. И на
повествователя  му  се  иска  такава  броня,  „...впрочем  Гиглио  нали  е
приказен  принц  –  какво  ли  няма  у  него!” Следва  описание  на
вълшебния му кон, а после и на ужасната битка, но с преувеличения.
Повествователят подмята:  „Ако аз умеех да описвам батални сцении
подобно на сър Арчибалд Елисън, аз бих ви удивил, приятели мои, с
разказа  за  небивалата  битка.” Арчибалд  Елисън  (1792  –  1867)  е
английски  историк  и  юрист  –  автор  на  „История  на  Европа  през
периода на Френската революция”. Войските на Падела са разбити по
толкова  решителен  начин,  че  „дори  на  тяхно  място  да  бяха
руснаците, вие и тогава не бихте могли да им пожелаете по-голямо
поражение” (тук повествователят намеква за Кримската война, в която
Русия е победена от обединените армии на Турция, Великобритания и
Франция).

Кралят  узурпатор  Падела  позорно  събаря  от  коня  своя
главнокомандващ  принц  Помордаси  и  избягва  с  неговия  кон,
виждайки поражението на своята армия. Гиглио го преследва на своя
кон,  като  го  боде  в  гърба  с  вълшебния  си  меч  (комичен  момент).
Падела се обръща и го удря с бойната си брадва по шлема, без да му
навреди. Падела се предава,  като вижда,  че доспехите на Гиглио са
омагьосани.  Гиглио  иска  от  него  да  признае  Розалба  за  законна
владетелка, да върне короната и всичките ù полагащи се съкровища.
Завързват Падела и го качват на кон наопаки, а след това го хвърлят в
тъмницата,  където преди това е бил затворен Булбо.  Сега Падела е
кротък.  Той  поисква  свиждане  със  сина  си  Булбо,  който  през
решетките  му  подава  няколко  бутерброда.  Булбо  се  връща  горе  на
бала, а Падела яде сандвичите и плаче безмълвно.

Двамата крале узурпатори лежат в затвора една година, а след
това ги изпращат в манастир, за да се покаят за своите злодеяния „пред
обществото и отделни лица”. Премиер-министърът е окован на галера
– „а там нека се опита да открадне нещо”.

Особено  смешен  е  моментът,  когато  графиня  Груфануф  се
хваща за шията на архиепископа и иска правосъдие, а припадналата
Розалба  изнасят  навън.  Гиглио предлага  на  графинята  всички пари,
заграбени  от  премиер-министъра,  но  тя  отговаря,  че  и  така  ще  ги
получи,  когато  стане  негова  жена.  Треперещият  монарх  ù  предлага
последователно блиянтите от короната си и все  по-големи части  от
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кралството, но тя целува ръката му и не се съгласява. Отчаян Гиглио се
обръща за помощ към феята, но тя го гледа строго и повтаря обидните
му думи спрямо нея. Гиглио се съгласява да се ожени за Груфануф, за
да запази честта си, но заявява, че след това няма за какво да живее.
Щастливата  Барбара  го  хваща  под  ръка  и  завлича  в  каретата  към
църквата. Пак загърмяват оръдията, а повествователят възкликва: „Ей
каква мерзавка е тази старица!”

Накрая  все  пак  всичко завършва щастливо:  феята възвръща
нормалния  вид  на  омагьосания  граф  и  така  Барбара  получава  своя
законен съпруг. Сега тя не може да има повече брачни претенции към
Гиглио. Граф Дженкинс Груфануф с нисък поклон разтваря дверите,
както е правел  това  и  по-рано,  всички влизат вътре в двореца и се
разписват в книгата за регистрация на браковете. След това отиват в
църквата, където младоженците Гиглио и Розалба се венчават. Накрая
феята отлита нанякъде и повече за нея никой не е слушал.

Финалното  изречение  напомня,  че  все  пак  разказаната  и
показана  визуално  история  е  била  театрален  спектакъл:  „С  това
приключва нашият домашен спектакъл.”

Романът  „Розата  и  пръстенът”  е  новаторски  не  само  с
жанрово-синкретичната  си  литературна  фрактура,  но  и  с
обстоятелството,  че  синтезира  похвати  и  изразни  средства  от  три
различни изкуства: литература, изобразително изкуство и театър.

На  24  февруари  1952  г.  Телевизия  “CBS”  представя
драматизирана версия на романа, а  на следващата година Телевизия
“BBC” излъчва своя адаптация в три части. През 1979 г. германската
аниматорка  Lotte Reiniger създаде куклен филм по творбата. От своя
страна,  полският  режисьор  Jerzy Gruza направи  петсериен  игрален
филм по романа през 1986 г.

БЕЛЕЖКИ

1 http  ://  www  .  gutenberg  .  org  /  files  /897/897-  h  /897-  h  .  htm  .
2 София, Издателство „Отечество”, 1991.
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«Без  памяти  нет
традиций,  без   воспитания
нет   духовности,  без
духовности  нет личности, без
личности  нет  народа  как
исторической общности».
                                                      
Г. Н. Волков

Още  в средата на ХІХ в. И.  В.  Киреевски  (1806 – 1856) пише,
че  да  се  унищожи  особеността  на  умствения  живот  на  народа  е
невъзможно, както е  невъзможно да се унищожи  неговата  история.
Да се заменят с  литературни  понятия коренните убеждения на народа
също  така  не  е  лесно,  както  с   мисли  да  се  променят  костите  на
развиващия се организъм. Впрочем и  да допуснем  за една минута, че
предположението  може  да  се   изпълни,   то   в   този  случай
единственният  му  резултат  няма  да  бъде   във   възпитанието   и
просвещението, а в унищожаването на самия народ. Защото  народът е
съвкупност от убеждения, които са  развити  в  неговите  нрави,  в
неговите обичаи, в  неговия  език,  в  неговите  понятия – сърдечни  и
умствени,  в неговите религиозни, обществени и  лични  отношения,
—  с една дума,  в  цялата пълнота на неговия живот [1].

       Тези  думи  са  много  актуални и  днес,  във  времето  на
масираното настъпление на  културата,  историята,  езика на  всички,
без  изключение големи и малки,  народи в  целия  свят и  в  Молдова
също. 

Задача на педагозите да се  построи такъв учебно-възпитателен
процес, чрез който да се формира националното самосъзнание,  да се
разгръща у  детето система от  общочовешки ценности,  разбиране за
ролята на своята  нация и на своя етнос  в  световния исторически
процес.
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       Необходимостта  от  създаване  на  такова  обучение  е
обоснована  от  социални   и  педагогически  фактори.  Към   първите
можем да  отнесем  ръста на националното  самосъзнание, усилващото
се  внимание   към   съхраняването   и   развитието  на  националните
култури   и  езици,  към  възраждането  на  народните  традиции  и
религиозните  вярвания,  което  често  довежда  в  такава
многонационална  страна  като  Молдова  до  междуетнически  и
междунационални  конфликти.  Ускоряването  на   развитието  на
положителни тенденции и  намаляването на ръста на отрицателните
фактори  в  процеса  на  възраждане  на  нациите  и  етносите  е  нова
социална функция на училището и цялата система на възпитането на
децата и младежта.

Епохите, хората и културите са  неповторими.  Всяка от тях  има
свой  характер,  свои  уникални  черти. Отдалечеността  на  древните
цивилизации във времето не  позволява точно да се възсъздаде техния
облик. Но да се почувства дишането на живота на  нашите  предци
помагат народната култура, народните  традиции, които са отразени  в
материалните   и  духовните  паметници.  „Древните  цивилизации  са
неугаснали  светове,  светлината  от които идва  към  нас.  Техните
достижения  са част  от  съвременната  култура.  Ние се обръщаме
към  тях  не  само  за  естетическа  наслада  от шедьоврите на
литературата  и  изкуството.  Уроците  на  миналото   служат  за
благородните   цели  на  съвременността  —  взаиморазбиране  и
взаимообогатяване  на  народите  и  осъзнаване   себе  си  като
наследници на общото богатство, което е създадено от предишните
поколения”[2].

Богатите образи, теми, мотиви и форми на народното творчество
се образуват в  сложното  единство на  индивидуалното  (макар че като
правило  то  е  анонимно)  творчество  и  колективното  художествено
съзнание.  Народът  от  векове  отбира, усъвършенства   и   обогатява
намерените  от  отделни    майстори    решения.  Колективността  на
народното  творчество,  която  е  постоянна   основа   и  неумираща
традиция,  се проявява  в  хода на целия процес за   формиране на
произведенията.  Този  процес,  включва:  импровизация, затвърдяване
на традиции, усъвършенстване, обогатяване и понякога – обновяване
на традициите,  които са изтеглени   във  времето.

Следва да се  отбележи  и дълго   съхранената   неразчлененост,
високохудожественото единство на различните жанрове: в народните
обредни  действия  се  сливат  поезията,  музиката,  танца,  театъра,
декоративното   изкуство;   в   народното   жилище  –  архитектурата,
резбата, орнамента, керамиката, създали  неразделно  цяло;  народната
поезия тясно е свързана с  музиката и със своя  ритъм,  музикалност,  и
с  характера  на  изпълнението  на  произведенията,  като  музикалните
жанрове обикновено са свързани с поезията, с трудовите  движения,



Виталий Тодоров

танци. Произведенията и навиците на народната култура се предават
от поколение към поколение и се наричат фолклор.

 Особеност на  фолклора  е това, че има изразена регионална
принадлежност  и   историческа   конкретност.   Фолклорът   като
исторически  конкретна  форма  на  народната  култура  не   остава
неизменен, а  се развива заедно с народа, взема всичко  ценно, което е
съществувало  по рано,  и изразява новите социални изменения. Затова
той  е  винаги  самобитен   и  съвременен.  Именно  по  тази  причина
фолклорът сохранява своята  възпитателна  функция и в днешно време
може да се използва в учебно-възпитателния  процес, да се използва
като по времето на нашите баби. Богатството на жанровете, темите,
образите,  поетиката  на  фолклора   произлиза  от  разнообразието  на
неговите  социални   и   битови   функции,  а   също  от  начините  на
изпълнение  (солово,  хорово,  от хор  и  солист),  от съчетанието на
текста  и  мелодията,  интонацията,  движенията  (пеене,  пеене  и
танцуване,  разказване,  диалог  и  т.  н.).  В  хода  на  историята  някои
жанрове  са  претърпявали  съществени промени, изчезвали са и са се
появявали нови.

Народната музика (музикален фолклор) е вокалното (песенно),
инструменталното    и    вокално-инструменталното   колективно
творчество  на   народа.  Бидейки  достояние  на  целия  народ,
музикалният  фолклор  съществува благодарене на  изпълнителското
изкуство  на  талантливите  «самородни  таланти».   Корените  на
народната музика  са  далече  в  миналото. Музикалните  традиции на
различните  общества  и  формации  са  изключително   устойчиви,
жизнени.  Във  всяка  историческа  епоха  сосъществуват   по-древни
музикални произведения,  а  също наново  създадени  върху тяхната
основа.   В  съвкупността си  те  образуват  традиционния  музикален
фолклор.

Основният видове музикален фолклор  са песните,  епическите
сказания, танцовите мелодии, инструменталните  пиеси и игри.  Всяко
произведение   от  музикалния   фолклор   е   представено   от   цяла
система стилистически  и   семантически  родствени варианти, които
характеризират  измененията  на  народната  музики  в  процеса  на
нейното изпълнение.

Жанровото   богатство  на  народната   музика   е   резултат  от
рзнообразието на функциите ù в живота. Музиката съпровожда целия
трудов и семеен живот на човека:

 календарните  празници  от  годишния  земеделски  кръг
(коледуване, сурвакане, карлюк, пролетните, кукерските
песни);

 полевите работи (косачески, жътварски песни);
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 раждане, сватба (приспивни и сватбени песни);
 смърт (поминални, плачи-причитания).

По-късно  най-голямо  развитие  в  фолклора  са  получили
лирическите  жанрове, където на смяна на простите, късите  напеви на
трудовите,   обредните,   танцовите  и  епическите  песни  или
инструментални  изпълнения идват  разгърнати   и  често  сложни  по
форма   музикални   импровизации  —  вокални   (тъжната  песен)  и
инструментални.   Песента  има  ред  предимства  пред   другите
произведения на  народното творчество. Тя е израз на чувства в чист
вид,   движение на  душата. Още едно достойнство на песента това е
всеобщността.   Всяка  народна песен  позволява  на  изпълнителя  да
привнесе в нея изменения,  да я  съотнесе  с най-различни ситуации.

Много  песни  са  създадени  от  народа:  епически,  хайдушки,
приспивни,  подигравателни  и  др.  Възпитателните  им  функции  са
различни.  Но  общото  е  естетическото  въздействие  на  музиката  и
словото,  нравственото   влияние  на  съдържанието,  възпитанието  на
духовна чистота.

Духът на едно общество се определя не само от политически,
икономически  и  социални  фактори,  но  и  от  индивидуалните
възможности  на  всеки  негов  член. Благополучието  на  това
общество  зависи  от  неговите  възможности  да  толерира  и
облагодетелства  всички  хора  независимо  от  техните  различия.
Идеята  за  хуманността  може  да  бъде  реализирана  само  тогава,
когато  отношението  към  всеки  човек  предполага  равен  шанс  за
реализация в  живота  независимо  от  неговата  политическа  нагласа,
здравословно  състояние,  икономически  статус,  етнокултурна
принадлежност и др.

В конвенцията  за  правата  на  детето  се  казва:  „Държавните
страни по конвенцията зачитат и осигуряват правата, предвидени
в  тази  конвенция,  на  всяко  дете  в  пределите  на  своята
юрисдикция,  без  каквато  и  да  е  дискриминация, независимо от
расата,  цвета на кожата, пола, езика, религията,  политическите
или  други  възгледи,  националния,  етническия  или  социалния
произход,  имущественото  състояние,  инвалидността,
рождението  или  друг  статут  на  детето  или  на  неговите
родители  или  законни настойници”[1]. Обучението и възпитанието
на  българските  деца  в  Молдова  е  проблем,  изключително  важен  и
отговорен и в същото време – сложен и труден. Тези деца  притежават
всички необходими биологични заложби и дадености, имат равни права
за обучение, а училището си остава единствен на този етап държавен
институт,  където  целенасочено  и  организирано  те  могат  да  получат
знания,  умения, навици,  така необходими им за по-пълноценното им
реализиране в обществото.                                                                         
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Като  възможен  път  за  възпитанието  на  децата българчета  аз
виждам  в  запознаването  им  с  образци  от  музикалния  фолклор.
Българите са  музикални  –  те  притежават  музикален  слух  и  са
изключително  ритмични.  Те  обичат  да  пеят,  заучават  бързо  и
леко  както  български,  така  и  молдовски  песни,  изпълняват  с
удоволствие  народни  песни. Необходимо е  в часовете по музика
учениците  да  заучават  български  народни  песни.  Какъв  би  бил
резултатът? Заучавайки български народни песни, децата  ще разширят
своя “музикален кръгозор”, ще получат представа за една по-различна
интонационна  среда.  В  часовете  по  музика  винаги  се  стремя  да
обогатявам музикалнослуховите представи,  т. е. “речниковия фонд”
(Асафиев)  на  децата.  Това  в  значителна  степен  би  повишило
самочувствието  на  българчетата,  те  биха  видели  в  това  акт  на
равноправие  –  те  учат  български  песни,  защото  са  българи.  А
заучавайки  българска  народна  песен  с  текста  и,  биха  се  запаметили
твърде непринудено и езиковите стереотипи, т. е.това би помогнало
при обучението им по български език. Убеден съм, че това е една
много  перспективна  форма  при  обучението  на  българските  деца  в
Молдова,  защото  е  известен  фактът,  че  музиката  не  се  нуждае  от
превод  –  заучавайки  песента,  човек  попада  под  въздействие  на
настроението, което тя създава, като остава само да се  приобщи към
интонационните ù особености. Така, че музиката – универсалният език
на  чувствата  –  може  да  подпомогне  процеса  на  приобщаване  на
българите  към  тяхната,  понякога  забравяна,  култура  на  бабите  и
дядовците  им.  За  съжаление,  вкъщи  родителите  не  говорят  за
българския фолклор и не го ползват в бита си. Децата на възраст от 3 до
5 години от Детска градина № 1 в гр. Тараклия казват, че не са чували
вкъщи български народни песни и музика (15 от 21 анкетирани). Само
шестима от тях понякога гледат с родителите си българското предаване
«Фолклор ТВ».

Друга възможност за възпитание на децата е запознаването им с
обичаи, обреди и празници, които са също важен дял от фолклора на
всяка националност. Културното наследство на всеки народ притежава
своя  неповторима  национална  самобитност,  изтъкана  от  душевност,
добродетели и морални ценности, съхранени и предавани от поколения
на  поколения.  Празниците  и  обичаите  създават  така  необходимата
връзка между хората, която е силна, трайна и вечна. Празникът е мощен
фактор, допринасящ за възпитание на личността на подрастващите, за
изграждане чертите на характера на индивида, за развитие и допълване
на ценностната му система. Практиката в урока по музика показва, че
този  вътрешен  импулс  идва  от  желанието  на  детето  да  разбере за
какво се  говори в  празниците и обичаите  на  българския  народ. Във
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връзка с българския фолклор е нужно да се отчетат не само различията
между  отделните  фолклорни  области  в  България,  но  също  така
спецификата  на  българската  религиозност  и  свързаната  с  нея
празнично-обредна  система. Друг  фактор,  обединяващ  различните
българи  и  определящ  най-важните  характеристики на българския
фолклор, се явява празничната система. Големите български празници
се  отбелязват  от  всички  (или  почти  от  всички)  българи  в Молдова,
например:  Игнажден,  Васильовден,  Великден,  Гергьовден,  Илинден,
Димитровден, Коледа.

В  заключение  ще  направя  извода,  че  в  началото  на  новото
столетие се търсят разумни граници на преподаване и възприятие на
музиката,  които  да  осигурят  не  само  пристижната  роля  на
българскияя  фолклор,  но  и  да  се  помогне  на  българските деца да
изпитат естетическа наслада при неговото възприемане и изпълнение.

Днес  на  обществото  са  нужни  творчески  сили,  които  да
съответстват  на  променените  условия  на  живота,  и  могат  да
подпомагат  неговото  разгръщане  и  усъвършенстване.  Във  връзка  с
това  за  формиращата  се  личност  особена  важност  придобиват:
готовността  към  продуктивна  творческа  дейност,  социалната
адаптация,  способността  леко  да  се  ориентира  в  решаването  на
творчески задачи, националното самосъзнание. В съответствие с тези
изисквания е необходим нов подход в преподаването на изкуството в
училище.  В  настояще време  е  възможно  за  целите  на  учебно-
възпитателната работа в училище да бъде използвано  многовековното
наследство  на  всички  народи,  живеещи  в  Молдова  и  в  света.
Художествено-естетическото  възпитание  и  образование  трябва  да
помогне  на  ученика  да  усвои  общочовешките  и  етнокултурните
ценности. При това пътят на познанието на световните и националните
културни ценности, по общото мнение на учените, трябва да върви от
родната песен, от родното слово, от картина на родната природа към
разбирането на изкуството на своите близки съседи и към световната
художествена култура. Това означава, че в системата на художествено-
естетическото  възпитание  и  образование  в  училище  трябва  да  се
търсят  ефективни  форми  и  методи  за  процеса  на  възпитание  на
учениците  с помощта на народните традиции и изкуство, като най-
ценното, което през вековете е сформирано от културата на народа.
Това  трябва  да  стане  важна  част  от системата  за  възпитание  и
образование  в  съвременното  училище.  Същността  на  новата
образователна парадигма е в това, че учебният предмет се разглежда
не като самоцел, а като средство за обучение и възпитание, основната
цел  е  формиране  на  личността  на  детето,  формирване  на
художествено-естетическата  култура.  Именно  в  този  контекст
разглеждам  проблема  за  въведение  като  компонент  на  българския
фолклор в съдържанието на учебните предмети музикално възпитание,
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изобразително  искусство,  история,  традиция  и  култура   и  трудово
обучение,  за  създаване  на  система  за  художествено-естетическото
възпитание като цяло.                    

До днешно време в педагогиката е натрупан значителен научно-
педагогически   материал,  който  потвърждава  необходимостта  от
възраждане и използване в учебно-възпитателната работа с учениците
възможностите на националната култура, като ефективно средство за
художествено-естетическо  развитие  на  личността  и,  което  е  също
важно,  като  средство  за  възпитание  на  чувство  за  отговорност  за
националната култура и изкуство.

Общоизвестно  е,  че  ако  човекът  знае  своя  език,  историята,
литературата, фолклора, това му служи основа за изяви в най-различни
области  на  човешкия  живот:  в  техниката,  в промишленността,
транспорта,  културата  и  най-вече  ще  имаме  национални  поети,
живописци,  композитори,  музиканти  и  други  изтъкнати  хора.
Развитието на културата  и изкуството ще се издигне на още по-високо
равнище.
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В  резултат  на  продължителното пребиваване  на  българите  в
Бесарабия  и  тясната връзка  с  украинския  и  молдовския  етноси
традициите,  обредите  и  песенният фолклор  претърпяват  естествени
промени. Някои обичаи  се загубват, други пък се променят. В същото
време  се  заимстват  отделни  обреди  или  елементи  от  тях,  някакви
характерни черти на песенния фолклор от съседите. Мнозина автори са
обръщали  погледа  си  и  са  насочвали  научните  си  търсения  към
фолклора на тези народи, за да открият общото и особеното  в него. В
повечето  случаи  са разглеждани българо-молдовските,  украинско-
молдовските,  украинско-руско-молдовските и  украинско-българските
взаимовръзки.  За  изследваните    етноси   по  отношение  на тяхната
фолклорна  асимилация,  особено  в  Тараклийския район,  няма
достатъчна информация. Ако съществува подобно нещо – то е кратко в
сравнение с научните трудове по други проблеми. 

  «Намирането на отделни сходни елементи в народните песни
на различни народи е почти винаги възможно, тъй като народната
музика  има  по-елементарен  строеж,  развива  се,  общо  взето, в
рамките на близки акустически закономерности,  валидни за всички
народи от петте континента. Тук често играе роля и случайността.
Но намирането на  общи  елементи,  които  се  отнасят  за  голям
процент от народните песни,  откриването на  първични музикални
образци,  по  които  са  построени  редица  песни,  подобието  на  цели
родове обичайни песни, тясно свързани с живота на хората, вече е
показател за общност, която има корените си във времето, когато
народите са живели общо, преди разселването им.»1 

 Един от авторите,  разглеждали темата  за общите елементи в
народната  музика  на  българите   и  молдованите  е  бесарабският
музиколог Петър Стоянов. В негова статия по вопроса се говори, че в
продължение на 800 години (от VI до XIII век) българският и източно-
романският етнос  се  намират  в  най-тесни  контакти  и   тогава
окончателно са се сформирали не само вербалният, но и музикалният
език на двата народа. Той отбелязва, че само на Балканите би могло да
се формира  такъв феномен, когато при различен произход на двата
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езика, се открива «удивителна близост  на фолклора на двата народа».
Стоянов  обръща  внимание  и  на  различията  между  българския
фолклорен  мелос  и  мелоса  на  източните  славяни,  независимо  от
общите им  езикови  корени.  Според  автора  близостта   се  вижда  в
повечето  случаи  в  танцовата  музика  («Хора  сатулуй» и  «Хоро»).  В
Буджака в сватбения репертоар на музикантите има и молдовска, и
българска музика, особено в областта на танцовите жанрове.2 В същата
статия авторът привежда данни от анализите  си на «неправилните»,
«асиметричните»  тактове.  Той  говори  за  още  една  версия  на  тези
тактове  –  петвременния метър,  построен  върху симетричното
равенство на пропорциите на златното сечение. Петър Стоянов говори
за огледалното отразяване в българския фолклор на  молдовския такт
(«Хора маре») –  3+2, 2+3 («Пайдушко хоро»). Това разпределение на
вариантите на този метър между двата етноса има дълбоки корени и
представя  научен  интерес  за изследване.3 Музиковедът  продължава
сравнението и по отношение на друг компонент – тоналност, за която
твърди,  че  в  народната  песен  превалира политоналната основа.  Той
изнамира  генетическа  близост,  идентичност  на  българската  и
молдовската  народна песен и нейния мелос. Голяма роля се отвежда
според  него на  тракийския субстрат,  като прекрасна илюстрация на
античната музикална наука.4  

 Николай  Кауфман  в  книгата  си  «Някои  общи  черти  между
народната песен на българите и източните славяни» прави анализ на
обредните песни. Тук той показва, че коледните песни на българите и
украинците  «по  начин  на  изпълнение  и  място  в  живота  на
населението» не се отличават.  «У тях, и у нас  те  се изпълняват от
млади момци вечерта срещу Рождество Христово, пеят се най-често
антифонно, силно. Често притежават белезите на местния песенен
фолклор – на района, в който се изпълняват.» Авторът показва, че в
твърде много случаи коледните песни са «силно повлияни от църквата
мелодии и текстове».5 От това той заключава, «че близостта между
българската коледарска песен и тази – на източните славяни – не е така
ясна»,6 тъй като «коледната песен поема различен път на развитие»7. 

 В песните за  дъжд и киша също може да се види у Николай
Кауфман  едно  сходство  в  рефрените,  обърнати  към  «дъжда»,  в
темпото  и  кратките  песенни  форми,  тесния  амбитус.  Размерите  в
българските варианти са най-различни – 2/4, 5/16, 7/16, 8/16, 9/16, а в
украинските най-често са в 2/4.  Фолклористът прави още по-подробен
сравнителен анализ на сватбените песни, от който заключаваме, че в
тях има белези на старинност и сходни ритуални моменти от сватбата.
Кауфман говори, че  „У българи и източни славяни намираме много
приспивни  песни,  при  които  доминиращият  мелодически  ход
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низходяща  малка  терца,  като  понякога  терцата  е  запълнена  с
проходяща  II степен”. „Независимо  от  това  приспивните  песни
носят специфичните белези на общонационалната музикална култура
на всеки народ” – заключава авторът.8 

 Анализирайки  детайлно  трудовите  песни,  Николай  Кауфман
показва  тяхното  тематично  сходство,  изпълняване  при  определен
момент  от  трудовия  процес.  Например  жътварските  песни  на
източните славяни (включително и на украинците) не се отличават от
българските  по  начин  на  изпълнение (антифонно)  и  имат  отделни
сродни  мотиви.  Авторът обръща  внимание  на  съхраняването  на
полските трудови песни, отбелязвайки че българските днес са повече
запазени, отколкото при украинците (повечето от тях са забравени).9 

 Седенкарските песни  не се съпоставят от Николай Кауфман,
тъй  като този  жанр  е  претърпял  голямо  развитие  и  се  изпълняват
свободно от двата народа. 

 В  епическите  песни Николай  Кауфман също намира общо и
различие. Според него  „Мелодиите на източнославянските епически
песни  най-често  имат  речитативен  характер…  Някои  български
епически  песни  по  строеж   на  мелодиите  са  твърде  близки  до
украинските  «думи»…  Пълно  сходство  между  българските   и
украинските  епически  песни  липсва.  И  думите,  и  българските
епически  песни  имат  типични  стилови  особености  на  местния
фолклор”.10  Общо  за  епическите  песни  според  изследователя  е  –
„изпълняване  предимно  от  мъже  със  съпровод  на  стари
инструменти,  встъпление  на  орнаментирано  разпят  вокал,
нефиксиран  брой  редици  на  строфата,  своеобразно  насичане  при
поемане на дъх след всяка редица, широк амбитус, импровизационен
характер на текст и мелодия, речитативен характер на мелодиката
и др.”11

 Има  смисъл  да  се  обърне  внимание  и  на  съществуващите  в
народната песен рефрени («вметки, вставки, припеви»), които често се
срещат и при българите и при украинците. Като се вижда у Николай
Кауфман,  рефрените  в  българската  народна  песен  „се  срещат
равностойно  в  началото,  средата  и  края  на  стиха»,  докато  у
източните  славяни  „се  намират най-често  в  края  или  средата  на
стиха».  Общо  за  рефрените  между  разглежданите  етноси  е
съществуване  в  коледните,  лазарските,   на  ладуване  и  др.  песни
рефрени с «основно, определително значение за песентта”.12 

  В  своя  труд  «Молдавско-украинские  связи  в  музыкальном
фольклоре:  история и современность» Ярослав  Мироненко разкрива
основателно общи и различни  страни между музикалния фолклор на
двата народа – молдовския и украинския. Според автора фактурата на
песните и баладите на двата етноса «репрезентира» общо и особено. Тя
в  двете  традиции  е  монодична –  в  молдовската  представена  като
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солова,  а  в  украинската  като  унисон  в  основата  си.  Музиковедът
въвежда  ново  понятие  –  «мелодическа  вертикала»,  съхранявайки
понятието  хоризонтал.  Той  утверждава,  че  в  молдовската  солова
традиция  мелодическият  вертикал  е  развит  в  по-голяма  степен,
отколкото  в  украинската.  Това  той  намира  в  широкия  амбитус  на
мелодиите на молдовските песни и балади (от октава до дуодецима), в
сложността  на  конфигурациите  на  звуковисотните  контури,  в
широкото  значение  на  опорните  звукове  на   мелодиите,  в
подразделяването на мелодиите на зони (обикновенно 2, по-рядко 3), в
орнаменталността,  която създава усет за втори план на мелодията.13

Характерно  само  за  молдовските  песни  и  балади  е  началото  на
мелодията във почти пределно висок регистър и във връзка с това –
силна динамика. За украинската традиция Ярослав Мироненко говори
като за традиция с по-малък октавен инципит който се отразява и в
жанровете  за  унисонно  интониране (коледни,  сватбени  песни)  и  в
соловите  жанрове.  Според  него  в  молдовските  песни  мелодията  се
движи изключително с тесни стъпки – по прими и секунди, което не се
наблюдава в украинските. Може да се види свръхплавно мелодическо
движение в украинските солови жанрове – думи и «голошения», което
се опира на синтеза на плачевите и речевите интонации. Тук авторът
пояснява, че: а) прима-секундовото движение се реализира в мащабите
на относително къси  построения; б) то се среща в построения с по-
тесен амбитус; в) движението се характеризира с преобладаване  на
примите над секундите, което говори за декламационност; обратно, в
молдовските песни преобладават секундите над примите,  т. е.  те са
отбелязани с напевност.14

 Авторът продължава  за  проявата  на  колективната  форма  на
монодията  в  по-тесен  амбитус,  който  се  намира  в  пределите  не  на
октава,  а в повечето случаи на квинта, по-рядко – кварта при двата
народа. В соловата мелодика, особенно в лирическите жанрове, голямо
значение  имат  секундите,  като  при  унисонно  интониране  се
предпочита  равновесието  на  скоковете  и  секундите.  То  ражда  по-
релефен  контур  на  мелодията,  спомагайки  за  уверено  колективно
интониране  на  едногласието.  Един  от  признаците  на  стила  е
интонационната нестабилност, която е следствие от  наслагването на
различни  последователности  една  върху  друга,  и  е  забележимо
незначителното глисандиране  при  колективното  изпълнение.15 При
разглеждането на ритмиката на стиха и напева,  Ярослав  Мироненко
обръща внимание на задължителната  цезура между полустиховете в
силабическия  стих  на  повечето  от  украински  песни (5+3,  5+5,  4+6,
4+4+3, 5+5+7 и т. н.).  А в ритмическата организация на молдовския
песенен  стих  се  проявяват  няколко  тенденции:  тенденция  към
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силабика (4+4  = 4+3),  силабо-тоничност,  която  се  проявява  чрез
подчиняването  на  стиха  на  хорея,  което  обяснява  съществуването
(свободно  и  равноправно) в  молдовския  песенен  стих  осем-  и
седемсрични стихове. Следователно това довежда до многомерност на
песенния  стих  в  молдовския  фолклор.  За  украинския  песенен  стих
авторът също  прилага  многомерността,  но  с  преобладаването  на
силабическата  тенденция,  която  отсенява  стопната  и  тоническата
тенденция.16 Изследвайки начините  на отброяването на времето при
изпълняването  на  песни,  Ярослав  Мироненко  обръща  внимание  на
голямата агогическа  свобода  –  изразен  прийом  в  дойните,  думите,
повечето  от  «былини-те».  Освен  хронос  протос (най-кратка
времеизмерителна единица – 0,15 – 0,3 сек. – квантитативен принцип),
музикологът предлага нова,   по-голям  измерителен дял  (четвъртина,
четвъртина с  точка,  половина).  Това  той  обяснява,  анализирайки
ритмиката  на песните и сложността  на вътрешната им организация.
Изследователят установява съществуването на ритмика с измерителен
дял от интегриран  тип,  включвайки  и  квантитативен,  и  метрически
(тактов) принцип  на  организация,  и  разнообразие  на  ритмиката  на
вокалните  жанрове, представени  от  него, както  следва:  1) песни  с
елементарен измерителен дял; 2) песни с интегриран измерителен дял;
3) песни  с  тактова  организация.  Общо  за  песните  на  двата  етноса
авторът  показва  и  във  несъвпадението  на  лексическия  и  песенния
ритъм.17

   Продължавайки анализа на книгата на Ярослав Мироненко, се
вижда още едно твърдение -- че ритмическите форми на украинските
песни се отличават с прекалена ясност и наличие на формообразуващ
акцент.  Но сравнителните  примери  от  коледни  песни  показва
наличието в украинските  на силни и слаби дялове, а в молдовските
колинди  акцентът пада  върху  5. дял в  седем-  и  осемсричния  стих.
Строежът на  редовете  в  молдовските  се  отличава  с  по-голямо
разнообразие  на  формите  в  сравнение  с украинските  колядки.18

Авторът говори за някои общи черти между колядките и колиндите в
IV глава  –  вокален  способ  на  изпълнението  и  почти  задължително
включване  на  рефрена  във формата  на  реда.  Молдовският обред
«Плугушор» няма аналози в украинския, а украинските щедровки не се
срещат в молдовските традиции. Общ за двата етноса е новогодишният
обред  «Маланка»,  който  е  недостатъчно  изучен.  Обединява  ги
изпълнението на театрализирано действие  както при украинците, тъй
и при молдованите, със съпровод от костюмация. Авторът показва, че
повсеместно се наблюдава съществуването на театралния компонент
наред  с песента, а не тяхното сливане. Поетическото съдържание на
новогодишните песни не е претърпяло никакво влияние  от  църквата.
Напротив, те се характеризират с особена жизнена сила и наситенност
с  хумор.  В  текстовете  се  срещат  припомняния  за  река  Дунав,  река
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Днестър,  което  говори  за  териториалния  произход  на  песентта.
Маланка-Меленкуца се изпълнява предимно от младежи, понякога от
женени жители на селото. Като и други календарно-обредни песни, те
се изпълняват и от деца. В украинските села те се пеят от момци, а  в
молдовските – от моми и жени.

 Това са основните моменти от проучените по въпроса научни
материали  за  характерните  белези  и  общите  черти на  музикалния
фолклор на българския, молдовския и украинския народ.

* * *

   Песенното  наследство  на  тези  етноси  има  древни  корени,
почти всичко от него е свързано със земеделския календар, срещат се и
църковни  мотиви,  театрализовани  действия,  отражения  на
историческата  и  битовата  страна  на  живота.  Песните,  както  при
българите, така и при молдованите и украинците, имат  една и съща
класификация, с малка разлика в названията и битуването днес. 

Каленарно-обредните песни в различна степен на съхраненост и
видоизмененост  съществуват  днес  и  при  трите  народа.  Най-много е
разпространен коледно-новогодишният цикъл, който се изпълнява по
едно  и  също  време  от  всеки  етнос,  от  деца,  има  обща  земеделска
тематика, задължителни рефрени и театрален компонент.

Песните  за  дъжд  и  киша  също  намират  приложение  у  тези
етноси, изпълняват една и съща функция, имат кратка песенна форма,
със  задължителен  рефрен,  различни  размери  (в  украинския  вариант
размерът е само на 2/4) и живо темпо, с антифонно възпроизвеждане.
Разликата между тях се вижда само в названията. 

 Жътварските песни се пеят и при трите народа антифонно, имат
сродни мотиви и тематика. 

 Детските песни намират приложение при всички народи, тъй
като изпълняват една и съща  функция – възпитание и отглеждане на
децата.  Те  носят  специфични  белези  на  националната  култура  на
изследваните народи. Повечето от тях имат общи черти, заключаващи
се  в  простия  строеж,  малкия  диапазон,  монотонно-речитативното
звучене и началото с повелителна глаголна форма.

 Сватбеният  ритуал  при  трите  народа  има  сходни  ритуални
моменти и се отбелязва със специфични национални черти. Също това
се вижда и при изпълнението на седенкарските песни.

 Епическите песни са с различно жанрово название, както при
българите, тъй и при молдованите и украинците; те имат речитативен
характер,  голяма  агогическа  свобода  и  строеж  на  мелодиите.
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Изпълняват  се  само  от  мъже  и  отразяват  особеностите  на  местния
фолклор.

 Общото във всички песни на българския и молдовския народ се
проследява  в  близостта,  понякога  в  идентичността  на  мелодията
(проста,  с  елементи  на  многогласие и  полифония).  С  украинските
песни  мелодията  е  близка  по  монодичната  ù  основа  и  голямото
разнообразие. 

В  молдовските  и  българските  песни  преобладават
неравноделните, асиметрични размери, докато в украинските по-често
срещани са най-различните прости и сложни. 

Ладовете при трите етноса имат политонална основа. 
Динамиката  и  при  трите  народа  е  силна,  свързана  със

звукоизвличането и открития гръден звук.   
Обединява  песенния  фолклор  на  разглежданите  етноси  и

орнаментиката, която има голямо разнообразие от мелизми и глисандо.
 Днес е актуално за един учител по музика в общообразователно

училище много добре да разбира разгледаните по-горе неща, свободно
да  владее  музикалния  материал,  да  намира  връзки  между  песенния
фолклор на съседните етноси и като следствие – да възпитава интерес
от страна на младото поколение към възприемането и съхранението
чрез звуковата памет на автентичния им роден фолклор.
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ЖАНРОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПОВЕСТТА
„БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”

Виолета Берова
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Обикновено  третираме  “Българи  от  старо  време”  от  Любен
Каравелов  като  битова  повест.  Това  е  първата  стъпка  към  нейното
стеснено,  неотчитащо  обхвата  и  дълбочината  на  внушенията  ù
тълкуване. В никакъв случай обаче Каравеловата творба не остава в
границите на традиционното битоописание. За писателя етнографските
подробности, порядъкът във възрожденското семейство и поминикът
му не са основна цел на изображението. За постигнатата пълнота на
повествованието  техният  дял  е  несъмнен,  но  Каравелов  преодолява
изкушенията на битоописанието.

По страниците на “Българи от старо време” вещите оживяват,
вместват  се  като  градиво  на  човешките  характери,  на  определен
житейски  манталитет.  Те  не  властват  над  героите,  не  изчерпват
тяхното  присъствие.  Стане  ли  дума  за  юначния  характер  на  Дядо
Либен,  и  битовите  подробности,  описвани  с  такова  разточителство,
изведнъж отиват на заден план.  Поведе ли се разговор за Англия и
Русия, за император Наполеон Бонапарт и героите забравят в момента
какво  вино  е  на  софрата –  “пастушевско”,  “краставоселско”  или
“салъвкиевско”.  Ще назрее конфликтът между “бащите” и “децата”,
между “старите” и “младите” и пасторално-идиличната атмосфера на
същия този градец се наелектризирва от напрежение и изтиква назад
осветяваните  с  такава  охота  преди  това  всекидневни,  семействени
страсти на българския живот. Изследвачите не пропускат да отделят
внимание на “музея” на Хаджи Генчо. Но не се ли оказва натоварен
със същите функции и кьошкът на Дядо Либен с множеството седла,
пушки,  пищови,  ножове,  паласки,  саби,  юзди,  дисаги  и  т. н.?
Коментирайки  “потайното  кътче”  с  кутийките,  торбичките  и
преградките, както и “откритата площ” с бойните вещи и съоръжения,
авторът не скрива ироничното си отношение към техните “уредници”.
Но от днешна гледна точка и двете “зали” биха правили чест на всеки
уважаващ себе си етнографски музей в страната.

Иван Радев смята, че повестта „не е “битова”, а “социална” –
но не в тесен, социално-класов, а в широкия, в истинския смисъл на
думата...”1  Повестта  постига  лицето  на  възрожденската  общност,
интерпретира българина като личност, социализирана чрез интимните
и междуличностните му отношения, търси тавана на гражданските му
вълнения  чрез  комично-пародиращите  форми,  в  които  голямата
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политика  и  световните  исторически  фигури  стават  част  от
душевността и познанията му.

Според  Иван  Симеонов известно  влияние  върху  Любен
Каравелов при написването на повестта е оказала Гоголевата “Повест
за  това  – как Иван  Иванович се  скара  с  Иван  Никифорович”.  Това
влияние  обаче  не  е  толкова  голямо  –  то  се  изразява  най-вече  в
заимстването на мотива за приятелството и скарването на двама видни
граждани от едно провинциално градче, в твърде детайлните битови
описания,  стигащи до етнографизъм,  и  в  ироничното отношение на
повествователя към героите. Освен това подобно на Иван Иванович
Хаджи Генчо пее в черквата, в двора си е изградил много пристройки и
навеси  и  има  навика  да  съхранява  разни  ненужни  неща,  на  които
поставя етикети.2

Любен Каравелов е обрисувал живота на българите от “старото
време”, като в помирителното писмо на Хаджи Генчо до дядо Либен е
посочил  и  точната  година  –  1855.  Но  веднага  става  ясно,  че
изобразеният  в  повестта  бит  се  отнася  към  по-старо  време  –  най-
вероятно 20-те  години на ХІХ в.  Това забеляза  навремето и  Петър
Динеков, който пише по този повод.3  Към това ще добавя още един
факт  като  потвърждение  на  този  извод,  а  именно  онзи  момент  от
биографията  на  дядо  Либен,  който  го  представя  като  някогашен
разбойник  кърджалия:  “...в  младостта  си  той  ходил  по  шумата  и
изтреблял  турците;  а  после  се  съединял  с  турците,  ходил  с
кърджелиите,  делибашите и  арнаутите и  клал  христиените...” От
историографията  знаем,  че  “кърджалийското време”  трае  около три
десетилетия  –  последните  две  десетилетия  на  ХVІІІ  в.  и  първото
десетилетие на ХІХ в.

В центъра на изображението е битът на двамата чорбаджии –
Хаджи Генчо и дядо Либен. Те са заможни хора, например на едно
място  се  споменава,  че  дядо  Либен  има  воденица,  а  някога  се  е
занимавал  с “бегликчилък” (прекупвач на данък).  Хаджи Генчо пък
има собствено училище от типа на килийните, където обучава около
двеста деца на елементарна грамотност и четене на черковни книги.
Самият учител е малообразован, въпреки че има славата на най-учения
човек в Копривщица. Хаджи Генчо използва учениците си по всякакъв
начин – да му хранят кокошките и пуйките, да му носят храна, вино и
ракия,  а  родителите  им  да  го  канят  на  гости.  Даскалът  е  голям
скъперник – той влиза в кръчма само ако го почерпят. У него има нещо
от Бай-Ганьовия манталитет, а именно – използвачеството. Вкъщи той
се храни отделно от семейството си и то с по-хубава храна. По нрав е
студен и жесток човек – често бие учениците си, дори и без причина.
Портретът  му  е  описан  в  І  глава  (“Хаджи  Генчо”).  От  тази  глава
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научаваме за набожността на старите копривщенци (например Хаджи
Генчо ходи всеки ден на църква), за някои църковни обреди и обичаи,
например  за  раздаването  (раздавка,  пренос),  за  обзавеждането  на
българската черква (например за троновете). 

Във  ІІ  глава  (“Дружбата  на  Хаджи  Генча  с  дяда  Либена”)
писателят е изобразил града с неговите красиви околности, давайки
сведения за трудолюбието на копривщенци и за селския говедар дядо
Петър.  Именно тук  авторът  във възторжени лирически  отстъпления
възхвалява  красотата  и  очарованието  на  копривщенската  жена  и
разкрива обичта си към отечеството. В същата глава виждаме живота
на обикновените хора в един празничен ден. Писателят се е увлякъл в
етнографски  описания,  отклонявайки  се  от  сюжетната  линия,  за  да
опише и копривщенските къщи.

От описанието на дядо Либен става  ясно,  че  по онова време
старците са си пускали бради. Двамата приятели обичат да си ходят
взаимно на гости, да си похапват и попийват, без участието на жените
си, да говорят за политика, сравнявайки англичаните и русите, за коне,
пушки  и  пищови.  Семейството  наистина  е  патриархално,  защото
мъжът, домовладиката, е пълновластен господар в него, а две или три
поколения  живеят  в  един  и  същи  дом.  Във  ІІ  глава  е  описано
облеклото  на  дядо  Либен.  Той  не  обича  врачките,  магьосниците,
“билерите  и  хекимете”  (лекарите).  За  разлика  от  него  възрастните
жени  в  градчето  са  доста  суеверни  (ІV  глава.  “Копривщенските
свахи”).  Всъщност именно суеверието дава първоначалния тласък за
скарването  на  двамата  приятели.  Беньовица  пуска  слух,  че  Хаджи
Генчо е еретик,  “чифутин и греховен човек”, че продал на чифутите
едно момченце, за да се комкват с кръвта му, че е продал душата си на
дявола, че през нощта в двора му Найденица видяла един циганин да
кове  клинци  с  помощта  на  малки  циганчета  (ІV.  “Копривщенски
свахи”). Този слух настройва гражданите срещу даскала и много от тях
престават  да  пращат  децата  си  на  училище.  Дядо  Либен  също  се
разколебава (“Работата излазя не съвсем добра – си мисли угрижен
той. – Хората не би говориле на вятърът...”). Това обяснява хладното
посрещане от негова страна на свата и скарването му с него, тъй като
дядо Либен отказва да го почерпи със старото винце (VІ. “Разкъснало
са”).  След  като  дядо Либен  го  е  изгонил грубо от  дома си,  Хаджи
Генчо недоумява за тази промяна в отношението на хората към него.

В  ІІІ  глава  е  показано  сватосването  на  двамата  приятели
(“Сватовство”). По стар обичай това става в отсъствието на младите,
но съобразно тяхното желание. Тук е описана красотата на Лила. С
големи подробности е представена найната моминска премяна. 

В  ІV  глава  (“Копривщенските  свахи”)  дядо  Либен  съобщава
решението си на Павлин да го ожени за Лила. Момъкът не възразява.
Тук са  описани любовните трепети на младите и техните срещи на
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чучура.  В  същата  глава  са  предадени  одумванията  на
“копривщенските  стари  чорбаджийки”.  Тук  е  направено  детайлно
описание  на  Хаджи-Генчовата  стая,  където  става  официалното
поискване  на  момата.  Тук  са  разкрити  чистите  взаимоотношения
между момците и девойките, лишени от груби задявки и посягане на
моминската чест.

На  другия  ден  Хаджи  Генчо  идва  у  дядо  Либен  и  дава
съгласието на семейството за бъдещата женитба. Двамата се договарят
вечерта  дядо  Либен  да  дойде  у  Хаджи  Генчо  и  да  поиска  Лила  за
снаха. Така и става – бащата на жениха отива у своя приятел, носейки
китка цвете със завързана махмудия и емиш (плодове и смокини). Най-
после дядо Либен поисква момата за снаха. Хаджи Генчо и жена му
дават  съгласието  си,  но  повикват  и  дъщеря  си,  за  да  каже  и  тя
мнението си. Девойката се съгласява, целува ръка на свекъра, който я
целува по челото и ù дава китката и емиша. После Лила целува ръка на
баща си и на гостите подред, като те всички ù подаряват по една пара.
След това тя набира китки в моминската си градинка, завързва на тях
по една монета и ги подарява на гостите (ІV глава.  “Копривщенски
свахи”). Следва богатата вечеря.

В неделя е годежът под съпровода на трима цигани цигулари (V
глава. “Годеж”). Тук писателят е дал описание на женското облекло в
Копривщица.  Хаджи  Генчо  посреща  радостно гостите.  Годежарите
сядат около една дълга маса, на която слагат донесените от тях хляб,
вино и печено агне. Жените се настаняват срещу мъжете си. Следва
подаряването на двете китки на Лила – едната от свекъра, а другата –
от свекървата, както и на дарове.

От  злато  или  от  сребро,  венчалната  халка  по  традиция  е
наситена с повече символика, отколкото подсказват нейната изработка
и украсата й. Някога старите българи давали пръстен на момата още
при годежа  (както е  в повестта „Българи  от старо време”)  заедно с
чиния шекер (захар) и няколко жълтици. Пръстенът и жълтиците били
привързани с червен конец към китка с току-що набрани от градината
свежи  цветя  и  здравец.  Символиката  на  тези  дарове  е  прозрачна  –
здраве и дълголетие, разбирателство и благоденствие, редом с оброк за
принадлежност и вярност. Нека си припомним как Любен Каравелов в
“Българи от старо време” описва този ритуал. На годежа, който става в
къщата  на  Хаджи  Генчо,  семейството  на  младоженеца  подава  на
кумата китка и червена кърпа с дребни дарове, а на китката е прикачен
пръстенът. Лила го поема от ръцете на кумата, като ù целува ръка на
три пъти – с уста, с чело и с брадичка. Пръстенът, предназначен за
младоженеца, е дар от неговия тъст, който обаче по същия начин го
подава първо на кумата, а тя от своя страна надява халката на малкия
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пръст на Павлин. Никой не споменава повече тези пръстени, те са само
част от обреда и както изглежда – не са скъпи. Затова пък подробно се
говори за другите дарове –  дрехи,  постелки, платове,  ризи и чехли,
както и за златните монети, които младите получават от най-близките
си в този ден и които явно имат определена стойност. 

По-нататък дядо Либен и Хаджи Генчо заявяват какви дарове
ще дадат на другата страна на самата сватба (всички те са подробно
изложени). После играят посадник по двама (вид ръченица). Вижда се,
че сватосването и тогава, и сега е весел и тържествен акт с публичен
характер. 

Младите  целуват  ръка  на  старите,  които  ги  благославят.
Старите  –  майка  и  баща,  свекър  и  свекърва  –  заемат  почетно
положение в обществото. Синовете и дъщерите не участват заедно с
родителите си в празничните гощавки, а се гощават на отделна трапеза
в друга стая. Думата на бащата или на свекъра е закон. Тогава не е
било  прието  децата  да  спорят  със  своите  родители  и  да  им
противоречат.

В  повестта  е  описан  и  турският  местен  съд.
Съдопроизводството  е  бързо  и  конкретно,  но  необективно.  Заварил
зетя си в  градината  да  беседва  с  дъщеря му,  Хаджи Генчо повиква
съседите  и  турските  сеймени  (стражари),  които  арестуват  момъка,
обвинен лъжливо от него, че му е откраднал пет хиляди гроша. В съда
годеникът не приеме предложението на кадията да каже, че е “имал
работа” с годеницата си, т. е. че е влязъл в плътски отношения с нея. В
този  случай  това  е  достатъчно онование двамата  да  бъдат  венчани.
Павлин обаче  доблестно  отказва  да  излъже  по  този  начин,  пазейки
честта на Лила. Прави впечатление готовността за помощ от страна на
съседите при евентуално нападение.

Несъмнено етнографизмът в повестта е повлиян от повестите на
Николай В. Гогол (“Сорочински панаир”, “Повест за това – как Иван
Иванович  се  скара  с  Иван  Никифорович”  и  др.).  Но  целта  на  този
подход към житейските факти според мене е стремежът на писателя да
запознае  руската  общественост  с  живота  на  българския  народ,  да
популяризира  неговите  обичаи  и  традиции  и  по  този  начин  да  я
спечели  за  неговата  свободолюбива  кауза.  Още  на  времето
Константин  Величков обръща  внимание  на  правдоподобността  на
портретите и картините в повестта.4

Прав е  Иван Радев,  който забелязва, че творбата не е просто
битова повест, че тя има по-широки смислови внушения: “Обикновено
третираме “Българи от старо време” като битова повест. Това е
първата  стъпка  към  нейното  стеснено,  неотчитащо  обхвата  и
дълбочината  на  внушенията  ù  тълкуване.  В  никакъв  случай  обаче
Каравеловата  творба  не  остава  в  границите  на  традиционното
битоописание. За писателя етнографските подробности, порядъкът
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във възрожденското семейство и поминъкът му не са основна цел на
изображението.  За  постигнатата  пълнота  на  повествованието
техният  дял  е  несъмнен,  но  Каравелов  преодолява  изкушенията  на
битоописанието.”5  По-нататък  същият  учен  характеризира  повестта
като “социална”, но не в тесен, социално-класов, а в по-широк смисъл
на  тази  дума  –  като  изображение  на  възрожденската  общност,
интерпретация  на  българина  като  личност,  “социализирана  чрез
интимните и междуличностните му отношения”, в която писателят
“търси  тавана  на  гражданските  му  вълнения  чрез  комично-
пародиращите  форми,  в  които  голямата  политика  и  световните
исторически  фигури  стават  част  от  душевността  и  познанията
му.”6  Погледът на Любен Каравелов към българите и нравите от това
“старо  време”  е  добродушноироничен  –  със  снизходителна усмивка
той отрича провинциалната изостаналост, патриархалния деспотизъм,
неравноправието между мъжа и жената, ограничения умствен кръгозор
на  тогавашния  човек,  суеверието  му.  В  този  смисъл  тази  идейна
тенденция в  книгата  има критична насоченост.  Но от друга  страна,
“старото  време”  дава  възможност  на  писателя  да  разкрие  някои
изконни черти на българската празнична обредност,  шлифовани във
времето,  които  разкриват  чистотата  на  българската  душевност  и
естетическия усет на българина за красота, изящество и хармония.

Не всичко от изобразения български бит обаче е консервативно.
В  описанията  на  поминъка  и  трудолюбието  на  копривщенци,  в
удобната уредба на техните къщи, в красотата и гиздосията на жените
и в чистотата на взаимоотношенията между девойките и момците се
долавя  оправдана  национална  гордост.  И  днес  ние  се  гордеем  с
богатството и изяществото на българския фолклор – както словесен,
музикално-танцов,  празнично-обреден,  така  и  материален  (под
формата на облекло, съдове и домашна покъщнина). Любен Каравелов
е  първият  наш  писател,  който  прави  всичко  това  достояние  на
широката  общественост  не  само  у  нас,  но  и  в  Русия  и  то  на  един
прекрасен художествен език.

Хаджи Генчо и Дядо Либен са представени така, че в никакъв
случай  постигнатото  чрез  тях  не  се  изчерпва  с  обкръжаващите  ги
вещи,  с  поминъчното  в  неговия  анонимен  вид.  Като  носители  на
определено  гражданско  чувство  и  участници  в  живота  на
копривщенската общност, те просто въплъщават действеното в него.
Да не забравяме, че Хаджи Генчо е “даскалът” на Копривщица, а Дядо
Либен – един от тежките и авторитетни копривщенски чорбаджии. По-
скоро интуитивно, с усета си на роден разказвач, отколкото воден от
предварително  градени  естетически  принципи,  авторът  гради
композицията на повестта върху интригата. В преобладаващата си част
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повествованието  наистина  следва  общуването  между  двамата.  Така
разказът  до  голяма  степен  остава  в  границите  на  онова,  което  е
биография  на  техния  живот,  на  индивидуалния  им  облик,  на
атмосферата  в  техните  семейства.  Но  и  естествено  ни  довежда  до
основния конфликт,  в  който се пречупва проблемът “бащи –  деца”.
Незабелязано ставаме съучастници на колизийни сблъсъци, в които се
оглежда целия живот на Копривщица, на възрожденската общност. И
то  без  обстоятелствени,  скучновати  разсъждения  и  описания,  без
натрапчиви  статистики  и  претенциозни  позовавания.  Само  чрез
магията  на  художествено  постигнатия  образ  на  протичащото  тук
всекидневие… 

Много  съществен  момент  от  цялостното  въздействие  на
“Българи от старо време” е  комичният аспект на повествованието.
Всяка от нейните части изобилства от комични сценки, запомнящи се
образи, интригуващ с пародиращите си черти диалог; почти всяка от
страниците предлага доказателства за дела на смеховото в портрета на
героите,  в  техните общувания и самооценки.  Заел  се  с  този сюжет,
авторът  едва  ли  си  е  поставял  задачата  да  създаде  хумористична
повест. Но ще се разминем с истината и ако не отчетем факта, че е
осъзнавал  именно  тези  черти  като  показателни  за  изобразявания
български живот. Ироничното много плътно оцветява изображението,
комичното  властно  присъства  в  характеристиките  на  персонаж  и
отношения. Трудно е да открием извадена на показ проява на Хаджи
Генчо  или  Дядо  Либен,  която  да  не  е  съпроводена  от  комично-
дистанциращата оценка на автора. Повествованието с изключителната
си  емоционална  обагреност  и  богата  пластика  дължи  много  на
иронизма. Популярен и често привличан епизод е спорът за качествата
на  “пастушевското”  и  “салъвкиевското”  вино –  воден  с  цялата
занимателност,  жар  и  готовност  за  отстояването  на  личен  вкус  от
двамата “българи от старо време”. Налице са още много фрагменти в
този дух. Уж всичко е потопено в патриархалната и строго оразмерена
битова среда на Копривщица. Но още в началните страници двамата
старци спокойно разговарят  за  “зелен  кон”,  като  че  ли прелетял  от
вълшебните  приказки  или  от  митологията.  Манталитетът  на  Дядо
Либен проговаря  и  чрез  следната  постъпка:  “Ето,  гледайте,  отива
той на лов, за да се поразходи малко, а след него вървят до петдесет
души  слуги  и  пазаргидени.  Ако  би  някой  из  съвременното  ситно
човечество  или  някой  европеец  погледнал  в  онова  време  на  дяда
Либена, то той би помислил, че това не е днешният дядо Либен, а
някой рицар, граф или крал, който отива да се бие със своя съсед и да
превземе Люксембург.”

Изследвачите се разделят около две коренно противоположни
гледища за същността на комичното изображение. Първото твьрди, че
хуморът е основна естетическа оценка на комичното и негови основни
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черти  са  естественост,  непринуденост  и  национален  колорит
(Любомир  Георгиев).  Подобно  мнение  застьпва  и  Любомир
Андрейчин,  за  когото  повестта  е  “написана  изцяло  в  добродушен
хумористичен тон”. Противоположното гледище защитава тезата,  че
цялото  изложение  е  изградено  в  един  авторов  поглед  към
действителността. Конституира се вътрешен план, представящ нещата
през погледа на автора и неговия нравствен свят. В основата на това
мнение  стои  основополагащата  за  каравелознанието  разработка  на
Велчо Велчев,  направена  през  40-те  години на  века.  По-късно към
него  се  присъединяват  литературоведи  като  Петко Тотев и  Цвета
Унджиева. Ето какво казва Цвета Унджиева: “В “Българи от старо
време” нашият писател показва нови страни от своя талант. Той
написва повест, изградена изцяло в два плана, за която иронията се
превръща  в  основна  характерна  черта  на  стила.” Картината  на
изследваческите  становища  се  усложнява,  ако  се  има  предвид
твърдението,  че  в “Българи от старо време” може да бъдат открити
наченки  на  пародийно  изображение,  което  е  изявено  на  равнище
похват, а  не като цялостна система,  в която доминира пародийното.
Според  Симеон Янев за  възрожденската  литература  е  характерен
сатиричният тип изображение,  защото тя се схваща не толкова като
изкуство,  колкото  като  конкретна  “обществено-национална  и
религиозна повеля”. Всъщност делът на ироничното и пародийното в
комичното изображение не е специално изследван, което затруднява
открояването на Каравеловото художествено майсторство.

Според  Владимир  Донев „Основната  възможност  за
разрешаването  на  проблема  е  определяне  на  присъствието  и
функцията на повествователя в текста в най-важните им страни –
гледна  точка,  диапазон  и  динамика  на  разказваческата
компетентност,  речев  маниер.”7 Когато  изследвачите  засягат
проблема  за  двуплановостта  на  повествователската  позиция,
обикновено фокусират вниманието си около изграждането на  първа
глава от повестта – “Хаджи Генчо”, построена върху един устойчив
похват за портретиране на героя, използван в по-късните сатирично-
публицистични творби на писателя, писани в “румънския период” от
неговото творчество.  Още в по-ранния руски период, в “Българи от
старо  време”  Каравелов  търси  като  способ  за  индивидуализация  на
героя натрупването на определени черти от повествователя, които са
подкрепени  от  някакъв  характеризиращ  епизод,  случка,  диалог,
илюстриращ  авторовата  оценка.  В  този  механизъм  на
индивидуализация  и  типизация  се  борави  с  фолклорното,  като  се
използва  цитирането  на  нехудожествен  речев  жанр  като  битовия
анекдот, за да се докаже мнението на повествователя. Методът в първа
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глава на повестта определено е дедуктивен преход от обобщаващ към
онагледяващ план. Повествователят задава някаква характеристика и я
разработва в белетристичен къс, за да я развие художествено. Цялата
първа глава е изградена на този принцип. Ето и по-важните сегменти-
анекдоти,  които  разкриват  характера  и  нрава  на  Хаджи  Генчо,
въведени  в  текста  най-често  с  оценъчно  изречение  от  страна  на
повествователя: 1) “Хаджи Генчо е твърде почтен човек, твърде добър,
много учен и разумен.”; 2) “В черкова Хаджи Генчо ходи всеки ден”;
3) “Всичките Хаджи Генчови книги бяха из Киева”; 4) “Хаджи Генчо е
учител  в  Копривщица”;  5) “Щом  Хаджи  Генчо  стане  сутринта  от
постелята  си,  то  тоя  час  отива  в  черкова”;  6)  описание  на
повествователя,  което  можем  да  наречем  “Етнографията”  на
Хаджигенчовите  шалвари;  7) “Хаджи  умирява  немирливите  деця  с
топка”; 8) “Хаджи Генчо е добрейше същество”; 9) “Хаджи Генчо е
голям оракул”; 10) “Хаджи Генчо обича студена водица”; 11) “Хаджи
Генчо обичат всички копривщенци и наричат го справедлив човек”;
12) “Хаджи Генчо твърде много обича сладките неща”;  13) “Хаджи
Генчо е голям економ”; 14) “Хаджи Генчо влазя в музеят”; 15) “Хаджи
Генчо има яка воля и твърд характер”;  16) “Хаджи Генчо обича да
доказва  фактически”;  17) “Хаджи  Генчо  обича  да  гради  къщи  и
всякакви кочеци и сенници”; 18) “Хаджи Генчо не обича циганите”;
19) “Хаджи Генчовото училище”. 

Двуплановостта  се  поражда  от  ироничния  поглед  на
повествователя  и тя  може да  бъде усетена  на различни равнища от
структурата  на  текста.  Създава  се  игрова  претенция  от  страна  на
ироническия субект – повествователя в мнимо сериозната похвала на
характеризирания  герой  Хаджи  Генчо,  като  се  отричат
“достойнствата” на персонажа. В присъщото за иронията сравнение
между  претенцията  на  изказаното  и  същността  на  нещата  се
разгръща  своеобразният  вътрешен  план  на  индиректното
отрицание. Очевидни  са  пресилените  суперлативни  оценки  на
повествователя – “Хаджи Генчо е твърде почтен човек, твърде добър,
много учен и разумен”, “Хаджи Генчо е добрейше същество”, “Хаджи
Генчо е голям оракул”, “Хаджи Генчо е голям економ”… Най-често
тези твърдения са опровергани в авторовата реч, която ги “подкрепя” с
неверен доказателствен материал за изказаната похвала. “Хаджи Генчо
е  добрейше  същество,  но  “не  пропуска  ни  една  сватба,  ни  един
помен...” – авторът иронизира неговото сметкаджийство и нахалство.
“Хаджи Генчо е голям оракул”, но предсказва “важни свръхестествени
явления, ако “клепка ви трепери” или “сте кихнали на Сурова година”.
Иронията  ;възниква  от  имплицитното  словесно  съчетаване  на
несравними величини и понятия. 

Друг похват за словесна ирония в авторовата реч е използването
на  стилово  екзотични  лексеми,  които  засилват  контраста  в
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съчетаването  на  думите  в  контекста  на  изречението.  Например
определенията за Хаджигенчовите шалвари. Стилистичният дисонанс
се създава от употребата на термин от научния стил – “етнография”,
чието  специфично  значение  не  е  съотносимо  не  само  към  вида  на
Хаджи-Генчовото облекло, но и с турцизма “шалвари”  (“Но преди да
ви  разкажа  етнографията  на  старите  Хаджи  генчови  шалвари...”).
“Хаджи  Генчо  е  голям  оракул”  –  усеща  се  и  мнимата  похвала  с
иронията  в  нея,  но и стилистичното подсилване на израза е думата
“оракул”.  Неусетно  снизено  в  битово-комичен  план  е  мистично-
тайнственото начало в значението на екзотично употребената лексема
“оракул”.  Подобна стилистична функция притежават твърдения като
“Хаджи  Генчо  е  голям  економ”  (чуждицата  “економ”),  “Хаджи
Генчовото  училище  е  цяла  Калифорния”  (неуместното  определение
“Калифорния”) и др.

Алогизмът  е  съществена  част  от  ироничното  изображение  в
“Българи от старо време”. Той може да се разгьрне не само на ниво
изречение,  но и епизод като характеризиращата случка по-явно или
завоалирано влиза в контраст със суперлативното твърдение.  Хаджи
Генчо е много учен и разумен човек, но след това авторът включва
разказа  за  “тартарът”  и  дяволите,  който  не  подкрепя  похвалната
констатация.  Хаджи  Генчо  отива  на  черква  и  читателят  очаква,  че
подобно  сведение  е  доказателство  за  неговата  набожност,  но
повествователят разказва как след службата Хаджи Генчо хапва, за да
“поправи  червата  си”.  Алогичното  произтича  от  контрастната
съпоставка с неверния доказателствен материал. В игровото сравнение
се ражда вторият вътрешен план на ироничното отношение. Колкото
по-подробно се разгръща контрастното сравнение, толкова по-бързо се
губи  ироничният  подтекст,  като  се  конкретизира  и  изяснява
критичната  авторова  позиция.  Ироничното  изображение  често
преминава  в  сатирично.  В  по-малкото  пространство  на  словесната
ирония  се  запазва  игровият  потенциал  на  подтекста.  Разбира  се,
съществуват епизоди, които характеризират Хаджи-Генчовия нрав без
изявена иронична оценъчност – “Хаджи Генчо обича да гради къщи”,
“Хаджи  Генчо  не  обича  циганите”  и  др.  Преобладаващият
повествователен  принцип  е  иронията,  което  дава  правото  на
изследвачката  Ерика  Кнудсен  да  определи  първа  глава  от  повестта
като “един цялостен алогизъм”. Важното е гъвкавото присъствие на
повествователя,  което  чрез  вътрешния  план  на  иронията  създава
двуплановост  на  изображението.  Увеличава  се  игровият  аспект  в
ролята на повествователя, активизира се многозначността на словото и
фикционалното изграждане на текста. Гледната точка на всезнаещия
разказвач  е  неочаквано  усложнена  за  такава  ранна  повест  в
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Каравеловия наративен опит, а намесата на повествователя-демиург е
смекчена и индиректна. Вътрешният план в изграждането на комичния
подтекст, обаче, е по-богат от чисто ироничния игрови ефект. Това се
предопределя от динамиката в гледната точка на повествователя, която
е особено висока в приближаването и дистанцирането до погледа на
разказвач от изобразяваната среда. Поражда се трудно определимият
стил на повествователя.

Почти  всички  изследвачи  посочват  като  характерна  негова
черта  стремежа  за  доближаване  до  погледа  на  човек  от
изобразяваната среда.  Интересни са формите и резултатите от тази
наративна  позиция  за  компетентността  на  всезнаещия  разказвач  в
третоличното повествование и поетиката на неговото присъствие,  за
същността на комичното изображение. 

Освен стилистичния дисонанс,  в  комичния ефект на словесно
равнище  се  наблюдава  нещо  ново  в  съзнателното  смесване  на
различните гласове. Лексеми като “опули” и “раззине” са от ниския
стилистичен  ред  на  разговорния  език  и  те  влизат  в  напрежение  с
високи  словесни  комбинации  от  вида  на  “всеки  верующи”,  “с
благоговение и със страх божи”. Включването на черковнославянски
форми  в  речта  на  повествователя  може  да  се  смята  и  за  явна
деформация –  подигравка с Хаджи-Генчовия набожен глас, което ми
се  струва,  че  е  наченка на  пародийна  употреба  на  словото.
Предпоставка  за  гъвкавото  боравене  със  словото  е  амбивалентно-
ироничната  оценъчност,  която  създава  динамиката  в  позицията  на
всезнаещия разказвач, а оттам и в неговия речев маниер. Постоянното
приближаване  до  гледната  точка  на  човек  от  изобразяваната  среда
проличава  в  речевия  маниер  при  употребата  на  силно  маркиран
елемент  от  народно-разговорната  реч  –  сравнение,  фразеологизъм,
словоред  и  синтаксис  и  др.  Ето  няколко  примера  в  тази  посока.
Сравнение – “Него всеки познава, като червено яйце, всеки го почита
и  всеки  се  бои  от  негова  милост”. Зад  стилистичния  дисонанс  в
използването  на  сравнението  “като  червено  яйце”  се  разкрива  и
иронията, и боравенето с чужда гдедна точка в собствения начин на
говорене,  при  което  се  разработва  тънко  оценъчния  потенциал  на
словото.  Примери  за  фразеологизми:  “той  всичко  знае...  защото  е
жива душа и пъргаво сърце”, “тоя човек ненапразно е имал уши и очи
и ненапразно е гълтал просеникът"”, “между българите такъв един
човек е чисто злато”, “той обработва своето знание и ако майка му
е знаяла три, то той знае цели триесет” и др.

На  синтактично  равнище  този  ефект  се  усеща  в  строежа  на
разговорната реч. Например в следното изречение:  “Попитай за него
даже и Пейча слепият, който живее при черковата и който в събота
и в неделя събира милостиня, а в другите дни я пропива в кръчмата, с
една дума – онзи Пейчо, който твърде хубаво свири с гусли и пее песни
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за Крали Марко и за деветте змея, то и той ще да ти каже.” Тук
компетентността  на  повествователя  се  доближава  до  едно  съседско
всезнание. То се постига с обръщението във второ лице, единствено
число  вместо  учтивата  форма,  използвана  в  официалния  диалог  с
читателя, което и доближава неговия образ до слушателя. 

Разнообразни са  формите на сближаване между образите на
повествовател  и  разказвач  от  битовата  среда.  Това  проличава  в
нотките на  регионална гордост и  патриотизъм в  погледа и стила,  в
представянето  на  лица  и  събития  като  предваритедно  познати  за
читателя, което го “превръща” в слушател събеседник от същата среда,
в повишената сюжетна функция на суеверието и мълвата в повестта,
характерни черти от тесния мирогледен хоризонт на копривщенци и т.
н. Такава динамика в гледната точка и компетентността е предпоставка
за  нов художествен  резултат  –  тънко балансиране на  оценъчността,
закодирана  на  словесно  равнище.  Резултатът  е  едно  амбивалентно-
иронично отношение и начало на пародийна употреба на словото. При
“чистата”  ирония  игровостта  на  оценъчната  позиция  е  донякъде
външна,  макар и завоалирана,  все  пак еднопосочна.  Надпоставената
позиция на всезнаещия разказвач се запазва,  защото се  съхранява и
превъзходството и  издигнатостта  на  иронизиращия над  осмиваното.
Двуплановостта на изображението е по-ясно очертана. В “Българи от
старо време” вътрешният план на изображението е по-богат, защото е
създаден  от  една  амбивалентно-иронична  оценка.  Установява  се
всеобхватна оценъчна валидност на хумористичния поглед. В творбата
се  наблюдава  дискретно  пародийно  отношение  към  неактуални
знакови  форми  на  живот  у  “старите  българи”,  в  което  отделните
културни редове и гласове са враждебно сблъскани, но авторът запазва
амбивалентно-оценъчна позиция към действителността. Този аспект на
комичното изображение е блестящо усетен от  Велчо Велчев:  “Като
се поставя зад своя разказвач и като едновременно с това се отделя
от  него,  авторът  разпростира  по-широко  своето  критично
отношение, което така обхваща и самия разказвач – и него поставя
под знака на своята ирония. А като слага в критична светлина своя
подставен  разказвач,  авторът  поставя  заедно  с  това  в  критично
осветление и цялата жизнена среда, чието гледане на нещата този
разказвач изразява. По този начин съдържанието на произведението
като че ли се разширява, покрай изнесените герои косвено се обхваща
и  целият обществен  слой  около  тях,  открива  широк  поглед  към
бита.” Амбивалентно-оценъчната  позиция  на  автора  може  да  бъде
разгледана на много равнища от структурата на текста, но може би е
най-интересна на словесно равнище, защото е предпоставка за нова и
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различна употреба на словото в тогавашната българска литература –
пародийната.

Чрез  майсторското  пародиране  на  ораторски  похвати
Каравелов  подсказва  лукавото  користолюбие  на  хаджи  Генчо.  По
принцип  привличането  на  адресата   на  съобщението  повишава
неговата  ангажираност  към  посланието  на  адресанта.  Тук  този
реторически  похват  е  умело  използван,  за  да  се  разобличи
несъответствието  между  заявената  цел  и  истинското  намерение  у
героя.  Само  в  няколко  реда  Каравелов  е  пародирал  престижния
черковнославянски  изказ  в  ораторската  реч,  но  не  е  забравил  и
“учената”  книжовна  подредба  на  писмото,  в  която  разговорни
интонации  се  смесват  с  черковнославянски  граматически  форми  и
фрази, а те от своя страна с непознати конструкции – “но аз понеже и
обаче не злой и не безчинникъ есмъ, то и прощаю тебь и изполняю
слово  писанiя:  любите  враги  ваша”.  В  повторението  чрез
подчинителни  съюзи  “понеже”  и  “обаче”,  в  невероятните  падежни
форми, лексика, словоред и синтаксис на изречението прозира цялата
Хаджи-Генчова  образност  и  изискана  реч.  Интересното  е,  че
Каравелов е осъзнал пародията на този тип реч, защото иронично и
недвусмислено разобличава техниката и стратегията на убеждаване у
героя: “всичката реторика на Хаджи Генчо пропаднала напразно.”

Всъщност амбивалентно-ироничната оценъчност на авторовата
позиция може да се регистрира не само на фразеологично равнище, но
и  в  цялостната  организация  на  повестта.  В  стилово  отношение
творбата не е хомогенна. В нея се преплита иронично-хумористичен
стил с лирично-сантиментално, понякога романтично изображение на
българската  действителност.  Подобно  смесване  на  стиловете  е
породено именно от нееднозначното присъствие на авторовата гледна
точка. 

* * *
Обикновено третираме  “Българи  от  старо време”  като  битова

повест.  Това  е  първата  стъпка  към  нейното  стеснено,  неотчитащо
обхвата и дълбочината на внушенията й тълкуване. В никакъв случай
обаче Каравеловата  творба не остава  в границите на традиционното
битоописание. За писателя етнографските подробности, порядъкът във
възрожденското  семейство  и  поминикът  му  не  са  основна  цел  на
изображението. За постигнатата пълнота на повествованието техният
дял  е  несъмнен,  но  Каравелов  преодолява  изкушенията  на
битоописанието.

Иван Радев смята, че повестта „не е “битова”, а “социална” – но
не  в  тесен,  социално-класов,  а  в  широкия,  в  истинския  смисъл  на
думата...”   Повестта  постига  лицето  на  възрожденската  общност,
интерпретира българина като личност, социализирана чрез интимните
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и междуличностните му отношения, търси тавана на гражданските му
вълнения  чрез  комично-пародиращите  форми,  в  които  голямата
политика  и  световните  исторически  фигури  стават  част  от
душевността и познанията му.

Хаджи Генчо и Дядо Либен са представени така, че в никакъв
случай  постигнатото  чрез  тях  не  се  изчерпва  с  обкръжаващите  ги
вещи,  с  поминъчното  в  неговия  анонимен  вид.  Като  носители  на
определено  гражданско  чувство  и  участници  в  живота  на
копривщенската общност, те просто въплъщават действеното в него.

Според  Иван  Симеонов  известно  влияние  върху  Любен
Каравелов при написването на повестта е оказала Гоголевата “Повест
за  това  – как Иван  Иванович се  скара  с  Иван  Никифорович”.  Това
влияние  обаче  не  е  толкова  голямо  –  то  се  изразява  най-вече  в
заимстването на мотива за приятелството и скарването на двама видни
граждани от едно провинциално градче, в твърде детайлните битови
описания,  стигащи до етнографизъм,  и  в  ироничното отношение на
повествователя към героите.

Погледът на Любен Каравелов към българите и нравите от това
“старо  време”  е  добродушноироничен  –  със  снизходителна усмивка
той отрича провинциалната изостаналост, патриархалния деспотизъм,
неравноправието между мъжа и жената, ограничения умствен кръгозор
на  тогавашния  човек,  суеверието  му.  В  този  смисъл  тази  идейна
тенденция в  книгата  има критична насоченост.  Но от друга  страна,
“старото  време”  дава  възможност  на  писателя  да  разкрие  някои
изконни черти на българската празнична обредност,  шлифовани във
времето,  които  разкриват  чистотата  на  българската  душевност  и
естетическия усет на българина за красота, изящество и хармония.

Много  съществен  момент  от  цялостното  въздействие  на
“Българи  от  старо  време”  е  комичният  аспект  на  повествованието.
Всяка от нейните части изобилства от комични сценки, запомнящи се
образи, интригуващ с пародиращите си черти диалог; почти всяка от
страниците предлага доказателства за дела на смеховото в портрета на
героите, в техните общувания и самооценки. В основата на мнението
ми  за  комичното в  повестта  стои  основополагащата  за
каравелознанието разработка на Велчо Велчев,  направена през 40-те
години на века. По-късно към него се присъединяват литературоведи
като Петко Тотев и Цвета Унджиева. 

Според  Владимир  Донев  „Основната  възможност  за
разрешаването на проблема е определяне на присъствието и функцията
на повествователя в текста в най-важните им страни – гледна точка,
диапазон  и  динамика  на  разказваческата  компетентност,  речев
маниер.” 
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ФОЛКЛОРНАТА ПЪРВООСНОВА НА ПОЕМАТА
„ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА” ОТ ПЕТКО Р.

СЛАВЕЙКОВ

Надежда Деордева
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Фолклорната  първооснова,  която  задава  сюжетната  схема,
„скелет” на лиро-епичната  творба,  е  преданието,  чието  въведение е
популярният епиграф („Помежду Ибипча и Харманли  съществува...”).
То е  достоверната,  регионално локализираната  основа  на  „разказа”.
Имаме  негов  по-късно  записан  вариант,  при  който  е  трудно  да  се
разбере кое от какво – преданието от поемата, или тя от преданието –
са взели някои моменти.  Застъпваните фолклорни мотиви са призвани
да го уплътнят и да конкретизират отделните му „възли”. Ето защо за
нас  са  интересни  сходните  късове  между  отделни  народнопесенни
творби и „Изворът на Белоногата”.

Песента „Вградена невеста” е сред най-известните религиозно-
митологични балади не само в българския фолклор, но и във фолклора
на останалите балкански народи. Тя е записана в много варианти с
устойчив сюжет, което според изследователите се дължи на факта, че
е  възникнала  в  една  от  тези  културни  традиции,  а  после  се  е
разпространила в останалите.

За  да  разберем  изначалния  смисъл  на  песента,  трябва  да
проследим  внимателно  нейния  разказ.  В  началото  се  описва
несполучливия  опит  на  няколко  строители  под  ръководството  на
главния майстор (името му най-често е Манол, Маноил или Павел) да
изградят здрава постройка –  мост над голяма река (Струма, Марица,
Тунджа,  Арда)  или  крепост  (наричана  Пиргос  или  Бял  град,  бяло
кале). Каквото и да съградели през деня, то се срутвало през нощта,
затова най-накрая майсторите решили, че за да е устойчив строежът, в
неговите  основи  трябва  да  вградят  сянката  на  скъп  за  тях  човек.
Вечерта след това решение всеки от тях трябвало да помоли своята
невеста да дойде на следващата сутрин на строежа,  без да разкрива
общия замисъл –  да вградят сянката на онази, която първа отиде на
строежа. Самото вграждане ставало тайно, без знанието на жертвата –
в  удобен  момент  някой  измервал  с  връв или  пръчка  дължината  на
нейната  сянка,  а  после  в  основите  била вграждана  само  „мярката”.
Макар  че  в  строежа  се  вграждала  само  дължината  на  сянката,  в
миналото вярвали, че това неизбежно водело и до смъртта на човека,

244



чиято сянка е вградена (затова в някои варианти на песента се описва
и действителното вграждане на една от невестите). С други думи, за
митичното мислене сянката е била видим знак за живот (белег за всяко
живо същество под слънцето), а нейната липса била знак за липсата и
на  живот –  в  този  свят  няма  същества  без  сянка,  такива  са  само
мъртвите в отвъдния свят (където няма слънце).

Едно  от  най-важните  неща,  които  трябва  да  помним  при
разглеждането на митични песни, това е, че в тях не се описват реални
случки от живота, а стари религиозни (митологични) събития, които
са  били  свързвани  с  най-важни  моменти  от  свещената  история  на
Първото  време.  Нека  припомним,  че  тогава  Богът Творец  създава
хармоничния  Космос,  който  често  се  представя  и  като  прекрасна
постройка  (затова  понякога  наричаме  света  Мироздание),  тоест
Господ  може  да  се  представи  и  като  пръв  „майстор строител”.
Митовете  за  сътворяването  на  света  били  изключително  жизнени,
защото всяка религия имала подобни разкази и защото вярата в тях
била абсолютна (искрена). Под една или друга форма те оцелявали в
по-късните  фолклорни  творби,  защото  служели  на  хората  като
„инструмент” за  преодоляване  на  трудни ситуации –  например при
прехода от стара към нова година. Вярата, че тогава Светът умирал и
трябвало да се възстанови в началната си хармонична прелест, карала
хората да разказват такива легенди или да ги изпяват като обредни
песни.  Както вече  стана ясно,  в  тях съграждането на Новия Ред се
представяло  като съграждане на нова постройка,  която  трябвало да
свърже  разкъсаните  връзки  между  световете.  При  това  най-често
употребяваните митологични образи били тия – на Кулата или Моста.
Чрез образа на кулата се представял стремежът да се свържат трите
свята по вертикала (Долен, тукашен и Горен), а чрез образа на моста
се представял стремежът да се свържат два хоризонтално разположени
свята  (тукашния  и  отвъдния),  разделени  от  вода  (река,  а  по-рядко
море). Тъкмо тези митични представи могат да ни обяснят защо във
вариантите на песента Кулата (някъде градът или крепостта се наричат
Пиргос, което на гръцки език значи  „кула”) и Мостът са обозначени
като  „бели” –  първоначално с този цвят е била подсказвана тяхната
връзка с отвъдния свят (т. е. те са били свещени митологични образи).

И така, за нашите далечни предци чудният градеж на майстор
Манол  имал  митична  природа –  представял  нагледно-образно
връзките между световете в момент, който се мислел като критичен за
Реда  в  Космоса.  Вече  разбрахме,  че  и  образът  на  самия  „майстор
строител” е  имал  религиозно-митологична  основа –  той  поемал
чертите  на  божествения  Първостроител.  Затова  не  бива  да  се
учудваме,  че  най-популярното  име  за  майстора строител  в  песента
(Манол, Маноил) иде от древното еврейско име Емануил, което значи
„Бог е с нас” и се среща в Стария Завет (Библията). Така християните
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наричали Исус Христос, когато искали да покажат единството между
Бога Отец (Баща) и Божествения Син – ето защо в иконите Христос-
Емануил се изобразявал като Младенец в специална окръжност върху
гърдите на Богородица. Другото популярно име за майстора строител
е Павел, което в латински и гръцки значи  „малък” и явно е избрано
поради известния образ на Христос-Емануил като Младенец. Това име
се появява във фолклорни записи от ония краища на България, където
през Средновековието е била широко разпространена така наречената
„павликянска ерес” – нейните привърженици били българи християни,
които  избрали  да  следват  заветите  на  апостол  Павел,  затова  не  се
наричали  „християни”,  а  „павликяни”.  Посоченото  движение  се
появило в България по времето на византийското иго (от края на Х до
края на ХІІ век) като знак за съпротива срещу опита на завоевателите
гърци да променят някои важни български религиозни схващания и да
погърчат нашата култура. Тогава българските религиозни мислители
предложили на своя  народ нов поглед върху някои от  най-важните
християнски догми, включително и тая за Христос и Св. Богородица.

Но  нека  сега  отново  се  върнем  към  нашата  песен.  В  много
нейни  варианти  Манол  майстор  вгражда  в  строежа  своята  невеста,
която го моли да остави свободна поне едната й гръд, за да може да
кърми  своята  рожба.  Явно  тук  Маноил  не  носи  чертите  на
Божествения Син,  а  на Бога Отец (на Бащата),  и това е характерна
особеност на българското религиозно мислене, за което стана дума по-
горе. С други думи, вградената в строежа невеста носи чертите на Св.
Богородица, което става още по-ясно, ако се обърнем към образите, с
които  тя  е  сравнявана  в  някои  известни  християнски  религиозни
текстове –  в тях тя е наричана  „невеста”,  „кула”,  „крепост”,  „стълп”
(на църквата), и други подобни. Тази връзка не бива да ни учудва – в
българския фолклор се срещат и други песни, в които жена (мома или
невеста) се свързва с мост, кула или крепост, но техният анализ ще ни
отдалечи от поставената тема.

В  този  ред  на  мисли  Тодор  Моллов прави  следните  изводи:
„Ако обобщим накратко изводите от нашия анализ,  ще трябва да
очертаем  следната  образна  редица –  Богът-Творец-Баща  е
представен  като  „майстор-строител” на  Света,  чиито основи се
крепят  върху  идеята  за  Св.  Богородица  като  „основа”,  „стена”,
„кула”,  „крепост”.  В  крайна  сметка  нашата  фолклорна  песен  е
отзвук на едни от най-важните български религиозно-митологични
представи за силата, която крепи хармоничното Мироздание.”1

Един от важните въпроси, които поставя нашата песен, е защо
народният  творец  не  се  е  задоволил  с  един-единствен  майстор
строител (Манол), а е трябвало да ни разкаже за група майстори (най-
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често трима, и то братя). Тук трябва да си припомним, че песента е
старинна и в началото е била религиозно-митологична. Но с времето
нейния  религиозен  смисъл  се  е  позабравил,  защото  след
възобновяването  на  българската  държава  (в  края  на  ХІІ век)
носителите  ù  (българите павликяни)  постепенно  се  приобщили към
останалите православни българи. Така постепенно митичното в нея се
е затъмнило и на преден план излезли някои други проблеми – тези за
драматичната  ситуация,  пред  която  са  изправени  тримата  братя
строители. Защото всеки от тях трябвало да жертва в името на общото
дело най-близкия си човек – своята невеста. В този критичен момент
всеки  от  тях  е  подложен  на  върховно  изпитание,  което  народният
певец е описал по един великолепен начин. Той е показал майсторите
като  обикновени  хора –  с  техните  страхове,  човешки  слабости  и
предателства,  предизвикани  от  естествения  (обясним)  егоизъм  да
съхранят семействата  си.  И ние ги разбираме –  едва  ли има човек,
който в подобна ситуация да не се замисли как може да предотврати
жестоката участ  на някой от най-близките си.  Посоченият преход е
чудесен  пример  за  развоя  на  много други  фолклорни песни –  най-
кратко този преход се нарича „от мит към поезия”.

Независимо от този преход обаче народният певец не е могъл
да  промени  основното  в  песента –  единственият  от  майсторите
строители,  който  останал  верен  на  клетвата  си  да  не  съобщава  на
своята  невеста  за  вграждането,  бил  майстор  Манол.  И  ние  се
изпълваме  с  възхита  от неговата  честност,  от мъжеството  му  да
преодолее своите страхове, за всеотдайността му към наченатото дело.
Всъщност тъкмо майстор Манол е най-ясната следа от митологичната
първооснова  на  песента,  и  всички  току-що  отбелязани  негови
характеристики са само нашата днешна представа за него. Неговите
добродетели (честност, вярност към дадената дума, безстрашие и др.)
всъщност  са  плод  на  нашия  съвременен  опит  да  предадем  (дори
„преведем”)  вече  неясните  му  митични  характеристики  на  днешен
език и понятия.  Но ако продължим в същия дух,  ние ще трябда да
кажем за  него  и  някои  не  дотам приятни неща –  той  приема  най-
хладнокръвно  възможната  смърт  на  своята  невеста,  с  готовност  би
оставил детето си сирак, нарочно хвърля в основите на строежа своя
златен годежен пръстен, за да влезе нищо не подозиращата му съпруга
в реката и така да бъде затрупана сред каменния градеж... Ето защо
винаги трябва да правим разлика между посланията на мита и нашите
днешни възможности за анализ – защото митологията и фолклорът не
са литература от типа на съвременната и литературният анализ към
тях има своите ограничения.

 Противно на очакванията, строфите за вграждането, така както
ги разгръща  Славейков  в  поемата,  идват  с  големите  си  различия
спрямо  песните  по  този мотив.  Дванадесеттомното  издание  на
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българското  народно  творчество  не  съдържа  песен  със  сходно
третиране на мотива. Без изключение, при  фолклорните балади става
дума за  „невяста”, която се прощава с живота за обществено значим
градеж  (мост,  кале...).    Фактически  смисълът  на  жертвата  у
Славейковата поема е в плоскостта на нравствено-психологическото, в
плоскостта  на  „скритото”,  „подмолното”.  Като  последица  от  един
морален  двубой, вграждането  на  Гергана  придобива  подчертан
духовен  смисъл.  Песен,  която  косвено  е  близка  на  тази   част  от
„Изворът на Белоногата”,  е  „Чешма съгради от мермер камък”.  Ето
паралелно двата текста:

 „Дюлгери  чешма  градили,  /  в  село  се  дума  разчуло,  /  че  са
Гергана вградили. /  Истина било, тъй стана, /  залиня мома Гергана /
като  лист  рано ознобен, /  залоша,  още  закрея /  кат  ран  босилек  в
засуха. /  Крея Гергана на крака / нещо ми до три месеца…” („Изворът
на Белоногата”).  „Вено ле, Вено хубава, /  една у макя, една у баща, /
болна  ми  легна  хубава Вена” („Чешма  съгради  от  мермер  камък”  –
народна песен) .

В замяна на това, подчертана близост до тоя мотив от „Изворът на
Белоногата” показва  не  само  местното  („Помежду  Ибипча  и
Харманли…”, но и народното предание от Пернишко: „Един ден Рада си
сидяла на двору, прела си къделя и си хранила пилищата. Дошъл там
майстору, заговорил се с нея и както говорил, така земал, та измерил
сянката на момата. Още на другия ден почнали градежо и за чудо на
всички хора градежо се задържал и след няколко месеца от чешмата
потекла вода… Като се зарадвали всички, че имат вече вода, Рада мома
залиняла.  Заболяла  и  след  няколко  месеца  умряла,  така  наръчал
майстора, да умре след няколко месеца като потече водата. Казвали са
ми, че и сега по наше време, като е месечина и минеш покрай чешмата,
отдалече видиш как седи една мома, та преде къделя и до нея пилища
клюцат.” 

Твърде своеобразно в  поемата  се  проявяват  застъпниците  и  на
мотива  за  „неразделните  влюбени”.  Открояват  се  сходни  моменти  с
кратки късове от отделни любовни и трудово-поминъчни песни. Те са
пръснати  в  първата  половина  на  творбата  –  до  срещата  на  Гергана  с
везира. Ето някои от тия сътветствия: 

…Гергана още Никола,           Че сме си лика-прилика,
двамата лика прилика,            като два стръка иглика.
като два стръка иглика.             ………………………
   ………………………                Рано ранила Петкана,
Рано ранила Гергана,              от сите моми най-рано…
станала, та се умила…             ………………………    
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Росна е китка набрала            Рано ранила Драганка
и я на чело забола.                   дръпнала ведра ковани,
Дига кобилца на рамо              та си за вода отиде
та си на извор отива…            на бели Дунав за вода…

Финалът  на  Славейковата  творба  е  отново  модификация  на
мотива  за  „неразделните  влюбени”.  Той,  както  всяка  от  народните
песни от този дял, доказва, че „за сърцата що се любят, и смъртта не е
раздяла”. И след смъртта Гергана и Никола са пак заедно, неразделни,
но в света на баладичното, където той присъства с ехото от „цафарата
му, тъмната”, а тя е видение –  „на чешмата седнала, на месечина да
преде”. Народнопесенните варианти, без да отстъпват по поетичност,
залагат винаги на превращенията,  с преобладаващото присъствие  на
двойките „зелен явор – вита ела”, „тенка елха – зелен бръшлян”. Като
че ли най-добра възможност за паралелно съпоставяне на „Изворът на
Белоногата” с  фолклора  ни  предлага  застъпването  на  мотива  за
потурчването на българска девойка. Поемата разкрива допирните си
точки с редица народни песни: „Цар Мурад Мари думаше”, „Лилянка
седи  в  градинка”,  „Замръкнала  е  хубава  Желка”,  „Гюргинка  платно
белеше”, „В петък се Рада потурчи” и др. Ето част от онагледяващата
картина, без примерите да я изчерпват: „Ти не си за туй родена, / най-
си  родена,  дарена, /  бяла  ханъма  да  бъдеш,  /  все  по  чардаци  да
ходиш...” („Изворът на Белоногата”). „Мари Лилянко, Лилянко, / речеш
ли наша да станеш, / църно фередже да носиш / и бяло було на глава, /
на  висок  чардак  да  седиш,  /  бяла  коприна  да  предеш,  /  жълти
жълтици да нижеш...” („Лилянка седи в градинка” – народна песен).

Елементи  на  близост  очертава  и  погледът  към  песните  „Цар
Мурад  Мари  думаше” и  „Гюргинка  платно  белеше”.  Любопитен  е
свързващият елемент от една друга песен („В петък се Рада потурчи”)
с фрагмент от поемата. Онова, с което Гергана живее и е неотделима
от него („мен не тежи ми шетнята... кога по нива, на лозе...”), песента
„В петък се Рада потурчи” отразява като неосъществимо желание и
съблазняващо всекидневие за вече  променилата  вярата  си българка.
Съдбата на Рада от народната песен е вариант на „поддалата” се на
уговорките Гергана. Но тя би могла да бъде и един от  „уроците” за
Славейковата героиня в отстояване на достойнствата на родното:

Бре, блазе, боже, бре, блазе
 на тези бели българки.
 Де дa е нива голяма
 българки да я заженат,
 заженат, да я доженат,
 де да е сянка дебела, 
българки да я отърлят, 
де да е вода студена,
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 българки да я напият.
Стори ме, боже, българка!
 Славейков не се е стремял към вярност и плътно придържане

към фолклорните текстове. Просто върху наративната основа, за която
говорят епиграфа и отделни  сюжетни  фрагменти  в   повествованието
с  близостта  си  до народни предания, поетът е привлякъл, използвал е
необходимите за замисъла му народнопесенни строфи. Трудно е да се
посочи  доминиращият  мотив –  като  че  ли  всеки  допринася  за
художествената завършеност на творбата.

Според Иван Радев: „Фактът, че „Изворът на Белоногата” не
се свързва с точно определен песенен вариант, не е достатъчен да
заличи  близостта  на  поемата  до  народната  песен,  да  обезсили
необходимостта от съпоставителност и конкретна илюстрация на
преплитането  на  лично  внесеното  и  фолклорното.”2 Съвременните
литературоведчески интерпретации освен с текста – и  в  това  няма
нищо неестествено –  се  съобразяват  и  с  логиката  на  възприеманата
методика. А тук по-скоро стана дума за авторовата гледна точка, за
рецепцията на „Изворът на Белоногата” в нейния фолклорен контекст.

Фолклорната  първооснова  е  намерила  отражение  и  в
стихосложението  на  поемата  „Изворът  на  Белоногата”,  което
определено е силабическо (5+3) – така, както е в българските народни
песни. На тази особеност навремето обърна внимание и проф.  Боян
Пенев:  „След  това  трябва  да  се  обърне  внимание  върху
запознаването  с  руската  поезия  —  края  на  40-те  години.
Христоматията на Галахова е била цяло откровение за него. Пушкин,
Лермонтов — изобщо руските  поети — му откриват тайната  на
тоническия  стих.  Увлечен  от  ритъма  на  тоническото
стихосложение,  той  забравя  предишните  силабични  образци  —
превежда от руски  и  пише по  подражание  на  руските  поети — и
старателно  спазва  тоническата  схема.  Но  в  същото  време  той
изучава  българското  народно  творчество,  събира  народни  песни  и
пословици — нашата народна песен го увлича с образите си, със своя
стих, с особената си ритмика. Той все повече се вживява  в нейните
форми — и отново се връща, в някои от новите си стихотворения, към
силабичния стих — като пише в същото време други стихотворения,
тонически.

„Първа  здравица” (1848)  е  написана  в  десетосрични
(петостъпни) стихове (4+6):

Похвалил се / / гръцкий цар Никифор, 
В бяла-града, / / ширно Цариграда, 
Пред боляри / / и пред господари,
 Похвали се, / / люто се закани. . .
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В 1849 г. пише тонически стихове — „До моите приятели”...
...По-късно Славейков пак се увлича от тоническия размер, но

не  пренебрегва  и  силабичния.  През  70-те  години  пише  „Ода  на
празната  кесия” (5+5),  в  силабически  стихове  —   „Изворът  на
Белоногата” (5+3)...”3 

* * *

Песента „Вградена невеста” е сред най-известните религиозно-
митологични балади не само в българския фолклор, но и във фолклора
на останалите балкански народи.  Тя е записана в много варианти с
устойчив сюжет, което според изследователите се дължи на факта, че
е  възникнала  в  една  от  тези  културни  традиции,  а  после  се  е
разпространила в останалите. Макар че в строежа се вграждала само
дължината на сянката, в миналото вярвали, че това неизбежно водело
и  до  смъртта  на  човека,  чиято  сянка  е  вградена  (затова  в  някои
варианти на песента се описва и действителното вграждане на една от
невестите). С други думи, за митичното мислене сянката е била видим
знак за живот (белег за всяко живо същество под слънцето), а нейната
липса била знак за липсата и на живот – в този свят няма същества без
сянка, такива са само мъртвите в отвъдния свят (където няма слънце).

И така, за нашите далечни предци чудният градеж на майстор
Манол имал митична природа – представял нагледно-образно връзките
между световете в момент, който се мислел като критичен за Реда в
Космоса. Вече разбрахме, че и образът на самия „майстор строител” е
имал  религиозно-митологична  основа –  той  поемал  чертите  на
божествения Първостроител. Затова не бива да се учудваме,  че най-
популярното име за майстора строител в песента (Манол, Маноил) иде
от древното еврейско име Емануил,  което значи  „Бог  е с  нас” и се
среща в  Стария  Завет  (Библията).  Така  християните наричали Исус
Христос,  когато  искали  да  покажат  единството  между  Бога Отец
(Баща) и Божествения Син – ето защо в иконите Христос-Емануил се
изобразявал като Младенец в специална окръжност върху гърдите на
Богородица.  Другото популярно име за  майстора строител  е  Павел,
което  в  латински  и гръцки значи  „малък” и явно е избрано поради
известния образ на Христос-Емануил като Младенец. 

Противно на очакванията, строфите за вграждането, така както
ги разгръща  Славейков  в  поемата,  идват  с  големите  си  различия
спрямо  песните  по  този мотив.  Дванадесеттомното  издание  на
българското  народно  творчество  не  съдържа  песен  със  сходно
третиране на мотива. Без изключение, при  фолклорните балади става
дума за  „невяста”, която се прощава с живота за обществено значим
градеж  (мост,  кале...).    Фактически  смисълът  на  жертвата  у
Славейковата поема е в плоскостта на нравствено-психологическото, в
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плоскостта  на  „скритото”,  „подмолното”.  Като  последица  от  един
морален  двубой, вграждането  на  Гергана  придобива  подчертан
духовен  смисъл.  Песен,  която  косвено  е  близка  на  тази   част  от
„Изворът на Белоногата”, е „Чешма съгради от мермер камък”.

Подчертана близост  до  тоя  мотив  от  „Изворът  на  Белоногата”
показва  не  само  местното  („Помежду  Ибипча  и  Харманли…”,  но  и
народното  предание от  Пернишко.  Твърде  своеобразно  в  поемата  се
проявяват  проявленията  и  на  мотива  за  „неразделните  влюбени”.
Открояват се сходни моменти с кратки късове от отделни любовни и
трудово-поминъчни  песни.  Те  са  пръснати  в  първата  половина  на
творбата – до срещата на Гергана с везира.

Финалът  на Славейковата  творба е  модификация на  мотива за
„неразделните влюбени”. Той, както всяка от народните песни от този
дял, доказва, че  „за сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла”. И
след смъртта Гергана и Никола са пак заедно, неразделни, но в света на
баладичното, където той присъства с ехото от „цафарата му, тъмната”, а
тя е видение – „на чешмата седнала, на месечина да преде”. 

Като че ли най-добра възможност за  паралелно съпоставяне  на
„Изворът  на  Белоногата” с  фолклора  ни  предлага  застъпването  на
мотива  за  потурчването  на  българска  девойка.  Поемата  разкрива
допирните  си  точки  с  редица  народни  песни:  „Цар  Мурад  Мари
думаше”,  „Лилянка седи  в  градинка”,  „Замръкнала  е  хубава  Желка”,
„Гюргинка платно белеше”, „В петък се Рада потурчи” и др.

Славейков не се е стремял към вярност и плътно придържане към
фолклорните текстове.  Просто върху    наративната основа,  за която
говорят епиграфа и отделни  сюжетни  фрагменти  в   повествованието
с  близостта  си  до народни предания, поетът е привлякъл, използвал е
необходимите за замисъла му народнопесенни строфи. Въпреки това,
несъвпадането напълно на поемата с точно определена народна песен
не е основание да се отрече нейната близост с фолклора.
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БОЛГАРЫ БЕССАРАБИИ МЕЖВОЕННОГО
ПЕРИОДА (1918 – 1940)

Д-р Петр Шорников, доктор истории

История любой страны неделима,  но каждый народ,  каждое
национальное  сообщество  вносило  и  вносит  свой  вклад  в  общую
историю и желает  знать не только общее  прошлое,  но  свою особую
национальную судьбу. Такая история есть и у  болгар Бессарабии. По-
своему  поучительная  их  борьба  в  1918 –  1940 гг.,  когда  Бессарабия
находилась  под  властью  Румынии.  Этому  предшествовали  бурные
события революции 1917 г.  

2  декабря  1917  г.  «Сфатул  цэрий»,  «круглый  стол»  29
общественных  организаций  Бессарабии,  взявший  на  себя  функции
законодательного  собрания,  провозгласил  создание  Молдавской
Народной  Республики  в  составе  Российской  Федеративной
Республики.  Большевики,  центральная  власть  России,  одобрили
возрождение  МНР  как  государственности  этнического  большинства
Бессарабии – молдаванxx. Но Бессарабия была полиэтничной, поэтому
следовало  ожидать  и  цепной  реакции  суверенизации.  К. Мисирков,
македонский  революционер-эмигрант,  представлявший  в  «Сфатул
цэрий» бессарабских болгар, задал вопрос о том, почему республику
предложено  именовать  Молдавской,  а  не  Бессарабской:  ведь
молдаване  составляют  только  часть  населения  Бессарабии?  Другой
болгарин-участник  этого  собрания,  Курдиновский,  предложил
включить  в  декларацию  о  создании  МНР  положение  о  том,  что  в
Бессарабии  нет  государственной  нацииxxi,  призванной оградить
национальные меньшинства от дискриминации. Отклика эти демарши
не возымели, и в конце 1917 г. болгарские интеллигенты направили в
«Сфатул  цэрий»  петицию за  подписью представителей   Болграда  и
болгарских  сел  с  требованием  учредить  в  Буджаке  автономную
республику с центром в Болградеxxii. 

Румынская  интервенция  нанесла  удар  по  национальным
чаяниям болгар. В январе – феврале 1918 г. болгары приняли участие в
боях с интервентами в составе революционных отрядов, а затем и в
борьбе Бессарабского подполья. Вместе с тем болгарское сообщество
продолжило  защиту  своих  национальных  интересов  и  методами
гражданского  сопротивления,  которые  не  всегда  ограничивались
рамками  легальности,  установленными  в  Бессарабии  официальным
Бухарестом.  Положение  и  борьба  болгар  под  властью  Румынии  в
основном раскрыты в  монографии И. Ф.  Грека и  Н. Н.  Червенкова
«Болгары Украины и Молдовы: прошлое и настоящее» (София, 1993).
Авторами  приведены  важные  для  характеристики  болгарского
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движения данные о численности болгар Бессарабии в годы румынской
оккупации. Даже по официальным румынским данным, на наш взгляд,
заниженным,  в  1930  г.  в  пределах  Румынии  проживали  366 384
болгарина,  в  том числе  163 736 болгар  в  Бессарабии.  Подавляющее
большинство бессарабских болгар, 151 078 чел, были сельские жители.
Не менее значимы также приведенные в книге данные о миграциях
болгар, об основании ими в Бессарабии новых населенных пунктовxxiii.
Положение  авторов  о  том,  что  в  1918 –  1940 гг.  болгары всячески
противились  румынскому  «присутствию»  в  Бессарабии,  обосновано
документально  и  в  принципе  неоспоримо.  Однако  использование
архивных материалов, вводимых в научный оборот впервые, позволяет
создать более полную картину «Движения 38 сел» и других попыток
болгарского национального движения оградить болгар от последствий
проводимой  румынским  правительством  политики  языковой
ассимиляции.

Болгарское  сообщество  Бессарабии  не  приняло  румынскую
оккупацию. В начале января 1918 г.  К. Мисирков разоблачил попытки
деятелей  законодательного  собрания,  связанных  с  румынским
правительством,  оправдать  румынскую  интервенцию.  «Румынские
войска,  –  публично  заявил  он,  –  вступили  в  Бессарабию  не  по
приглашению  «Сфатул  Цэрий»  и  не  согласно  условиям  «Сфатул
цэрий», а по собственной инициативе и без всяких условий». Второй
съезд  представителей  болгарских  общин,  состоявшийся  в  середине
января   1918  г.  в  Болграде,  подтвердил  требование  о  создании
административной  автономии  на  Юге  Бессарабии.  На  заседании
земства  Аккерманского  уезда  учитель-болгарин  В.Искимжи
предложил  провозгласить  создание  «Буджакской  автономной
республики  в  составе  Российской  Федерации  и  конфедерации
независимых  автономных  республик».  Даже  после  вступления
румынских  войск  в  Кишинев  виднейшие  деятели  болгарского
национального  движения  –  А. Христев,  И. Хинев,  Н. Шишман,  В.
Райнов,  Г. Садакли и  другие видели  будущее  Бессарабии в  составе
Россииxxiv. 

В «Сфатул цэрий»  представители болгарского населения – а в
этом органе в разное время работали 9 болгар (4% его состава),  что
несколько уступало доле этой национальной группы среди населения
Бессарабии  (5%),  –  отстаивали  национальное  равноправие.  Все  7
болгар,  включенных в  «Сфатул  цэрий»  к  началу  1918  г.,  выразили
несогласие с румынской оккупацией. 27 марта (9 апреля) 1918 г., когда
предстояло  голосовать  по  вопросу  об  «объединении»  Бессарабии  с
Румынией,  пятеро из них – Г. Демиров, Т. Куртев, А. Новаков,  Д.
Топчу  и  А. Кулева,  –  на  заседание   «Сфатул  цэрий»  не  явились.
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К.Мисирков пришел на заседание и, несмотря на угрозу смертью – в
зал  заседаний  были  введены  румынские  солдаты,  угрожавшие
«сфатулистам»  штыками,  –  высказался  против  «объединения».
«Болгарско-гагаузская  фракция,  –  заявил  он,  –  уполномочила  меня
заявить,  что  ни  в  коем  случае  я  не  имею  права  без  полномочий
болгарско-гагаузского  населения  Бессарабии  обсуждать  и  решать
вопрос  о  присоединении  Бессарабии  к  какому  бы  то  ни  было
соседнему  государству.  Вопрос  о  соглашении  с  иностранным
государством,  которое   бы  ограничило  политические  права  и
независимость  Бессарабии,  по  мнению  фракции,  может  быть
поставлен  на  обсуждение  и  решение  только  Учредительным
собранием  Молдавской  республики,  свободно  избранным  всем
народом»xxv. 

При  голосовании  К. Мисирков  и  еще  один  болгарин-член
«Сфатул цэрий», Д. Малдок, воздержалисьxxvi. Поскольку их мнение по
вопросу  о  государственной  принадлежности  Бессарабии  учтено  не
было,  болгары  продолжали  искать  способ  вырваться  из-под  власти
Румынии.  Поэтому  сразу  после  рокового  для  судеб  Бессарабии
голосования  27  марта  1918  г.  представители  болгар  и  гагаузов
Бессарабии  обратились  к  Болгарии,  выразив  протест  против
присоединения Бессарабии к Румынии. Но Бессарабия служила лишь
разменной монетой в мировой игре, а Болгария была неравноправной
участницей  Четверного  союза.  Германия  и  Австро-Венгрия
рассматривали лишь вопрос о том, что Румынии будет предоставлена
возможность  аннексировать  Бессарабию  при  условии,  что  она
откажется  от  претензий  на  Южную  Добруджу,  оторванную  от
Болгарии после Второй Балканской войны 1913 г.  Под различными
предлогами  румынское  правительство  отказалось  от  принятия  даже
такого  обязательстваxxvii.  Бессарабской  общественности  исход  этой
тяжбы  известен  не  был.  Германской  комиссии,  посетившей
Бессарабию летом 1918 г.,  группа интеллигентов города Измаила,  –
возможно, не только болгар, – предложила присоединить южную часть
губернии к Болгарииxxviii. Позиция болгар оставалась четкой: жить если
не  в  составе  России  –  то  в  составе  Болгарии.  Но  не  под  властью
Румынии!

Оккупационный  террор  загонял  в  Бессарабии  национально-
освободительное  и  социальное  движение  в  подполье.  В  болгарско-
гагаузском селе Кубей с 1918 г. действовала нелегальная организация.
Ее участники были арестованы,  но  в  в  начале  20-х  гг.  организация
возродилась,  включив  ряд  крестьян  соседних  сел.  2  мая  1923  г.
румынская  полиция  арестовала  37  чел.  15  мая  руководители
организации  Петр  Шишман  из  села  Кубей  и  Иван  Хинев  из  села
Чийшия были расстреляны. В конце месяца румынские жандармы без
суда расстреляли в Измаиле  подпольщиков-болгар Ивана Хаджиогло,
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Константина Иорданова и Ивана Христева. В сентябре 1924 г. многие
болгары  приняли  участие  в  Татарбунарском  восстании.  14  августа
1925 г. румынская политическая полиция раскрыла в селе Кубей еще
одну подпольную группу. Пятеро ее участников были приговорены к
тюремному  заключению.  В  болгарском  селе  Селиогло  в  20-е  гг.
действовала  ячейка  организации,  подготовившей   Татарбунарское
восстание  –  «Союза  революционных  крестьян».  В  апреле  1929  г.
румынской полиции удалось выявить и арестовать 17 ее участниковxxix.

В борьбе против языковой ассимиляции болгары, как и другие
национальные  сообщества  Бессарабии,  отдавали  предпочтение
легальным  методам.   Используя  болгарские  книги,  завезенные  из
Болгарии  через  Одессу,  учитель  Харлампий  Митанов,  священник
Василий  Стоянович  и  другие  начали  читать  в  Болградском  лицее
курсы истории и литературы на болгарском языке,. Однако румынские
власти выдерживали курс на румынизацию населения Бессарабии. Все
же, считаясь с тем обстоятельством, что Болгария является участницей
Четверного  союза,  от  коммунальных  советов  болгарских  сел  они
добивались  принятия  решений  об  открытии  румынских  школ,
фиксируя  это  специальными  протоколамиxxx.  В  ноябре  1918  г.
Германский блок потерпел поражение, и необходимость в каком-либо
прикрытии   насилия  над  болгарами  отпала.  В  декабре  школы  с
обучением на болгарском языке были упразднены. Богослужение было
также переведено на румынский язык. Эти меры, отмечено в обзоре
румынской политической полиции,  вызвали «живое движение  среди
населения».  В Болграде был создан комитет во главе с Х.Митановым
и Поповым, бывшим примаром села Куза-Водэxxxi. В состав комитета
вошли врач Савва Маринов,   жители села Чишмя-Варуита  учитель
Иван  Атманжиев-Константинов,  а  также  Кирилл  Янчев  и  Кирилл
Агура,  по  местным  масштабам  –  крупные  собственники,  директор
болградской гимназии Сергей Юркевич, адвокат Стефан Тодоров. От
имени болгар комитет письменно потребовал от властей  уважать их
Церковь  и  права  на  обучение  на  болгарском  языке.  Затем  комитет
развернул  среди  болгар  широкую  пропаганду,  призывая  их
бойкотировать  обучение на румынском языке и записывать детей в
болгарские  школы.  От  Управления  внутренних   дел  в  Кишиневе  и
Министерства  культов  комитет  требовал  разрешения  учредить  в
Болграде  болгарский  университет,  болгарский  суд  и  болгарские
начальные школыxxxii.  Вместе с тем  деятели  болгарского движения не
оставляли  надежд  на  ограждение  интересов  болгарского  населения
путем создания административной автономии. В 1919 г. Х. Митанов,
другие члены комитета, а также доктор Кулинский из села Ташбунар и
Балабан из села Шикирли-Китай составили письмо с требованием об
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открытии  школ  с  болгарским языком обучения.  Район  компактного
проживания болгар на юге Бессарабии составители письма, претендуя
на  создание  территориальной  автономии,  именовали  Болгарским
Национальным округом.  Письмо надлежало  специальным курьером
переправить  на  мирную  конференцию  в  Парижxxxiii и,  вероятно,
передать  находящимся  там  руководителям  «Комитета  Спасения
Бессарабии»  А. Н.  Крупенскому  и  В. К.  Шмидту,  протестующим
против аннексии Бессарабии Румынией. 

16  сентября  1919  г.  Х. Митанов  и  С. Юркевич  выехали  в
Южную  Добруджу,  вновь  аннексированную  Румынией.  В  городе
Силистра  они приобрели партию болгарских книг и тайно доставили
ее в Болград. Затем комитет создал сеть подпольных болгарских школ.
Когда она была раскрыта сигуранцей,  книги были конфискованы, а
руководивший  школами  Иван  Атманжиев-Константинов  предан
военно-полевому суду. Но обучение детей на болгарском языке трудно
было  подверстать  под  обвинение  в  «большевизме»,  а  главное,  за
Константинова  ходатайствовали  и  прорумынские  политики
Бессарабии.  Суд,  отмечено  в  справке  политической  полиции,
«оправдал  его  вследствие  слишком  больших  стараний  со  стороны
бессарабских  политических  деятелей».  Но  «Бессарабская  система»
включала  и  внесудебные  расправы.  Понимая,  что  сигуранца  не
простит ему его общественной деятельности,  Константинов бежал в
Болгариюxxxiv. 

В  августе  1921  г.  по  инициативе  Х. Митанова,  избранного
депутатом  румынского  парламента  по  списку  партии  маршала  А.
Авереску,  в  Болграде  был  проведен  съезд  болгарских  активистов.
Председательствовал директор лицея в Бендерах Александр Бошков.
Выступавшие  –  Бошков,  Митанов,  учитель  Христо  Христофоров  –
сошлись во мнении о необходимости упразднить румынские школы в
болгарских  селах  и  создать  в  них  лицеи,  гимназии,  начальные  и
средние школы с обучением на болгарском языке. Поскольку учителей
со  знанием  болгарского  языка  было  мало,  таковых  следовало
пригласить  из  Болгарии.  Для  защиты  интересов  болгар  Х.Митанов
предложил создать комитет. Комитет был избран в составе 9 человек:
Терзи  и  Беров  (Аккерманский  уезд),  Бодянский  и  Юркевич
(Измаильский уезд), Янев, Дачев и Д.Стоян (Кагульский уезд), Стоян
Норейков  и  Буржанов  (Тигинский  уезд).  Из  почти  80  участников
съезда сигуранце, к роме упомянутых лиц,  удалось установить имена
еще 21 чел. Вероятно, к ним были применены некие меры воздействия.
«С  1921  года  до  настоящего  времени,  –отмечено  в  документах
политической  полиции  за  май  1931  г.,  –  никакого  миноритарного
движения болгар нет»xxxv.

В сентябре 1924 г. крестьяне болгарских сел не успели принять
участие  в  Татарбунарском  восстании.  Выступая  9  декабря  в
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румынском парламенте министр внутренних дел Г. Тэтэреску наряду с
молдаванами и немцами похвалил и болгар за якобы имевшее место в
их   среде  «движение  в  поддержку  армии»,  подавлявшей
«беспорядки»xxxvi. Но румынские администраторы в лояльность болгар
не  верили.  Основной  базой  болгарского  национального  движения,
доложил шеф сигуранцы Измаильского уезда в мае 1927 г., являются
город  Болград,  села  Табак,  Курки,  Булгарика,  Александровка,
Ташбунар,  Каракурт,  Кубей,  Чишмя-Варуитаxxxvii.  Правительство
Болгарии  допустило  создание  в  Софии  общества  бессарабских
беженцев  во  главе  с  Владимиром  Дяконовичемxxxviii,  поддерживало
связи  с  руководителями  болгарского  движения  в  Бессарабии,  и  о
положении  болгар  было  осведомлено.  Во  второй  половине  20-х  гг.
МИД  Болгарии  предпринял  в  Лиге  наций  ряд  демаршей  в  связи  с
правовым положением бессарабских болгарxxxix.  

В  период  некоторой  либерализации  оккупационного  режима,
допущенной  правительством  национал-царанистов  в  1928  г.,
аккерманские   адвокаты  Федор  Узун,  Владимир  Диордиев  и  Иван
Стоянов подготовили съезд болгарского меньшинства. Целью съезда
являлось создание «Блока болгарского меньшинства», с тем, отмечено
в донесении сигуранцы, чтобы «организоваться по немецкой системе,
чтобы защищать свои культурные и политические интересы».  Съезд
состоялся  29  декабря  1929  г.  в  селе  Болгарская  Ивановка
(Аккерманский уезд). Был поставлен вопрос о введении в румынских
школах болгарских сел уроков болгарского языка или об учреждении
болгарских  школ  по  системе  немецких  колонистов.  Для  защиты
национальных  интересов  политическими  средствами  было  решено
также  по  примеру  немцев  образовать  блок,  чтобы  ставить  условия
любому  правительству:  взамен  поддержки  на  выборах  оно  должно
удовлетворять пожелания болгарxl. 

Съезд избрал комитет в составе Узуна, Стоянова и Диордиева и
вынес  решение   о  создании  подобных  комитетов  из  трех  лиц  в
болгарских  селах,  а  также  о  выпуске  газеты  на  болгарском  языке.
Выполнимость  последнего  решения  вызвала  у  чиновников  тайной
полиции сомнения.  В  донесениях ее  агентов о  съезде  в  Болгарской
Ивановке  отмечено,  что  листовка  о  его  созыве,  озаглавленная  «К
болгарам Четатя-Албинского уезда», была напечатана на двух языках
–  болгарском  и  русском,  на  этих  же  языках  велись  на  съезде
дискуссииxli.  Как  доложил  в  мае  1930  г.  квестор  (шеф  полиции)
Аккерманского уезда, адвокаты Фитов и Узун пытались создать блок
болгарского  меньшинства.  Но  их  призывам  следовало  очень  малое
число  болгар.   Политически  активные  представители  болгарского
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сообщества  уже  состояли  в  румынских  партиях  и  не  спешили  их
покидать. Фитов и Узун все же были взяты под надзор полицииxlii. 

 Предвыборный  Блок  болгарского  меньшинства  создать  не
удалось,  но  в  1930 –  1931  гг.  необычайный  размах  приобрело
движение колонистов-болгар  Измаильского  и Кагульского  уездов за
возврат  им  общинной  собственности.  Речь  шла  о  плавнях  –
камышовых зарослях, протоках, болотах – в низовьях Прута и Дуная
общей площадью 30 800 гектаров, пожалованных в 1819 г. колонистам
императором  Александром  I.  На  доходы  от  эксплуатации  этой
собственности колонисты открыли и содержали Болградский лицей. В
1918  г.  лицей  был  переподчинен  государству,  а   доходы  стали
перечислять  в  уездный бюджет.  Крестьяне 38  развернули движение
против  префектуры  уезда,  требуя  возвращения  общинной
собственностиxliii. 

2  марта  1930  г.  инициатор  кампании  Анфим  Богя,
организовавший в болгарских селах ряд собраний протеста,  добился
избрания  делегации,  призванной  добиться  благоприятного  решения
вопроса.  Были  составлены  11  документов,  подтверждающих  права
болгар  на  плавни.  31  августа  А.Богя  провел  новое  собрание,  на
котором доложил о согласии министра Анжелеску расследовать дело
на месте.   В  декабре  1930 г.  была учреждена  «Ассоциация общин
колонистов  Измаильского  и  Кагульского  уездов».  Требования
колонистов  получили  поддержку  некоторых  парламентариев-
бессарабцев. 22 марта 1931 г. на собрании с участием около 150 чел.,
сенатора  Лозинского  и  депутата  Рэдэчану  А. Богя   сообщил,  что
парламентом  подготовлен  проект  закона  о  возврате  плавней
колонистам.  Действительно,  1  апреля  парламент  проголосовал   за
возвращение колонистам в качестве общинной собственности плавней
по  левому  берегу  Дуная  от  села  Долукиой  до  города  Рениxliv.
Исполнение этого решения потребовало от болгар новых хлопот, но
этот раунд борьбы с Румынским государством болгарское сообщество
выиграло.

Для  Бухареста  итоги  «Движения  38  сел»  оказались  всецело
отрицательными.   Затяжная  тяжба  с  румынскими  властями
политизировала болгар. «Движение 38 сел», 21 из которых – Болград,
Карагач, Фынтына Зынелор, Шикирли-Китай, Бэняса, Вайсал, Табак,
Курчий,  Кайраклия,  Дермендер,  Ташбунар,  Дулукиой,   Чишмя-
Варуита, Каракурт, Ымпуцита, Этулия, Куза-Водэ, Траян, Чимишкиой,
Болбока и Кугаз, – были населены болгарами, квестор Измаильского
уезда  характеризовал  как  ирредентистскоеxlv,  т.е.  направленное  на
воссоединение Бессарабии с Россией.  «Во время моей префектуры в
Измаиле,  –  отметил в 1931 г.  в  письме государственному министру
бывший  префект  уезда  Ламбрино,  –  я  убедился,  что  болгарское
население является самым враждебным нам, румынам…». Главными
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источниками ирредентизма, полагал бывший шеф полиции,  являются
лицеи Болграда, а наиболее враждебной румынам социальной группой
–  болгарская  интеллигенция.  Функционер  предлагал  закрыть
болградские  лицеи  либо  преобразовать  их  в  сельскохозяйственные
училищаxlvi.

 Обучение велось на румынском языке,  лицеи  служили делу
румынизации болгар, и их не закрыли, но проволочки с исполнением
закона  о  возврате  плавней  продолжались.   Отношение  болгар  к
Румынскому  государству  ничем  не  отличалось  от  позиции  русских.
Сошлемся на выдержку из сводки контрразведки дислоцированного в
Бессарабии румынского 3-го Армейского корпуса от 9 октября 1933 г.:

«1)  Русские. Спокойны, но враждебны румынизму. Спектакли
из  русской  жизни  очень  посещаемы  русским  населением,  а  турне,
организуемые  в  Бессарабии  различными  русскими  театральными
труппами, имеют полный успех.

2)  Болгары. Питают  [к  румынской  власти]  такие  же
враждебные чувства, не проявляя их в каких-либо действиях»xlvii.

 Духовная  консолидация болгарского  сообщества  проявилась  в
негромких,  но  реальных  делах.  В  1934  г.  в  Болграде  был  основан
Народный  банк  «Мунка»;  большинство  его  вкладчиков  составили
болгары. Адвокат  Д. И. Желясков, избранный в румынский парламент
по списку национал-царанистов,   учредил Болгарскую общину.  Хотя
признания за ней права юридического лица ему добиться не удалось,
община  действовала.  Затем  Желясков  активизировал  общественный
комитет,  возглавивший борьбу  за  возврат  общинной собственности.
А.Богя, недостаточно последовательный и, возможно, нечистый на руку,
был от руководства отстранен. 14 июня 1936 г. комитет возглавил Д.И.
Желясков,   по  данным  сигуранцы,  «пламенный  антирумын,
руководитель  болгарского  ирредентистского  движения  на  Юге
Бессарабии»xlviii.

Пытаясь  приспособиться  к  жизни  под  властью  Бухареста,
болгарское  сообщество  Бессарабии  все  же  не  пожелало
интегрироваться в государственную систему Румынии ценой отказа от
болгарской  национальной  идентичности.  Болгары  сохраняли
болгарское национальное сознание и знание болгарского языка. Как и
всему  Бессарабскому  освободительному  движению,  национальному
движению болгар были свойственны неприятие аннексии Бессарабии
Румынским  государством,  политики  румынизации  и  региональной
эксплуатации,  верность  российской   традиции  корректных
межэтнических отношений, ориентация на воссоединение Бессарабии
с Россией. 
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Rezumat

În articol se analizează impactul comunicării copiilor hipoacuzici
din punctul de vedere al integrării lor în grupul semenilor sănătoşi. Aici se
face o analiză  în literatura de specialitate referitor la necesitatea
comunicării,  influenţa ei asupra dezvoltării proceselor psihice şi sociale,
cauzele izbucnirii unui conflict şi tacticile de soluţionare. 

Summary

The article examines the impact of communication children with
hearing in terms of their integration into healthy peer group.  Here is a
review of the literature on the need for communication, influence on mental
processes  and  social  development,  causes  an  outbreak  of  conflict  and
resolution tactics.

Accentul  principal  în  integrarea  persoanelor  cu handicap  auditiv
este  comunicarea  lor  cu  semenii  sănătoşi  şi  relaţiile  lor  interpersonale.
Termenul  de ,,handicap”  are în vedere dezavantajul  social,  pierderea sau
limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa comunităţii, la un
nivel  echivalent  cu  ceilalţi  membri  ai  săi.  Handicapul  apare  atunci  cînd
persoanele cu deficienţe întîlnesc bariere culturale, fizice, arhitecturale sau
sociale care le împiedică accesul la diferite sisteme ale societăţii, sisteme
accesibile  celorlalte  persoane explică Trăian Vrăşmaş (după Simpozionul
internaţional ,,Integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe speciale”,
1998). 

Atât Vîgotschii L. S. (1994) cît şi Stanică Ilie şi Popa Mariana (1994)
menţionează că surditatea singură putea să nu fie un obstacol atît de grav în
calea dezvoltării intelectuale a copilului cu handicap auditiv, dar mutizarea
provocată de ea, absenţa limbajului este un obstacol extraordinar de mare în
acest drum. Şi este destul de clar, că absenţa limbajului la copilul surdomut,
frînează comunicarea totală în colectiv, dar ruperea lui de la acest colectiv,
este  frîna  principală  în  dezvoltarea  funcţiilor  psihologice  superioare.
Cercetările experimentale arată că: din cauza că noi îi luăm din comunicarea
copilului  surdomut,  lui  nu-i  ajunge  în  gîndire.   Din  această  cauză,
încrederea  în  sine  se  va  dezvolta  încet  şi  de  aceea  copilul  ar  putea  să
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manifeste şi o nesiguranţă emoţională. G. A. Miller (1951) îşi începea unul
dintre  capitolele  lucrării  sale  „Limbaj  şi  comunicare”  cu  următoarele
cuvinte: "Organizarea socială este imposibilă fără comunicare?”. La rândul
său, CI. Levi-Strauss (1962) scria: "o societate este constituită din grupuri
care comunică între ele".  Comunicarea este atât  de importantă încât  unii
autori  au numit-o "lubrefiantul  vieţii  individuale şi  sociale a oamenilor”.
Zlate  Mielu  (2006)  consideră  că  „comunicarea  între  persoane  sau  între
grupuri joacă un rol esenţial, de prim ordin. Ea este atât de importantă şi
utilă încât unii autori nu s-au sfiit s-o considere ca reprezentând unul dintre
"elementele" cheie în definirea, înţelegerea şi explicarea individului şi chiar
a societăţii. Există, am putea spune, câteva "raţiuni" ale comunicării la nivel
individual. Prin comunicare,  individul se umanizează, îşi formează  şi îşi
dezvoltă  personalitatea,  deoarece  ea  este  cea  care  asigură  transmiterea
experienţei  sociale.  De  asemenea,  comunicarea  permite  influenţarea
educativ-formativă a individului. In lipsa comunicării, individul rămâne la
nivelul  dezvoltării  biologice,  rămâne  izolat,  inapt  pentru  interacţiunea
socială, privat de capacitatea de integrare în colectivitate. Nu va fi posibilă
interacţiunea raţională, bazată pe gândire  şi reflexie, coordonarea reciprocă
a persoanelor, cooperarea  şi interinfluenţarea reciprocă. Omul este o fiinţă
care comunică  şi în virtutea acestui fapt se formează  şi se manifestă ca
om”. 

Particularităţile dezvoltării psihice a copiilor cu deficienţe de auz
au fost studiate de S. Borel Maisonny, Decio Scuri, P. Oleron, Meiklebust,
I. R. şi A. W. Ewing, H. Herren, L.Mandin etc. (după Stanica Ilie şi Popa
Mariana, 1994) şi s-a emis părerea că structurile psihice ale deficienţilor de
auz nu au o dezvoltare specifică, ci sunt numai retardate, în mod temporar,
până când deficienţii de auz îşi vor însuşi limba, în aşa fel încît aceasta să
devină instrument al gândirii şi mijloc principal de comunicare.  Specificul
comunicării  persoanelor  hipoacuzice  este  utilizarea  limbajului  mimico-
gestual,  care  este  o  parte  componentă  a  limbajului  nonverbal.  De  Vito
(1988)  stabileşte   şase  funcţii  ale  comunicării  nonverbale  asociate  celei
verbale.  Astfel,  ea accentuează, completează, contrazice,  reglează, repetă,
substituie comunicarea verbală.  În lucrările  sale  Şchiopu U. şi Verza E.
(1997) demonstrează că cuvântul stimulează nu numai dezvoltarea gândirii,
dar  şi  a  celorlalte  procese psihice.  Cu ajutorul  cuvântului  se acumulează
experienţa  şi  se  vehiculează  informaţia  necesară  desfăşurării  operaţiilor
gândirii abstractizarea, generalizarea.

Numai posedarea pe deplin a limbajului verbal îi permite să treacă
de la gândirea cognitiv-verbală la gândirea verbal-logică care va influenţa
puternic  asupra  dezvoltării  tuturor  calităţilor  personalităţii  lui  susţine
Zicheev A. G. (2000).

Şmatco N. D. (1999) a cercetat  potenţialul posibilităţilor copiilor
cu deficiente auditive şi a constatat că ele sînt maximale. Aceşti copii nu
devin auzitori (pentru că medicina nu are posibilitatea de a întoarce auzul),
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însă pot maximal să se apropie după nivelul general şi a dezvoltării vorbirii
cu copii de aceeaşi vîrstă ce posedă un auz normal. Şi la copiii, ce nu mai au
şi  alte  dereglări  în  dezvoltare,  cu  ajutorul  lucrului  corecţional  adecvat
îndreptat spre un anumit scop, ce se petrece din primele luni de viaţă, de
acum la 3-5 ani, în pofida hipoacuziei severe se poate maxim de apropiat nu
numai  de  nivelul  general,  dar  şi  de  standardele  vîrstei  în  dezvoltarea
vorbirii.  În  acest  caz  ei  posedă  vorbire  desfăşurată  prin  fraze,  liber
comunică  cu  maturii  şi  copiii,  povestesc  despre  cele  văzute,  întîmplate,
recită  poezii,  cîntă  cîntece,  bine  înţeleg  vorbirea  adresată  lor,  pe  care  o
sesizează  auditiv-verbal  (privind  la  buzele  vorbitorului  şi  concomitent
ascultînd – cu ajutorul protezei individuale).  Rezonanţa propriului glas, de
regulă puţin se deosebeşte de vorbirea copiilor de aceeaşi vîrstă. 

Eficacitatea  comunicării  este  strict  dependentă  şi  de  gradul  de
implicare  a  persoanei  în  ea.  La rândul  său,  gradul  de implicare  exprimă
caracterul funcţional al comunicării  şi limbajului, iată de ce psihologii s-au
concentrat pe stabilirea funcţiilor acestor două mecanisme psihice. Tocmai
de aceea găsim extrem de interesantă o clasificare a funcţiilor comunicării şi
limbajului făcută de Gerard Wackenheim (1969) în raport cu individul  şi cu
grupul. Autorul citat consideră că limbajul  şi comunicarea îndeplinesc, în
raport cu individul, următoarele funcţii:

1)  funcţia  de  integrare  a  individului  în  mediul  său  (permite
individului să trăiască alături şi împreună cu alţii, să ia poziţie faţă de alţii,
să  se  adapteze  situaţiilor  noi,  să   ţină  seama  de  experienţa  altora,  să
asimileze o parte din ea); 

2)  funcţia  de  dezvăluire   şi  autodezvăluire   (prin  comunicare,
individul  se  face  cunoscut  altora,  dar  şi  sieşi,  îşi  corijează  o  serie  de
percepţii  şi  atitudini  eronate,  se  introspectează  şi  se  poate  înţelege  mai
bine);

 3) funcţia valorizatoare  (comunicarea răspunde nevoii individului
de a fi apreciat, prin intermediul ei individul atrăgând atenţia altora asupra
sa, implicit, afirmându-se); 

4)  funcţia  reglatoare  a  conduitei  altora   (comunicând  cu  alţii,  un
individ îşi poate ameliora poziţia în ierarhia grupului, îi poate determina pe
aceştia să-şi schimbe atitudinile, creează conflicte sau atmosfere destinse în
timpul unei conversaţii);  

5) funcţia terapeutică  (comunicarea este un mijloc curativ, mărturie
în acest sens stând psihoanaliza, psihodrama şi întreţinerea rogersiană). 

De asemenea în integrarea  persoanelor  hipoacuzice  trebuie să se ţină
cont  de  factorii  care  facilitează  comunicarea  eficientă  –  evitarea
conflictelor.   Atît  olandezul   Djois  Lauve  (1994)  cît  şi  autorii  ruşi
Bogdanova T.  G.  şi  Mazurova  N.  V.  (1997)  susţin  că  copiii  cu  diferite
deficienţe auditive fac parte din  grupa de risc socială şi emoţională. Ei nu
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au practica comunicării cu copii de aceeaşi vîrstă, foarte repede se află într-
un cerc  vicios:  neputinţa de a  se adapta  în  societate  duce  la  micşorarea
contactelor,  dar aceasta,  la rîndul său, duce şi  la  mai mari  neajunsuri  în
dezvoltarea socială şi emoţională, căci apar retrăirile grele de discriminare.
Aceasta este cauza că copilul handicap (de auz) devine timid, dependent,
neîncrezut în forţele proprii, ambiţios şi negativist constată Şchiopu U. şi
Verza E. (1997).  

Izbucnirea  propriu-zisă  a  unui  conflict  în  comunicare  dintre  copiii
hipoacuzici şi semenii sănătoşi este marcată de numeroase semne, mai mult
sau mai puţin evidente. După Frujină Ion şi  Teşileanu Angela (2002) pot fi
identificate diferite categorii de semne care ţin de:

- comunicare (insuficientă sau negativă);
- discuţii în contradictoriu;
- întreruperea comunicării;
- relaţii interpersonale de ostilitate, rezervă, agresiune;
- evitarea unor contacte sociale directe;
- starea psihică a unei persoane.

Metodele prin care se pot preveni situaţii conflictuale între aceste
două  categorii  de  copiii  sunt  reprezentarea corecta  a  imaginii  de  sine,
cunoaşterea  şi  respectarea  celorlalţi,  recunoaşterea propriilor  greşeli,
ascultarea activă, etc. În literatura de specialitate sunt prezentate tactici care
pot fi folosite pentru a aborda obiecţiile formulate de diferite persoane şi
care preîntâmpină degenerarea acestora în conflicte:

-  tactici  axate  pe  reformularea  enunţului  interlocutorului,
valorificând  cuvintele
spuse  de  acesta  pentru  a  ieşi  dintr-un  impas  conflictual:  reformularea
selectivă  –
pozitivă, reformularea evazivă;

- tactici axate pe redefinire, reenunţare cu scopul de a minimiza un
reproş, maximiza un avantaj; 

-  tactica colaborării presupune antrenarea interlocutorului în
rezolvarea problemei;

-  tactica  axată  pe  solicitarea  unei  soluţii  chiar  interlocutorului:
”cum ai proceda dacă ai fi în locul meu?”;

- tactici axate pe folosirea unor metafore: presupun susţinerea unui
argument cu ajutorul unui dicton, relatării unei întâmplări;

-  tactica  retorsiunii  presupune  combaterea  obiecţiilor
interlocutorului  folosind
propriile lui arme;

- tactica întreruperii discuţiei pentru a câştiga timp de gândire.
Vîgotschii L. S. (1956) insistă că educarea socială va birui deficienţa.

Orbul va rămîne orb, surdul – surd, dar ei vor înceta să fie deficienţi, pentru
că deficienţa este noţiune socială... Nu este departe timpul cînd pedagogia
se va ruşina de noţiunea ,,copil  deficient”.  Şi  atunci  va dispărea  această
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noţiune, simbolul direct  al deficienţei  noastre.   Nu trebuie nici un fel  de
reduceri  pentru  surditate,  ...nimic  nu  întăreşte  puterile  sufleteşti,  ca
încrederea. Uiţi de deficientul tău – surditate, cînd vezi că la tine nu se uită
ca la un ,,individ”, dar cred în puterile şi capacităţile tale (Platov A. după
Diacicov, 1957).  

BIBLIOGRAFIA

1.De Vito J. A. "Human Communication", "The Basic Course", N.
Y., Harper & Row Publishers, 1988. – 157 p.

2.Frujină Ion.  Teşileanu Angela, Comunicare, negociere şi rezolvare
de conflicte, Ed. Modan, Bucureşti, 2002 – 178 p. 

3.Levi-Strauss C. I.. La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.
4.Miller G. A. Language and Communication, Mc Graw-Hill, 1951,

362 p.
5.Stanică Ilie, Popa Mariana. Elemente de psihologia dificienţilor de

auz  /  Institutul  Naţional  de  reciclare  şi  educaţie  specială  a  persoanelor
handicapate, Bucureşti, 1994 – 160 p. 

6.Şchiopu U., Verza E.. Psihologia vîrstelor: Ciclurile vieţii.-  Ed. A
3-a revăz. – Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 1997. – 508 p.

7.Wackenheim Gérard.  Communication  et  devenir  perrsonel.
Approche psychosociologique. Paris, Éditions de l'Epi, 1969, 343 p.

8.Zlate  Mielu.  Fundamentele  psihologiei,  Editure  pro  humanitate,
Bucureşti, 2006, 313 p. 

9.Богданова  Т.  Г.  Мазурова  Н.  В.  Влияние  внутрисемейных
отношений  на  развитие  личности  глухих  младших  школьгиков  //
Дефектология. – 1997, №, с.  40 – 44.

10. Выготский  Л.  С.  o  развитие  речи  глухих  //
Дефектология. – 1994, № 4, с. 88 – 90. 

11. Выготский  Л.  С.  Избранные  психологические
исследования.  Мышление  и  речь.  Проблемы  психологического
развитья ребёнка. М.; Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР, 1956. – 519 с.

12. Дьячков  А.  И.  Воспитание  и  обучение  глухонемых
детей, Изд. АПН, РСФСБ., Москва, 1957.

13. Шматко  Н.  Д.  Для  кого  может  быть  эффективным
интегрированное обучение // Дефектология. – 1999,  № 2, с. 49 – 56. 

14. Зикеев  А. Г. Особенности работы на уроке развитья
речи в подготовительных классах школы для слабослышащих детей //
Дефектология. – 2000, № 3,  с. 42 – 48.

266

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pens%C3%A9e_sauvage_(essai)


ANALIZA COMPARATIVĂ A TIMPULUI VERBAL ÎN
LIMBILE ROMÂNĂ ŞI BULGARĂ

Tatiana Chishchileva 

Pentru  a  înţelege  starea  contemporană  a  limbii,  categoriile
gramaticale  ale  ei,  structura  fonetică,  structura  vocabularului  trebuie  să
analizăm fiecare fenomen a limbii contemporane ca rezultat al unei perioade
de dezvoltare îndelungată, ca rezultat al transformărilor şi modificărilor care
au avut loc în această perioadă de timp. 

Rădăcinile  limbii  se  trag  din  antichitate.  Aceasta  înseamnă  că
elementele limbii contemporane au fost fondate încă în epoca străveche.

Limba nu poate fi în stare de linişte. Ca şi tot în natură şi societate,
ea se dezvoltă permanent. Una din cele mai principale legi ale limbii - legea
de  tranziţie  permanentă  dintr-o calitate  în  altă.  În  acest  timp elementele
calităţii noi se acumulează, iar elementele vechi dispar. 

Schimbăile de ultimă oră în societatea contempornă înaintează tot
mai  frecvent  cerinţa  de  cunoaştere  a  limbilor  europene,  şi  nu  în  mod
obligatoriu cunoaşterea limbii engleze.

 Domeniul analizei comparative a verbului din limbile română şi
bulgară  este  puţin  cercetat  la  etapa  actuală,  fiind  reprezentat  de  cîteva
lucrări semnate de  Bernd Heine and Tania Kuteva. Language Contact and
Grammatical  Change.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2005,
André Du Nay, The Origins of the Rumanians: The Early History of the
Rumanian Language etc.

Cum se ştie,  limba română aparţine familiei indo-europene,  face
parte  din grupa  limbilor  romanice  (limba italiană,  limbă franceză,  limba
spaniolă, limba portugheză etc.), la baza cărora stă limba latină. Dar totuşi şi
limba bulgară are o mare înfluenţă asupra limbii române şi invers. Deşi una
e slavă, alta e romană, dar istoriceşte şi geografic aceste popoare erau şi
sunt „comdamnate” la vecinătate, la relaţii din cele mai apropiate. 

Efectul  legii  de  tranziţie  este  evident,  dacă  vom analiza  cazuri
concrete de modificare istorică a limbii române.

În  vocabularul  unei  limbi  lexemele  verbale  se  deosebesc  prin
complexitatea  structurii  semantice,  prin  varietatea  de  categorii  şi  forme
gramaticale, de relaţii paradigmatice şi sintagmatice. 

Se consideră că, datorită însuşirilor sale, verbul constituie nucleul
comunicării,  centrul  enunţului  şi  este  „responsabil”  de  organizarea
sintactică şi semantică a enunţului.

În structura limbii, verbul este elementul central, în jurul căruia se
grupează,  în  procesul  de  comunicare,  toate  celelalte  unităţi  lexico-
gramaticale. 
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Datorită importanţei sale deosebite în comunicare, verbul este una
dintre cele două părţi de vorbire prezente în toate limbile. 

De  aici  vine  necesitatea  de  a  cerceta  aparte  verbul  din  limbile
româna  şi  bulgară,  pentru  identificarea  asemănărilor  şi  diferenţelor  în
aspectul temporal al verbului în aceste două limbi, pentru cunoaşterea cît
mai complexă a categoriei timpului în limbile română şi bulgară, a evoluţiei
acestei  categorii,  a  proceselor  care  reflectă  structura  internă  şi  externă  a
verbului.

Limba  româna  provine  din  latina  populară  vorbită  sau  latina
vulgară  (lat.  vulagaris  =  popular).  Rădăcinile  limbii  bulgare  provin  din
limba slavonă veche. 

Procesul de formare a limbii române se încheie în secolul al VII-
lea. Invaziile popoarelor migratoare: goţii, gepizii, hunii, avarii, slavii, etc.
au influenţat limba fără a modifica fondul principal de cuvinte şi structura
gramaticală de origine latină.

Morfologia limbii române moşteneşte,  în bună masură,  realitatea
limbii latine populare. Majoritatea părţilor de vorbire, flexibile si inflexibile,
sunt moştenite din limba latină: substantivul, cu cele trei declinări; articolul;
adjectivul cu gradele de comparaţie; pronumele; numeralul; verbul cu cele
patru conjugări.

Cercetătorii sunt de părerea că limba română a moştenit aspectul
verbal  latinesc:  „Sistemul verbal  românesc reproduce  în general  sistemul
latin în ceea ce priveşte aspectul,  deşi  mult mai slab. Timpurile verbului
românesc se pot grupa şi ele în infectum şi perfectum, dar opoziţia de aspect
dintre ele se simte mult mai rar şi mai slab”. De această părere sunt savanţii
A. Savin-Zgardan, C. Cemîrtan  ş. a.

Unii lingvişti au afirmat că aspectul este un împrumut din limbile
slave sau că s-a dezvoltat  sub influenţa acestora:  „aspectul  verbal  este o
inovaţie a slavei” [4, p. 223].

Un argument pro este un sistem temporal al limbii române foarte
variat, asemănător cu cel bulgar, sîrb etc.

Drept un contraargument  poate servi  faptul că limbile română şi
bulgară sînt limbi diferite, cu categorii gramaticale diferite care nu se pot
influenţa. 

Totuşi,  timpul este o categorie specifică pentru toate limbile indo-
europene, inclusiv pentru limba română şi bulgară.

În ciuda faptului că limba bulgară şi română sunt limbi din familii
diferite, în aceste limbi sunt multe elemente comune, una principală fiind
tendinţa spre analitism.

Categoriile gramaticale ale verbului bulgar coincid cu o mică exepţie
cu cele din limba română. 
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Fiecare  limbă  are  cîte  6  categorii  concordante,  care  sînt  diateza,
modul, timpul, persoana, numărul, genul (залог, наклонение, време, лице.
число, род) şi una specifică pentru limba bulgară вид. Categoria «вид» este
şi în limba română, dar nu formează o categorie aparte, ci reprezintă numai
aspectul perfect sau aspectul imperfect al verbului român. Dintre categoriile
enumerate,  diateza,  modul,  timpul  şi  „вид”  (pentru  limba  bulgară)  sînt
specifice  pentru verb,  persoana este  o  categorie  comună numai  cu unele
pronume, pe cînd numărul, genul sînt categorii comune tuturor părţilor de
vorbire flexibile.  Categoriile  specifice  — diateză,  modul  şi  timpul — se
întîlnesc  la  toate  (primele  două)  sau  la  cele  mai  multe  (timpul)  forme
verbale. 

Verbul este partea de vorbire cu cea mai bogată flexiune. Numărul de
forme diferite la care poate ajunge un verb fiind de 28 de forme simple şi 58
de forme compuse numai la diateza activă (cu cele 148 de la diateza pasivă
formele compuse sînt 206). 

În limba bulgară putem şă evidenţiem şi mai multe forme, pentru că
are şi mai multe timpuri verbale. Forma-tip a verbelor, sub care pot fi găsite
în  dicţionare,  în  limba  română  este  cea  de  infinitiv  prezent  (în  unele
dicţionare mai vechi forma-tip este persoana I sg. a indicativului prezent),
dar în limba bulgară, datorită absenţei infinitivului, forma-tip este persoana
I sg. a indicativului prezent.

Partea de vorbire bine reprezentată numeric (a doua după substantiv)
şi în continuă îmbogăţire, verbul prezintă deosebiri importante în ce priveşte
productivitatea de la un tip flexionar la altul şi chiar de la o formă, la alta.

Sistemul temporal al verbului în limba română şi în limba bulgară
e foarte bogat şi dezvoltat. Sistemul temporal al verbului în limba română a
păstrat bogaţia sistemului verbal latinesc,  dar şi a adus cîteva noutăţi din
limbile apropiate.  În acelaşi  fel  şi sistemul temporal al verbului  în limba
bulgară  a  păstrat  bogaţia  sistemului  verbal  a  limbii  bulgare  vechi,  în
anumite cazuri chiar şi a adăugat cîteva categorii.

Timpul  e  una  din  cele  mai  caracteristice  categorii  gramaticale  ale
verbului  în  ambele  limbi. Momentul  în  care  are  loc  acţiunea  poate  fi
exprimat fie în raport cu momentul vorbirii — deci în raport cu prezentul
—, fie  în  raport  cu alt  moment  sau  cu  altă  acţiune.  Din acest  punct  de
vedere timpurile în limba română sau numai valorile temporale se clasifică
în  a b s o l u t e  (cele  care  raportează  acţiunea  la  momentul  vorbirii)  şi
r e l a t i v e  (cele  care  raportează  acţiunea  la  alt  moment  sau  la  altă
acţiune).   De  exemplu,  prezentul  indicativ  este  u n  timp  predominant
absolut, în timp ce viitorul anterior este un timp exclusiv de relaţie. La fel şi
în limba bulgară, timpurile se clasifică în  времена с проста ориентация
(с един ориентационен момент) и  времена със сложна ориентация (с
два или с три ориентационни момента)”.

O trăsătură caracteristică în sistemul verbal a limbii bulgare este
prezenţa a 3 timpuri verbale cu 9 aspecte: cегашно просто време, минало



Tatiana Chishchileva 

несвършено  време  (имперфект),  минало  свършено  време  (aорист),
минало неопределено време (перфект),  минало предварително време
(плюсквамперфект), бъдеще просто време, бъдеще време в миналото,
бъдеще  предварително  време,  бъдеще  предварително  време  в
миналото. 
O  altă  trăsătură  este  existenţa  a  преизказно  наклонение,  pentru
exprimarea  acţiunii unde vorbitorul nu este martor.

Sistemul temporal al verbului în limba română este foarte variat, limba
română are 3 timpuri verbale cu 7 aspecte:  prezentul indicativ, imperfect,
perfectul compus, perfectul simplu, mai mult ca perfectul, viitorul I, viitorul
II.

Studiind verbul din limbile română şi bulgară din perspectiva timpului
se poate vedea că verbul romănesc şi cel bulgar au atît trăsături comune, cît
şi trăsături specifice care aparţin numai unei limbi.
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Tuturor acelora care nu mă cer
şi nu mă cunosc, am vrut să fiu
o candelă pentru mai tîrziu.

Magda Isanos

           Drumul spre matricea stilistică a neamului al literaturii române din
Basarabia  a  sec.  XX este  un  drum întrerupt  adesea,  dar  reluat  cu  forţe
eseistice refăcute şi cu multă înverşunare energică în ciuda obstacolelor de
orice natură. Oricum s-ar începe drumul fie zgomotos programatic, fie sub
semnul senin al tradiţiei, fie sub imperiul cutezătoarelor înnoiri formale –
scriitorul  basarabean  păstrează  mai  întotdeauna  dreapta  cumpănă  a
sufletului românesc, avînd o viziune a plinului şi rotundului. El întîrzie cu
bună ştiinţă,  începînd temerar,  dar  cu o prudenţă  specifică  şi  sfîrşind cu
seninătate şi calm clasicist, e o îmbinare organică prin urmare, fie că este
romantic  simbolist  sau  expresionist  în  avînturile  sale  iniţiale  el  sfîrşeşte
neapărat prin a se clasiciza. 
          Sincronizarea cu procesul literar general-românesc sau european are
de asemenea aspecte  stranii,  fiind ba de  o concomitentă  momentană,  ba
întîrziată, ba de o intermitenţă pe parcursul a cîtorva decenii, dacă poezia lui
Alexei  Mateevici  se  pune  pe  unda  celeia  a  lui  Octavian  Goga  chiar  în
momentul apariţiei volumului acestuia Poezii  (1907),  Petru Stati îşi scrie
strofele pentru veac nou în cheia profetică a poemelor „Pătimirii noastre” în
1937, iar poezia lui Ion Bolduma se revendică în mod expresiv de la ele
abia în anii 60...
       Ceea ce am putea denumi postsincronism este un fenomen specific
basarabean,  prin  reprezentanţii  săi:  Nicolae  Costenco,  Ion  Buzdugan,
Teodor Nencev, Alexandru Robot, Bogdan Istru, Andrei Ciurunga, George
Meniuc, Magda Isanos, Petru Stati  ce preferă în anii 40 esenţele deja bine
distilate,  trecute  prin  retortele  romantismului,  simbolismului  şi
expresionismului, ca şi prin acelea ale clasicismului românesc şi universal.
Dintre  multe nume remarcabile  ale  literaturii  române se impune numele
Magdei Isanos, poeta excepţională, cu mare influienţă asupra întregii poezii
feminine de după război. 
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          Ea este  socotită cea mai profundă poetă a literaturii române şi a fost
considerată una „dintre cele mai înzestrate vlăstare”1, care a adus cu sine  ,,o
creaţie autentică şi originară”2. 
         Magda Isanos conştientizează că formula lirică directă nu mai prezintă
interes  într-o  lume  modernă  şi  se  impune  printr-o  poezie  îndrăgită   de
adepţii doctrinei clasicizante. În creaţia sa poeta a preferat o altă modalitate
de  comunicare  a  propriilor  experienţe  existenţiale,  a  sentimentelor,
obsesiilor şi neliniştii. Poemele Magdei Isanos practică un soi de vrăjitorie
evocatoare de spaţii necunoscute şi, în acelaşi moment cunoscute, înrămate
în  frumuseţea  şi  puritatea  începutului.  De  vreme  ce  spaţiul  imaginar
simbolizează  haosul  originar,  el  cuprinde  în  sine  ideea  de  loc  al
potenţialelor şi imprevizibelelor relaţii noi. Revenind neîncetat la starea de
început,  poezia  nu o repetă în  prezent,  ci,  dimpotrivă,  crează  „o situaţie
nicicănd trăită rostită şi se deschide spre alte posibile în devenire”.3

    Pompiliu  Constantinescu constată  că  în  poezia  Magdei  Isanos
,,lirismul există, [...] în substructura poetesei ca ceva natural. Un intimism
din care irizează nu ştiu ce nostalgic, versul sugerînd mai mult decît spune
în esenţă”.  Lumea interioară  a  eului  liric  se  proiecteză  printr-o serie  de
imagini vizuale şi auditive, care reprezintă ceea ce ea cugetă şi simte, poezia
devenind o variaţiune pe tema eului. În poezia ei se simte o flacără mereu
arzîndă ce aprinde sufletele noastre peste decenii. Fiecare cuvînt al ei era
ales cu o dozare plină de grijă şi afecţiune.
          La 17 aprilie 1916, la Iaşi, cînd se năştea Magda Isanos, primăvara
provoca viaţa într-o lumină nouă, pregătitoare a unui drum deloc uşor, un
pic perfid, cu un început şi un sfîrşit marcat de cele două rîzboaie mondiale,
care au schimbat multe convingeri existenţiale. Părinţii săi erau doctori în
medicină.  Au lucrat  la Costiujeni în apropierea Chişinăului. Copilăria i-a
fost vegheată de părinţii  plini de grijă şi afecţiune. Mult timp îşi petrece
printre pacienţii tatălui său, unde vede boala, suferinţa şi moartea. Magda,
avea  o  putere  imensă,  izvorîtă  din  marea  ei  generozitate  transformînd
lacrimile în surîs şi reuşind în cele mai crîncene situaţii, cand alţii ar fi plîns
istoviţi de prea multă durere, să alunge tristeţea, să aducă linişte în jurul ei.
Absolveşte Liceul Eparhial  din Chişinău, apoi din 1934 –  1938 urmează
cursurile Facultăţii de Drept şi de Filosofie a Universităţii din Iaşi. După
absolvirea cursurilor profesează un timp avocatura în acelaşi oraş.
          Încă de la o vîrstă fragedă, 16 ani, Magda Isanos debutează, la revista
şcolară  „Licurici”  cu poeziile  ,,Aş vrea  un basm” şi  „Primăvara”,  iar  în
numărul din aprilie 1933 cu poezia „Gelozie”. Acest prim pas al debutului
este urmat de colaborarea la revista „Ghiocel” unde Magda Isanos publică
două proze scurte „Creionări” şi „Inseparabilele”.  Numele Magdei Isanos
este legat  şi  de alte  reviste  precum Crai  nou, Chiocel,  Însemnări  ieşene,
Iaşul, Jurnalul literar,  Viaţa românească, Adevărul literar şi artistic, Viaţa
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Basarabiei,  Cuget  moldovenesc,  Pagini  Basarabene  s. a.  Foarte  des  prin
poeziile  poetesei  se  strecura  sentimentul  ce-i  acapara  suletul  -  tristeţea.
Tristeţea din poeziile nocturne ale Magdei Isanos, este reversul veseliei de
peste zi.  Magda Isanos îşi  scria  poeziile mai mult noaptea,  sub ocrotirea
umbrei pentru a înţelege mai bine lumina şi lumea înconjurătoare.
        Magda Isanos reuşeşte să scrie şi să publice un şir de lucrări neuitate,
publică în Însemnări ieşene, aproape număr la număr, poezii ca învrăjbiri:
La  marginea  cimitirului,  Blestem,  Lacul,  Calul  de  la  birja  de  noapte,
Ultimul sărut, După scriptură, Logodna de primăvară, Risipire, Greşeala de
tipar,  Vis  vegetal,  Capricii,  Murim, România,   în revista  Lumea publică
poezia Cîntarea păstorilor etc.
          Operele Magdei Isanos exprimă atitudinea eului faţă de această
realitate frustrantă: ,,Piticii care bat sub pămînt, / căutînd vîna de aur, răul
sfînt, / ochii diamantului nesăgetat/ şi degetul unui urs împărat” (Magda
Isanos. Auz). Stările emoţionale, frica, oroarea sau resemnarea se proiecteză
în imagini  cu profunde semnificaţii  în volumul  „Poezii” (1943) şi  ,,Ţara
luminii-imnuri pentru pămînt” (1946). Poeta ne-a lăsat o amprentă adîncă în
sufletele noastre, un univers poetic bogat prezentat ca un rezultat al figurării
spiritului. Ea cîntă aspiraţia spre lumină şi linişte, spre marile înălţimi ale
sufletului. In general, poezia Magdei Isanos nu este o poezie de imagistică.
Poezia ei este simplă, lipsită de pretiozităţi. Se simte că nimic nu e 'facut',
compus schematic.  Simplu şi  curat,  şuvoiul  liric  curge  direct  din suflet.
Poezia are ceva firesc şi cald, apropiat şi vibrant. Nici metafore rare, nici
epitete nefolosite, cautătorii de frumuseţi aride nu reuşesc să găsească în
volumele Magdei Isanos. Poezia ei comunică sentimentul unei trăiri intense
şi al unei legături directe, de la suflet la suflet. Profunzimea îi dă simplitate,
frumusetea idealului ei de viată îi da frumuseţe mesajului poetic.”9

      Lucrînd împreună cu soţul ei la drama „Focurile”, a pus în gura unui
personaj, următoarea replică: „Dac-aş şti că prin moartea mea se schimbă
măcar  un strop din nedreptăţile  lumii,  sunt gata să mor...” S-a întîmplat
această  pierdere  la  17  noiembrie  1944,  la  Bucureşti...  iar  nedreptatea  a
urmat  drumul  însoţind  omenirea  mereu,  în  toate  secolele  ce  au  urmat.
Elisabeta Isanos, fiica Magdei Isanos, cu un dor subtil, un freamăt uşor de
amintire...  ca  acele  al  unei  îmbrăţişări  eterne  ne-a  lăsat  rîndurile  sacre
închinate  mamei sale: ,,Doamne, n-am isprăvit / cîntecul pe care mi l-am
şoptit,  /  Nu-mi  trimite  îngeri  de  gheaţă  şi  pară  /  în  orice  seară...  /
Oamenilor  voiam să  le  las  /  sufletul  meu,  drept  pîine  la  popas,  /  drept
pasiune, livada şi cer”.
       A vorbi despre Magda Isanos înseamnă a vorbi despre un înger cu aripi
frînte, mult prea repede de un destin care s-a grăbit să ia un suflet pasionat
de frumos şi adevăr.
      Mereu deschisă spre noi interpretări, poezia Magdei Isanos mizează pe
multiplele asociaţii şi asemănări cu efect magic, pe dilatarea metaforică a
spaţiilor  cu  ajutorul  oglinzii,  visului,  reveriei,  pe  schimbarea  liniilor
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topografice ale spaţiului, pe echivalenţele sinestezice, pe alternarea spaţiilor
limitate cu cele nelimitate.  

Viaţa  şi  activitatea  Magdei  Isanos  au  fost  complexs  studiate  în
istoriografie, dar pînă azi mai atrage atenţia  cercetătorilor şi iubitorilor de
carte. Aici cercetăm doar unele spice din întregul cîmp de grîne în care este
abordat motivul oglinzii, căci însuşi sufletul poetei Magda Isanos a devenit
peste ani o oglindă a emoţiilor veşnice.
        Un ochi cu care se poate privi lumea de dincolo în creaţia Magdei
Isanos este oglinda. Oglinda eminesciană, concepută ca spaţiu de revedere a
esenţelor continuă să capete în poezia Magdei Isanos configuraţii semantice.
Poeta atribuie oglinzii sensuri elementare şi funcţii mimetice. Poezia ei dă
preferinţă oglinzilor  ca mijloace,  instrumente de cunoaştere vizionară,  ce
par menite să capteze ,,imaginea lumii în idee’’. În structura imaginarului
Magdei Isanos oglinda este un element indispensabil. Lumea sa poetică se
construieşte din nenumărate oglinzi, ce se reflectă unele în altele. În apele
oglinzii,  cerul  îşi  descoperă  narcisiac  esenţa  paradisiacă:  ,,Pănă cînd  tot
cerul nopţii,  aplecat /  şi pătimaş, întocmai ca Narcis’’ (Lacul). Cerul îşi
actualizează imaginea în oglinda lacului într-un spaţiu marcat oniric. Prin
oglindire,  spaţiul  mitic  ia locul  spaţiului  fizic.  Poemul  ne avertizează  că
subiectul lui este unul ireal: ,,În inima pădurilor bătrîne / spun basmele c-ar
fi un mîndru lac, / de nuferi plin şi locuit de zîne, / cu ape care totdeauna
tac’’ (Lacul).  În această zonă oglinda dictează şi construieşte după bunul
său plac.
         Lacul este asemenea unei oglinzi în care urmează să se reflecte atît
lumea exterioară cît şi cea interiară şi în lirica eminesciană. De la această
imagine  vizuală,  statică  se  trece  la  una  dinamică  pentru  că  lacul  apare
însufleţit la M. Eminescu prin personificarea: „Tresărind în cercuri albe El
cutremură  o  barcă”. Natura,  lacul  ca  element  al  ei  preia  zbuciumul
sufletesc al poetului, emoţia lui determinată de aşteptarea fiinţei  iubite şi
vibrează în unison cu acesta.
         Un alt rînd de oglinzi, aflate în raport de influenţă reciprocă, sunt cele
ale Esenţei infinite, pe de o parte,  şi a sufletului uman, pe de altă parte:
,,Basmul dragostei noastre nu l-a uitat/ Apa cea stătătoare a inimii mele,/
Cum nu uită lacul nuferi c-a purtat,/ Sau, în zori, că noapte oglindise stele”
(Naufragiu).
      În poemul Magdei Isanos ,,Inima” se conţine apa statică a începutului şi
este  o  particolă  din  frumosul  absolut,  căzută  în  contingent.  Sensul  de
consistenţă ideală a inimii o poartă şi imaginea ,,basmul dragostei noastre”.
Pentru a fi mai convingătoare, poeta adaugă comparaţia: ,,cum nu iută lacul
nuferi  c-a purtat,  /  sau, în zori,  că noaptea oglindise stele”. În oglinda-
conştiinţă acest dat se desfăşoară în toată amploarea, căci ,,nici o trăsătură
n-a  uitat-o”.  Imaginea  recuperată  de  oglinda-conştiinţă  provoacă  emoţii
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contrare:  bucurie  şi  teamă.  Poetul  urmăreşte  itinerarul  imaginar  al
cunoaşterii intuitive a frumosului şi dezvăluie izvorul receptării artistice.
         Oglinda, în imaginarul poetei este şi un simbol al purităţii. Oglinzile-
ochi limpezi ale frumuseţii cîntate de Baudelaire au capacitatea să purifice
realitatea,  transformînd-o în imagini ale eternităţii:  ,,Oglinzi în care totul
mult mai frumos se –aşterne:  / Adîncii mei ochi limpezi, plini de lumini
eterne”. Nu întîmplător, oglinzile îi dau revelaţia frumuseţii dintîi a lumii.
Lumea văzută în oglindă se apropie de cerul platonician - zonă a frumosului
absolut. Oglinda conţine proiecţia frumuseţii însăşi, dorită cu atîta ardoare
de poetă:  ,,Vreau să descopăr lumea,  niciodată /  n-am crezut  cum spun
poeţii, că-i frumoasă. / Însă astăzi, cu lumina pieptănată, dimineaţa mi-a
intrat  în  casă.../  Cu  picioarele  goale  ea  păşea,  /  În  oglindă  răsuna
cristalul,  /  dimineaţa  strămutase  balul  /  fetelor  lumini  în  casa  mea”
(Dimineaţa).  Poeta preia ideea într-un plan figurativ intim. Dimineaţa ,,cu
lumina  pieptănată  întră  în  oglindă”,  se  contopeşte  cu  lumina  astrală
îngheţată  şi  se  răsfrînge  într-un  joc  de  lumini  fluide,  halucinante.
Contaminată de miracolul răspîndit de străfulgerările policrome ale lumii
dintîi, ea nu mai vede lumea simplist, ci vrea să o descopere prin actul de
creaţie. Jocul de lumini în oglinzi are un efect manifest. Iar poezia este o
oglindă ce dezvăluie gradul de receptivitate şi coparticipare la actul pur.
      Oglinda oferă nenumărate posibilităţi de poetizare. Capacitatea ei de a
refracta lumea reală, de a răsfrînge şi a multiplica, creînd senzaţia de infinit,
este oportună pentru reprezentarea unui număr infinit de realităţi virtuale,
spaţii fabuloase: ,,Oglinda-ncet răsună şi s-aprinde / şi-n fundul ei pădurile-
nverzesc”(Multe chipuri). Ca vaste depozite ale memoriei umane, oglinzile
conţin tiparele formelor finite. Nimic nu este nou, totul este prevăzut încă în
dimineaţa lumii: ,,Nu mi-ar părea nicidecum ciudat / să iasă din oglinzi în
cavaler, un pirat, / şi să-nceapă a povesti toată viaţa, / înecîndu-se-n apele
lor dimineaţa” (Oglinzi).
       Pe fundalul strălucitor al oglinzilor existenţele umane se perindă în
cortegii  orientate  spre  seară.  Oglinda  simbolizează  scurta  durată  şi
succesiunea  formelor  mereu  schimbătoare  ale  fiinţei.  Prin  analogie,  apa
preia semnificaţiile oglinzii: ,,Întîlnindu-se cu puterea din soare / sevele se
făceau cînd frunză, cînd floare” (Anotimpuri).
        Oglinda magică a Magdei Isanos expune imagini dintr-o dimensiune
divină, paşnică şi calmantă. Însă aceasta mai transmite şi sentimente departe
de a fi liniştitoare: frica, angoasă, suferinţă, pe care o inspiră cunoaşterea de
sine. Oglinda vizualizează propria nifiinţă a poetei: ,,Candelă întîrziată, / te-
am aprins tîrziu anume, / să clipeşti doar pentru mine. / Tu clipeşti în ceea
lume”.  (Între  oglinzi).  Perspectiva  devenirii  răscoleşte  pînă  la  paroxism
durerea: ,,De oglinzi mă tem şi acum. / Este înlăuntrul lor ca un fum, / care
noaptea se întinde în odae, / mai ales cînd este luna în văpaie. / Se deschide
în oglindă o poartă / spre nu ştiu ce lume moartă”.



Evghenia Mandaji

       Un  asemenea  scenariu  ontologic   întîlnit  în  poemul  cu  titlu
sugestiv ,,Între oglinzi’’dezvăluie starea onirică este declanşată de candela
aprinsă ,,anume” ale lumii cărei prefigurează în oglinzi lumea ,,cealaltă”, ce
se  dovedeşte  a  fi  deseori  imperceptibilă:  ineori  ,,străvezie”,
alteori ,,cenuşie”. Celui ce aprinde lumina în prezent i se deschid şapte porţi
(număr sacru) ale neantului. Chiar şi ochiul ce clipeşte în lumile neantului
apare ca o variantă a oglinzii: ,,Ochiul meu, clipind clipeşte / în atîtea lumi
odată. Şapte uşi s-au dat în lături...” Evident nu este vorba de un ochi real,
ci  de  cel  ce  instituie  viziunea  (,,închis” din  afară  ce  ,,înăuntru  se
deşteaptă’’).  Prin el  fiinţa cunoaşte nefiinţa divină,  ce primeşte aici  chip
uneori de domni, alteori de doamne. Printr-o operaţie inversă, nefiinţa îşi
examinează prin ,,ochelari (şi aceştea fiind o variantă a oglinzii) fiinţa. Iată
de ce eul are revelaţia asemănării cu aceste două ,,oglinzi”: ,,M-am întors
ţipînd spre dînsul. / Cît de cunoscut îmi pari, / vreau să te privesc în faţă, /
domnule cu ochelari!” El se vede prins discret între două oglinzi (pe de o
parte, esenţa sa individuală, iar pe de altă parte, Fiinţa divină), ce se reflectă
recipros.
        Între aceste două oglinzi are loc o comunicare permanentă cu scop de
cunoaştere.  În  ochii  oglinzii  ale  morţilor  se  poate  cunoaşte  soarta:  ,,O,
ridicaţi-mă încă-ntre perne, oameni ciudaţi, / fără chipuri şi fără umbră. /
Văd  soarta  mea  sumbră./  în  ochii  voştri  solemni” (Poemul  femeii  care
iubea primăvara).
         Oglinda face posibilă dizolvarea concomitentă în ambele universuri şi
în diferite  forme înrudite.  În acest  sens ploaia poate servi  drept  oglindă.
Oglinda  este  în  sistemul  poetic  un  instrument  de  cunoaştere  indirectă.
Oglinda  nu  referă  o  simplă  recuperare  a  imaginii,  ci  o  participare  a
sufletului  la  imagine.  Sufletul  devine transparent  într-o imagine cosmică
doar în condiţiile unei imagini fecunde, el concrează peisajul reflectat. Cu
alte cuvinte, sufletul participă astfel la sensibilizarea frumuseţii spre care
tinde.
        Poeta nu mai vede lumina simplist, ci vrea să o descopere prin actul de
creaţie. Poezia este o oglindă ce dezvăluie gradul de receptivitate la actul
pur. Posibilitatea de a reflecta lumea reală, de a o răsfrînge şi a o multiplica.
Creînd senzaţia de infinit de realităţi virtuale, spaţii fabuloase:  ,,Oglinda-
ncet răsună şi s-aprinde / şi-n fundul ei pădurile-nverzesc” (Multe chipuri).
        Oglinda este instrumentul predilect al poetei de iniţiere în moarte. Cu
ajutorul ei se poate atinge echilibrul ca stare a universului. Ea oferă viziunea
spaţiului  paradisiac:  „Oglinda-ncet  răsună  şi  s-aprinde  /  şi-n  fundul  ei
pădurile-  nverzesc”  (Multe  chipuri). Dar  tot  oglinda  distruge  starea  de
siguranţă,  de linişte (De oglinzi mă tem şi acum (oglinzi), relevînd spaţii
terifiante  cu  „femei  şi  copii  suferinzi”.  Utopia  luminoasă  şi  pozitivă  a
existenţei  unei  lumi ideale  dincolo  de moarte  capătă  o altă  faţă,  una,  în
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termenii lui A. Muşina, „neagră”, „în negativ”, care îngrozeşte şi provoacă
durere:  ,,Însă  noi.../  acoperim ciudatele  oglinzi/  suntem  poeţi  şi  suntem
suferinzi” (Oglinzi).
         Oglinda este unul din simbolurile centrale ale poeziei Magda Isanos.
Poezia –oglindă nu are menirea să ,,oglindească’ realitatea, ci s-o producă.
Cititorul însuşi devine un producător de sens. Oglinda intensifică dialogul
textelor şi face vizibilă cunoaşterea vizionară a straturilor abisale ale fiinţei:
„Ca cerul peste ape mă aplec/ Peste sufletul meu singur şi trudit,/ Lumini şi
umbre ca-n oglindă trec/  Şi toate doar de tine-au povestit” (Naufragiu).
Avem în faţă  o  desfăşurare  paralelă  a  procesului  de olindire la  nivel  de
macro- şi microcosmos. Eul se apleacă deasupra sufletului devenit oglindă,
copleşit  de diverse obsesii.  Printr-o operaţie  a imaginaţiei,  oglinda suflet
reproduce reflexele lumii astrale: lumini şi umbre.
        Personajele nu se rezumă numai la cele feminine. Oglinda în care se
contemplă  eul  poetic rememorează  chipuri  de  zîne,  dar  şi  de  îngeri,  de
doamne, dar şi domni, chipul Maicii Domnului, dar şi al lui Isus Chiristos, o
adevărată  geneză  a  lumii  moştenite:  ,,Vă  simt  retrăind  în  sîngele  meu
laolaltă, / vă blestem, sunt mîndră de voi şi sufăr prea mult -/ moştenirea ce
mi-aţi  lăsat-o  e  grea  şi-i  bogată,  /  străbuni  putreziţi  în  ţărîna  Heladei,
demult” (Străbunii). Oglinda face  posibilă  aplecarea  asupra  fenomenului
originar al spiritualităţii noastre.
        În imaginarul Magdei Isanos semnificaţiile oglinzii le are şi fîntîna,
care este o oglindă adîncă, unde eul caută ,,tainele ascunse tuturor” în sens
blagian.  De altfel,  o  oglindă  –ochi  este  fereastra,  simbol  de  o frecvenţă
apreciabilă.  Ochiul  deposedat  de  privire,  ochiul  eului,  se  constituie  o
bucăţică  din  infinitatea  apelor  statice,  localizat  în  inima  omului,  devine
transparent- fereastră, sticlă. Apa-fereastră, fiind ochiul ce priveşte neantul,
transfigurează feţele morţii: ,,La –nceput, prin ferestre deschise, / fel şi chip
de nădejdi îmi veneau şi vise, / eram ca o turlă înconjurată de porumbei, /
mereu cercetată de îngerii mei” (La –nceput prin ferestre deschise). Poeta,
,,ca o turlă înconjurată de porumbei”, este o rudă a Anei lui Manole din
creaţia popurală orală a literaturii noastre.
        Mişcarea  esenţială  care  îi  asigură  Magdei  Isanos  succesul  este
îndepărtarea  de  retorismul  tradiţionalist  şi  adeziunea  la  noul  concept  de
poeticitate. Tînăra poetă încearcă diferite căi de iventivitate şi expresivitate
modernă,  explorînd  elemente  ale  diferitelor  poeticităţi  într-o  modalitate
originală.  Noutatea  poeziei  ei  constă  în  figuraţia  specifică,  inedită  a
imaginarului,  dictată  de  stările  lirice  ale  fiinţei  sfîşiate  între  gravele
probleme ale existenţei şi necesitatea unui loc de linişte. Poemele –oglinzi
fac vizibilă cunoaştrea vizionară a straturilor  abisale ale  fiinţei.  Fiind de
esenţă  primordială,  oglinda  poetei  reflectă  nu  un  individ,  ci  un  destin
cosmic. Ea este una esenţializatoare şi-l include pe cel care se contemplă în
ea. Aici fiinţa umană se vede înrudită cu toate elementele ce o înconjoară. 
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      În concluzie aş vrea să spun că aceasta rămîne a fi, în linii mari, o
picătură văzută în oglinda Magdei Isanos, o practică irepetabilă din fiinţa ei
plină  de  sensibilitate,  veşnic  tînără,  îndrăgostită,  mîngîind  şi  tămăduind
sufletele, stîrnind lacrimi şi renăscînd din fiecare floare, fir de iarbă, bob de
rouă, din fiecare element al naturii pe care a cîntat-o şi a iubit-o atît de mult.
Cu fiecare toamnă care vine peste noi suntem mai trişti şi mai săraci, căci
fiecare toamnă aduce aminte de sfîrşitul celei care s-a stins în lumină.
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ANGLICISMELE RECENTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Eugenia Lazar
Studenta anului ІІІ 

specialitatea  limba şi literatura română / engleză
Conducător ştiinţific Evghenia Mandaji

Una  din  trăsaturile  caracteristice  ale  limbii  române  actuale  o
constituie  diversitatea  ei  stilistică,  determinată  de  multitudinea  situaţiilor
comunicative.

Accentul  de  bază  doresc  să-l  pun  pe  studierea  problemei
neologismelor de origine engleză, recent atestate în limba română, numite
anglicisme sau/şi  englezisme.

Însist  să  familiarizez  cu  terminologia  neologică  mai  multe
categorii de vorbitori (elevi, studenţi, profesori, persoane cu diferite sfere de
activitate), dornici a se adapta condiţiilor noi de viaţă. 

Anglicismele  care  au  pătruns  recent  sau  au  pătruns  anterior  în
limba  noastră  necesită  o  studiere  minuţioasă în  toată  complexitatea  lor.
Acceptarea sau respingerea unui anglicism concret trebuie făcută reieşind
din  necesitatea  (nonnecesitatea)  precum  şi  din  caracterul  facultativ  al
acestuia  în  limba noastră.  Eventual,  necesitatea  unui  sau  altui  cuvînt  de
origine engleză  în limba română trebuie privită din prisma prezenţei sau
absenţei  totale  a  unui  echivalent  adecvat,  care  ar  exprima  noţiunea  sau
realitatea pe care o desemnează cuvîntul împrumutat.

Consider  această temă actuală, deoarece o limbă ia mereu cuvinte
din altă limbă, le asimilează, le schimbă. Este imposibil ca o limbă să nu
împrumute, deoarece nu toate cuvintele pot fi traduse. Spre exemplu, cum
am traduce ”site ” ori ”e-mail”? Aceste cuvinte nu numai aduc o comoditate
în pronunţare, dar şi dau limbii noastre un aer de contemporanietate.

E cert faptul că anume presa a jucat un rol deosebit în îmbogăţirea şi
modernizarea  vocabularului.  Prioritatea  cuvintelor  împrumutate  constă  în
menţinerea sensurilor originare. Mai cu seamă aceasta se referă la termenii
tehnici, ştinţifici, sportivi, etc.
Influenţa engleză s-a intensificat în ultimele două decenii. Distingem o serie
de domenii cu ponderea mai mare a terminologiei engleze: sportul, muzica,
cinematografia, medicina, economia, electronica etc.  

În cele ce urmează, voi încerca să prezint  tabloul sumar al unor
sfere  lexicale  caracteristice  diferitor  domenii  de  activitate,  oprindu-mă
exclusiv asupra dezvoltării  actului  comunicativ  viabil, în special,  cuvinte
împrumutate,  ce au fost atestate în aceste sectoare în ultimele decenii  de
evoluţie  a  limbii  noastre,  specificînd,  doar   în  linii  generale,  nivelul  de
adaptare sau neadaptare a acestora la normele limbii ce împrumută.

Alimentaţie
Produse culinare
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Dintre împrumuturile englezeşti directe sau indirecte folosite mai
ales în alimentaţia publică sînt adaptate normelor limbii - ţintă biftec (DEX)
<E  beefsteak  şi  rosbif   (DEX) <E  roast  beef.  Altele îşi  păstrează  grafia
etimologică   avînd   o  pronunţare  mai  mult  sau  mai  puţin  originară:
hamburger [hamburger], hot-dog [hotdog], steak [steic] [bifsteic], pudding
[‘puding], fast food [‘fastfud] .

Unele dintre aceste anglicisme se supun normelor morfologice de
adaptare,  acceptînd  forma  pluralului  românesc  (biftecuri,  hamburgeri,
steakuri), dar hot-dog  îşi păstrează pluralul englezesc –s (hot-dogs nu  hot-
dogi ), iar la  chipsuri  şi  steaksuri  pluralul  este marcat  prin dublete:  prin
desinenţa englezească -s şi prin desinenţa românească –uri.

 Dulciuri 
Unii termeni neologici denumind preparate dulci creează  serii de

sinonime reprezentate  de  îmbinări de  cuvinte calchiate (traduse) sau cu
forma lor originară:  gumă de mestecat  şi  chewing-gum, dînd naştere unei
polisemii lexicale nedorite.

 Băuturi alcoolice
Unele denumiri de băuturi alcoolice s-au adaptat scrierii  româneşti

cum  ar  fi  şnaps,  pe  cînd  brandy,  whisky,  cherry,  au  păstrat  scrierea
etimologică.

 Băuturi răcoritoare
În loc de cuvîntul tradiţional suc, unui vorbitori preferă anglicismul

juice[‘gius].
Cola  şi   Pepsi  sînt  termeni  eliptici  utilizaţi  de  vorbitori  pentru

desemnarea  băuturilor  numite   Coca-Cola şi   Pepsi-Cola, preparate  din
planta exotică- cola.

Şcoala 
În acest  domeniu la  fel  s-au integrat  cuvinte de origine engleză

denumind  metode  şi  tehnologii  didactice  noi:  manager,  training
etc.,comunicarea non-stop, poster, marker, barem etc.

În  docimologie  se  cunoaşte  un  mijloc  de  apreciere  subiectivă  a
cunoştinţelor-  fenomenul  hello, şi  un mijloc foarte  răspîndit  şi  actual  de
evaluare – testul.

Pedagogia operează astăzi cu termenul ca:  învăţămînt formaţional
(<E  formation)  sau  formal şi  informal,  cu  noţiuni  de  management şi
manager.

În psihologie pe lîngă des utilizata metodă a testului se organizează
traininguri pe variate teme şi seminare peer-support.

Principiile de adaptare a neologismelor
Vorbind despre problema lărgirii fondului lexical al limbii române

prin o serie de împrumuturi şi formaţii neologice trebuie să ţinem cont de
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cele două condiţii considerate fundamentale, cărora acestea trebuie să li se
supună:

1. Să fie atestate de mai multe (ori de dorit în cel puţin două) stiluri ale
limbii literare: publicistic şi artistic, ştiinţific şi publicistic.

2. Să denumească un ”obiect” inexistent sau necunoscut anterior pentru
care nu se găseşte un echivalent în limba română.
Deşi criteriile nominalizate sînt foarte importante, nu sînt sigură că

ne-am putea pronunţa de fiecare dată în baza lor. De aceea consider că de la
caz  la  caz  mai  pot  fi  luate  în  vedere  cel  puţin  una  dintre  următoarele
condiţii:

A) prezenţa neologismului respectiv şi în alte limbi, decît cel din care a
fost  împrumutat,  prin  urmare  tendinţa  acestuia  de  a  deveni  un
element lexical internaţional;

B) capacitatea de a fi uşor adaptabil la sistemele limbii noastre; 
C) însuşirea de a da naştere la derivate şi compuse ori de a se încadra,

fără dificultăţi, într-un cîmp semantic adecvat;
D) tendinţa  de  a  dezvolta  sensuri  noi,  de  obicei  figurate,  drept  o

consecinţă a frecventei întrebuinţări.
Am stabilit  că în numărul cuvintelor împrumutate din engleză sînt

multe  substantive  şi  foarte  puţine  adverbe  (8  –  9)  –  afro,  fair,  fifti-fifti,
nonstop, off, ok, out. Cele cîteva interjecţii (5), de asemenea, nu ne permit a
face o concluzie certă despre această categorie morfologică (out, brec, net,
stop,  taim,  alo).  Împrumuturile  verbale se  adaptează  perfect  la  sistemul
limbii române: scrierea lor este absolut adaptată la ortografia română, ele
nu  prezintă  dificultăţi  în  ceea  ce  priveşte  pronunţia  şi  se  plasează  în
categoria verbelor de conjugarea I.   

 Nu  mai  puţin  important  în  dezvoltarea  competenţelor
comunicative este de a cunoaşte că  îngustarea sensului cuvîntului este un
proces în care şirul respectiv de cuvinte este redus şi în  multe cazuri este
limitat doar la unul ori două din sensurle de care cuvîntul dispunea anterior.
Acest fenomen este caracteristic pentru un grup destul de mare de cuvinte
împrumutate de română care  au o sferă  de aplicare  mai  îngustă decît  în
limba de origine.

De  exemplu,  la  cele  12  sensuri  în  engleză  a  cuvîntului  cup
(”ceaşcă,  cupă”),  în  română  depistăm  doar  sensul  de  ”trofeu”  atribut
învingător în sport.
 Exagerarea sensurilor De exemplu:  drink  care înseamnă la ziua de azi
”băutură importată străină şi scumpă” ce indică marca excelentului product.
Întrebuinţarea greşită a sensurilor. Unii vorbitori români dau o interpretare
greşită a sensurilor cuvintelor împrumutate din engleză, ignorîndu-le sensul
originar. De exemplu,
verbul  to  escalate cu  sensul  de  ”a  mări  intensitatea,  magnitudinea,
însemnătatea”
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 pătrunde în română cu sensul greşit, deoarece este echivalat cu un alt cuvînt
– a escalada, care are sensul ”a se căţăra (a se ridica) pe un munte...”.
Degradarea sensurilor.  Cel mai relevant exemplu în acest  sens ne poate
servi  cuvîntul  business  care  acum e  utilizat  cu  umilinţă,  înjosire,  pentru
expresia ”business în umbra” ori ”şiretlic (şmecherie)” cu forma bişniţă.

Nu toate neologismele de origine engleză pătrund în limba română
cu forma lor originară, de aceea întîlnim şi cuvinte derivate.

 Tabelul 1. Sufixe ce formează substantive

ENGLEZĂ ROMÂNĂ EXEMPLE
-er + Tester(orice aparat care 

serveşte testărilor)
-ist + Columnist(comentator cu 

rubrică permanentă)
-eer + Racketeer 
-ster + Gangster 
-ism + Cartism 
-ship + Leadership 
-ance, -ence × Uteranţă 
-tion, -sion × Conversiune 
-ment + Establishement

Tabelul 2. Sufixe ce formează adjective

ENGLEZĂ ROMÂNĂ EXEMPLE
-y (quality haracteristic
of  ouns) –

Groggy, funky, sexy

-less (absence) – Hammerless  ”Puşca de 
vînătoare cu cocoaşe interne”

-able (capable of) × Predictabil  ”Declarat în avans” 

Tabelul 3.  Sufixe ce formează verbe
ENGLEZĂ ROMÂNĂ EXEMPLE
-ize, -ise × Computeriza, 

containeriza, 
tehnologiza

În concluzii pot spune că nu mi-am propus şi, poate, nici nu am
reuşit să dau soluţii cu privire la utilizarea sau nonutilizarea neologismelor.
Pledez pentru neologism, ca modalitate reală de îmbogăţire a vocabularului.
Dar pentru un neologism ce se integrează spiritului limbii, normelor privind
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cultivarea  limbii  şi,  mai  puţin,  pentru  neologismul  în  sine,  pentru  aşa
numitele ”cultisme” – cînd neologismul nu e folosit din dorinţa de a epata,
ci  ţine de personalitatea  celui  ce  îl  întrebuinţează,  or,  neologismul  chiar
dacă uneori e rar, nuanţează o idee, conferindu-i o ”deschidere” intelectuală.

Aviz
Lucrarea  de faţă  este  consacrată  studierii  anglicismelor  în  limba

română, terminologiei neologice a mai multor categorii de vorbitori. 
Precum observă de la bun început autoarea lucrării ,,Anglicismele

recente  în  limba  română”  se  regăsesc  în  mai  multe  sfere  lexicale
caracteristice diferitor domenii de activitate, spre exemplu în alimentaţie:
produse  culinare,  dulciuri,  băuturi  alcoolice,  băuturi  răcoritoare  etc.  În
domeniul învăţămîntului sau denumit cuvintele integrate de origine engleză,
în docimologie – fenomenul  hello, în pedagogie  şi  psihologie metode şi
tehnologii  didactice  noi.  Sunt  aduse  argumentări  în  privinţa  actualităţii
temei în cauză. Autoarea ne explică principiile existenţionale de adaptare a
neologismelor  şi importanţa lor în societate, în dezvoltarea competenţelor
de comunicare .

Concluziile lucrării constituie prin sine expunerea unor generalizări
ale  autoarei  în  temeiul  studiului  aprofundat  al  izvoarelor  bibliografice.
Ţinem să menţionăm caracterul argumentat al generalizărilor făcute.

                                                                         
Resume 

The development of lexical system in modern Rumanian includes
the system of elements from other languages. The English Language plays
one  of  the  most  important  places.  The  work  “Recent  Anglicanisms  in
Rumanian Language” covers the material about terminology of neologisms
of different categories of speakers and also sports, school and food. 

The  author,  Eugenia  Lazar,  touches  upon  the  principles  of
adaptation of neologisms and semantic processes of lexical elements which
take place in the lexical system of the Rumanian language.

The  author  emphasizes  the  further  perspectives  of  studying  the
above mentioned phenomenon. The work demonstrates competitive abilities
in independent research of the student.  
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Сергей Хорозов 
Тараклийский государственный университет

им. Григория Цамблака, 
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Резюме
Создание  и  существование  неправительственных  организаций

является  следствием  реаллизации  права   людей  на  объединение,
закрепленного   в  различных  нормативных  актах.  Постсоветский
период явился этапом активной правовой институализации третьего
сектора  в  Молдове.  В  статье  анализируются  нормативные  акты,
регламентирующие деятельность НПО в Молдове.

Определение,  разработка  и  реализация  мер,  направленных  на
совершенствование  правовой  базы  деятельности
неправительственных организаций, имеют особо важное значение.24

Правовая  институализация  деятельности  неправительственных
организаций (НПО) Молдовы создала условия для превращения их  в
полноценный общественный сектор. 

Появлению НПО в республике  способствовало предоставление
свободы  создания  общественных  объединений  на  законодательном
уровне, изменение социальной структуры и социальных процессов в
обществе, а также деятельность международных организаций. 

После отмены в начале 1990г. ст. 6 Конституции СССР, которая
закрепляла  идеологическую  монополию  «руководящей  и
направляющей роли КПСС», в советском обществе появились новые
по  содержанию  общественные  объединения.  После  законодательно
закрепленного  права  граждан  на  политические  свободы,  наиболее
активная  часть  населения  стала  содавать  различные  общественные
объединения.  

Постсоветский  период  явился  этапом  активной  правовой
институализации третьего сектора в стране.

Создание  и  существование  некоммерческих
неправительственных  организаций  является  следствием  реализации
права  людей  на  объединение,  закрепленного  в  ст.  21  Всеобщей

24 Ч. 2. Постановления Парламента РМ Nr. 267 от  11. 12. 2008.  Стратегия
развития гражданского общества на 2009 – 2011 годы.
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Декларации  прав  человека,  в  ст.  22  Международного  пакта  о
гражданских  и  политических  правах  от  16  декабря  1966  года  и  в
Конституции Республики Молдова 1994 г.25,  которая имеет высшую
юридическую силу на территории страны. Конституция РМ, в  ст.ст.
41  и  42.  провозгласила  свободу  деятельности  общественных
объединений и права граждан на объединение.26

Кроме Конституции РМ имеются и другие нормативные акты,
которые закрепляют  право  людей на свободу ассоциации. 

Так,  Гражданский Кодекс  РМ27 закладывает  правовые  основы
деятельности  НПО.  Статьи  180-181  ГК  РМ  оговаривают  основные
признаки неправительственной  организации: 

1. Некоммерческой организацией признается юридическое
лицо, преследующее иную цель, нежели извлечение прибыли.

2. Некомерческая  организация  не  распределяет  прибыль
между лицами, участвующими в этой организации.

В ст.  1 Закона РМ «Об общественных объединениях» № 837,
принятого   17. 05. 1996 г.  и  явившегося  базовым  документом,
регулирующим деятельность общественных объединений Республики
Молдовы,  дается  определение  общественного  объединения:
«Общественным объединением является некоммерческая, независимая
от органов публичной власти организация, добровольно созданная не
менее чем двумя физическими и/или юридическими лицами (общест-
венными  объединениями),  объединенными  общностью  интересов  в
целях  реализации  законных  прав  в   соответствии  с  законом.
Общественными объединениями считаются объединения пацифистов,
объединения,  защищающие  и  продвигающие  права  человека,
объединения женщин,  ветеранов,  инвалидов,  молодежные и  детские
объединения,  научные,  технические,  экологические,  культурно-
просветительные,  спортивные  общества,  творческие  союзы,
национально-культурные  общества,  другие  законно  образованные
объединения  физических  и / или  юридических  лиц  (общественных
объединений)». 

В  ст.  2  Закона  регламентированы  основные  цели  создания  и
деятельности общественных объединений: общественные объединения
создаются  и  действуют   в   целях реализации и защиты гражданских,
экономических,  социальных,  культурных  и  иных законных  прав  и
свобод; развития общественной активности и самодеятельности лиц,

25 Конституция Республики Молдова от  29. 07. 1994 Monitorul Oficial Nr.1 
18.08. Дата вступления в силу: 27.08.1994.
26 Nicolae Roşca,  Lilia Gribincea,  Oleg Efrim,  Sergiu Ceauş. Studiu privind
dezvoltarea  organizaţiilor  neguvernamentale  din  Republica  Moldova  t.Editia:
Chişinău, 2007.
27 Гражданский Кодекс РМ, принят законом nr. 1107 / 2002.
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удовлетворения  их  профессиональных  и  любительских  интересов  в
области научного, технического, художественного творчества; охраны
здоровья  населения,  привлечения  его  к  блоготворной  деятельности,
вовлечения  в  занятия  массовым  спортом  и  физической  культурой;
проведения  культулно-просветительной  работы  среди  населения;
охраны природы, памятников истории и культуры; патриотического и
гуманистического  воспитания;  расширения  международных  связей;
укрепления  мира  и  дружбы  между  народами;  осуществления  иной
деятельности, не запрещенной законодательством.     

Молдавское  законодательство  предусматривает  создание
неправительственных организаций в разнообразных формах. Правовая
форма  организаций  характеризует  прежде  всего  специфику
имущественных отношений между организацией и ее учредителями,
но  во  внимание  принимаются  и  другие  обстоятельства,  а  именно:
конкретные  цели, содержание  деятельности.  Укажем  формы
неправительственных  организаций,  предусмотренные  Гражданским
Кодексом РМ и  Законом РМ «Об общественных объединениях»28 и
укажем ключевые особенности каждой из форм. Гражданский Кодекс
РМ в ст. ст. 180 – 181  предусматривает разделение НПО на 3 формы:

а) ассоциация;
b) фонд;
c) учреждение.
Ассоциация — это  некоммерческая  организация,  добровольно

учрежденная  физическими  и  юридическими  лицами,
объединившимися  в  предусмотренном  законом  порядке  на  основе
общности  интересов,  не  противоречащих  основам  правопорядка  и
нравственности,  для  удовлетворения  нематериальных  потребностей.
Ассоциация может создаваться в форме общественного объединения,
религиозного  объединения,  партии  или  иной  общественно-
политической  организации,  профессионального  союза,  союза
юридических  лиц,  патроната  и  в  других  формах  в  соответствии  с
законом. Ассоциация имеет фиксированное членство.

Фонд. Термин  «Фонд»  используется  в  Молдове  в  различных
значениях. До принятия Закона РМ «Об общественных объединениях»
в  1997 г.  фондами  назывались  многие  финансовые  институты,
созданные с целью получения прибыли и имеющие, например, статус
акционерных обществ.  Однако,  согласно  данному  закону,  фонд  как
особая  форма  неправительственной  организации,  естественно,  не
имеет право распределять прибыль. Фонд не имеет членства, создается
на основе добровольных имущественных взносов,    обособленных от

28 Закон № 837 / 1996 от 17. 05. 1996 «Об ощественных объединениях», 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 6 / 54 от 23. 01. 1997.
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имущества  учредителей.  Фонд  имеет  цели,  предусмотренные
учредительным документом.

Учреждением признается  некоммерческая  организация,
созданная  учредителем  (учредителями)  для  осуществления
управленческих,  социальных,  культурных,  образовательных  и  иных
функций  некоммерческого  характера,  частично  или  полностью
финансируемая  им.  Имущество  считается  переданным  учредителем
учреждению на праве собственности, если учредительным документом
не  предусмотрено  иное.  Учредителями  могут  быть  физические  и
юридические лица, в том числе юридические лица публичного права.
Учредитель  отвечает  по  обязательствам  учреждения  в  той  мере,  в
которой  имущества  учреждения  недостаточно  для  погашения
обязательств. Учреждения могут быть публичными и частными.

Другая классификация НПО в РМ приводится в Законе РМ «Об
общественных  объединениях»  1997 г.  Закон  предусматривает  их
разделение  на  общественно-полезные  объединения  и  объединения
взаимной выгоды:

Общественно-полезными  являются  объединения,  деятельность
которых  относится  исключительно  к  защите  прав  человека,
образованию,  приобретению  и  распространению  знаний,
здравоохранению,  социальной  помощи  населению,  культуре,
искусству,  любительскому  спорту,  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий,  охране  окружающей  среды  и  иным  сферам,
имеющим общественно-полезный характер.

Объединения  взаимной  выгоды  создаются  для  удовлетворения
частных, корпоративных интересов их членов.29

Были  приняты  и  другие  основополагающие  республиканские
законы в сфере регламентирования различных аспектов деятельности
НПО в Молдове:

  Закон № 581 / 1999 от 30. 07. 1999 «О фондах».
  Закон № 1420 / 2002 от 31. 10. 2002 «О благотворительности

и спонсорстве».
Положения,  регулирующие  право  на  объединение,   косвенно

содержатся в следующих нормативных актах: 
 Закон № 330 / 1999 от 25. 03. 1999 «О физической культуре и

спорте».
 Закон № 797 / 1996  от  02.04.1996 «О принятии Регламента

Парламента».
 Закон № 64 / 1990 от 31. 05. 1990 «О правительстве».
 Закон  №  123 / 2003  от18.03.2003  «О  местном  публичном

управлении».

29 Закон № 837 / 1996 от 17. 05. 1996 «Об ощественных объединениях», 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 6 / 54 от 23. 01. 1997.
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 Закон  №  264 / 2005  от  27. 10. 2005  «О  врачебной
деятельности».

 Закон № 149 / 2002 от 28. 11. 2002 «О гуманитарной помощи,
предоставляемой Республике Молдова». 

 Закон № 259 / 2004 – «Кодекс о науке и инновациях».
 Закон № 547 / 1995 от 21. 07. 1995 «Об образовании».
 Закон № 1166 / 1997  «О  закупке товаров, работ и услуг для

государственных нужд».
 Налоговый Кодекс РМ от  24. 04. 1997.
 Постановление  Правительства «Об  утверждении

Положения  о  порядке  подтверждения пожертвований  на
благотворительные цели и/или спонсорскую поддержку» № 489 от 04.
05. 1998. 

 Инструкция «О  представлении  декларации  физическими
лицами по налогу на прибыль» от 23. 10. 1998.

Позитивным  вкладом  в  обеспечение  дальнейшего  развития
НПО в Молдове явилось принятие Парламентом Республики Молдова
«Стратегии развития гражданского общества на 2009 – 2011 годы»30,
призванной  способствовать  созданию  законодательной  и  налоговой
базы,  благоприятной для долговременного  развития  сектора
неправительственных  организаций.  В  ней  обозначены  следующие
цели:

1.  Создание  механизмов  обеспечения  разумного  и  открытого
доступа  ко  всем  трем  внутренним  источникам  финансирования
организаций  гражданского  общества:  доходы  организаций
гражданского  общества  и  социального  предпринимательства  от
предоставления платных услуг,  государственного  финансирования и
благотворительности.

2.  Продвижение и поощрение ответственности и прозрачности
деятельности  неправительственных  организаций,  поддержка
демократических принципов внутренней жизни организаций.

Разработка и принятие законов в области НПО  осуществляется
в Молдове и на региональном уровне. Это способствует разрешению
противоречий  между  нормативно-правовым  и  организационно-
технологическим  обеспечением  их  деятельности.  В  связи  с
некоторыми  региональными  особенностями  главным  нормативным
актом, действующим в Гагаузии в сфере регулирования НПО является
Закон АТО Гагаузия «Об общественных объединениях» 2001г. В ст. 2
Закона  оговаривается  его  сфера  действия:  «Действие  настоящего
закона  распространяется  на  все  общественные  объединения,  их

30 Постановление Парламента РМ Nr.  267 от  11.  12.  2008.  Стратегия 
развития гражданского общества на 2009 – 2011 годы.
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структурные  подразделения,  организации,  отделения,  филиалы,
некомерческие  союзы/ассоциации,  представительства  иностранных
некомерческих  неправительственных  организаций,  созданных  по
инициативе  граждан  Гагаузии,  за  исключением  религиозных
организаций».  В  частности,  организационно-правовые  формы
общественных  объединий,  регламентируемые  данным  законом,
разнятся от организационно-правовых норм  Молдовы. В частности,
отмечено,  что  «...общественные  объединения  на  территории  АТО
Гагаузия могут создаваться  в  одной из  следующих организационно-
правовых форм:

 общественная организация;
 общественное движение;
 общественный фонд;
 общественное учреждение;
 орган общественной самодеятельности». 
Имеются и другие особенности в региональном законе.31

В нормативном регулировании НПО  Молдовы отмечен  и  ряд
недочетов.  Так,  после  принятия  Гражданского  Кодекса,  был найден
ряд противоречий между его положениями и законами, действующими
на тот момент. К сожалению, законодательная власть не аннулировала
их  до  сих  пор,  оставляя  это  на  будущее,  что  приводит  к
нестабильности  и  неопределенности  в  области  деятельности  НПО.
Так,  после  регистрации  неправительственных  некоммерческих
организаций,  они  приобретают  статус  юридического  лица  и  на  них
будут  действовать  все  положения,  касающиеся  юридических  лиц,
практикующих предпринимательскую деятельность. Такой подход не
всегда оправдан, так как многие неправительственные некоммерческие
организации   не  занимаются  предпринимательской  деятельностью.
Это касается, в частности, стандартов бухгалтерского учета, которые
были  разработаны  для  коммерческих  организаций,  занимающихся
предпринимательской  деятельностью,  но   применяются  и  к
некоммерческим  неправительственным  организациям,  что
отрицательно сказывается на их работе.

В целом,  законодательство Молдовы в области регулирования
деятельности  неправительственных  организаций  призвано
способствовать тому, чтобы НПО активнее учавствовали в разработке
законодательной базы, в осуществлении мониторинга и продвижении
социальных  услуг,  а  также  в  укреплении  возможностей
представительства  и  защиты  интересов,  неотъемлемых  от  процесса
развития  и  укрепления  гражданского  общества,  утверждения  его  в

31 Закон  АТО Гагаузия № 43.  ХХ /  II  от 17.  07.  2001.  «Об общественных
объединениях», «Вести Гагаузии», nr. 6 – 7 от 14. 08. 2001.
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качестве  партнера  публичного  управления  в  правовом
демократическом государстве. 
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Пëтр Разградский

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СЕМЬИ

Пëтр Разградский
Тараклийский государственный университет

им. Григория Цамблака

Определение  общего  понятия  «социальные  функции семьи».
Социальные  функции  семьи  отражают  общественно  –  значимые  и
личные потребности, реализуемые в семейной сфере. Семья является
социально  зависимой  ячейкой  общества,  в  то  же  время,  являясь
основной  социальной  группой,  составляющей  основу  общества. Со
дня  образования,  в  процессе  развития  и,  реализуя  свое  место  в
обществе, семья наряду с таким социальным явлением как государство
осуществляет  ряд функций.
Понятие функция в социологии сводится к следующему:

 Роль, которую должен выполнять субъект (индивид в данном
случае)  в  соответствии со  своими целями и  задачами  в  социальной
сфере;

 Это  деятельность,  предназначение,  значение,  выполняемая
роль.

Различают два вида функций:
1. явные.
2. скрытые (латентные)32.
Явными  функциями являются  официально заявленные,  всеми

осознаваемые  и  очевидные  для  всех.  Выражаются  в  закрепленных
статусах. 

Латентными являются скрытые функции.
Концепцию  явных  и  латентных  функций  разработал  в

середине  20  века  социолог  Роберт  Мертон. Например,  к  явным
функциям  института  образования  относится  приобретение
грамотности  и  аттестата  зрелости,  подготовка  к  вузу,  обучение
профессиональным  ролям,  усвоение  базисных  ценностей  общества.
Латентными  являются  функции,  последствия,  деятельности  которых
не осознаются участниками и носят ненамеренный характер.

В отличие от общего понятия «функция» социальные функции
семьи  носят  более  конкретизованное  понятие  в  своей  сути. В
социологическом словаре дается следующее понятие функции семьи.
Функция  семьи  –  это  способы  проявления  ее  активности,
жизнедеятельности  всей  семьи  и  отдельных  ее  членов  в  обществе.

32 Мертон Р. Явные и латентные функции. Американская социологическая 
мысль, текст. М., 1994 с. 379.

292



RELAŢIILE MOLDO-BULGARE: 
Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă 

Функция семьи – это исполнение, выполнение определенной роли в
социальной  системе  или  в  малой  социальной  группе. Функции,
выполняемые  семьей,  как  подчеркивает  П. Я.  Циткилова  имеют
следующие значения:

 Личностные;
 Общественные;33

В  научной  литературе  приводятся  различные  типологии
функций семьи. Социологи А. Г. Харчев, А. И. Антонов, В. М. Медков
выделяют две основные группы функций семьи:

1.  Специфические  функции  семьи,  вытекающие  из  сущности
семьи, и отражают ее особенности как социального явления;

2.  Неспецифические функции – это те, к выполнению которых
семья оказалась принужденной или приспособленной в определенных
исторических условиях.

Функционалистический подход к проблеме семьи и реализации
семьей определенных  функций  имеет  свое  корневое  значение.
Сторонники функционализма подчеркивают, что если общество хочет
выжить,  оно  должно  обеспечить  выполнение  определенных  задач,
функций  первостепенной  важности.  Выполнение  этих  задач  или
функций  нельзя  пускать  на  самотек,  так  как  возникает  риск
дезинтеграции общества.

Признавая  все  имеющиеся  в  мире  различия  в  организации  и
структуре семьи, функционалисты, тем не менее, стремятся выделить
ряд постоянных функций, типичных для любой семьи. Семья вплетена
в  коренные  основы  жизнедеятельности  и  образует  предусловия
функционирования  социума  путем  физического  и  соцкультурного
замещения поколений. Реализация функций семьи представляет собой
результат  социальных  процессов,  происходящих  в  обществе. Семья
представляет собой сложное, многозначное социальное образование и
это:

 С одной стороны – понятие социального института, которое
раскрывает  значение  семьи  в  широкой  социальной  перспективе  во
взаимосвязи  с  другими социальными институтами и с  социальными
процессами изменения, развития модернизации как самой семьи, так и
ее социальных функций.

 С другой  стороны,  понимание  семьи как  малой социальной
группы  сосредоточенно  на  закономерностях  становления,
формирования и развития семьи как автономной целостности.

Характеристика основных социальных функций семьи

33 Циткилова, П. Я. Семьеведение. Учебное пособие для ВУЗ-ов. Ростов на 
Дону, 2002, стр. 17.
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В  обществе  семья  выполняла  и  выполняет  ряд  основных  и
социальных функций. Из общих исследований ведущих специалистов
социологов по типологизации основных социальных функций семьи
можно выделить следующие социальные функции семьи:

 Воспроизводственную (репродуктивную);
 Воспитательную;
 Экономическую (хозяйственно-бытовую);
 Социально – статусную;
 Рекрационную;
 Защитную;
 Сексуального регулирования;
 Эмоционального удовлетворения;
 Социализации.
Воспроизводственная (репродуктивная) функция:
Воспроизводство  населения  в  социологии  начинается  как

процесс  постоянного  возобновления  поколений  людей,  замещения
поколений родителей, поколениями детей.
Функция воспроизводства населения включает:

1. физическое воспроизводство (деторождение);
2. духовно – нравственное воспроизводство человека в семье.
В  современном  обществе  функции семьи  претерпевают

серьезные  изменения. На  смену  преимущественно  экономическим
стимулам  деторождения  ныне  приходит  духовно  –  нравственная,
которая  заключается  в  глубинном  морально  –  нравственном  и
психологическом  потребностях  в  своем  ребенке,  в  желании  иметь
ребенка от любимого человека,  в стремлении воспроизвести в детях
себя, повторить с детьми жизненный путь, в надежде и в уверенности
в  предстоящем  духовном родстве  с  детьми,  внуками,  скрепляющем
родственный  союз,  фамильную  гордость. Различают  три  типа
воспроизводства населения:

 расширенное, когда младшее поколение по своей численности
больше, чем старшее;

 суженное,  когда  младшие  поколения  численно  меньше
старших;

 простое,  при  котором  численности  младших  и  старших
поколений равны.34

Статистика  показывает,  что  для  простого  воспроизводства
населения необходимо,  чтобы примерно 50 % семей имели по двое
детей и 50 % – по трое. Общество заинтересовано в том, чтобы каждое
следующее поколение было, по крайней мере, не малочисленнее, чем

34 Социология. Основы теории. М.,  2005,  стр. 575.
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предыдущее. В то же время семья заинтересованна в детях. Семья без
детей духовно неполноценна.

На  рубеже  XIX –  XX века  суммарный  коэффициент
рождаемости приближался в 1,0 – 1,1. По прогнозам профессора А.И.
Антонова после 2005 года возможно падение этого коэффициента до
08 – 09 такая же картина в Республике Молдова.35

Воспроизводство населения – это по сути взаимодействие двух
составляющих его процессов:

 рождаемости;
 смертности.
Более  того,  уровни  и  интенсивность  изменений  обеих  сторон

воспроизводства населения – рождаемости и смертности, то есть того,
что характеризует его режим, различных для разных населений. Режим
воспроизводства населения представляет его количественную меру и
объединяет как  режим рождаемости, так и режим смертности.

Для  построения  показателей  воспроизводства  населения
исходным элементом является суммарный коэффициент рождаемости,
который выражается в среднем числе рожденных детей в расчете на
одну  женщину  детородного  возраста. Анализ  воспроизводства
населения в Молдове показывает, что в последние годы, уже  в  XXI
веке складываются весьма проблематично.

На это в Республике Молдова в последнее 10-ти летие повлияли
нестабильность  в  экономике,  семья  не  может  экономически
обеспечить  более  1 –  2  детей.  Вторым  препятствием  является
необеспеченность постоянной работой мужа или жены, т. е. будущих
родителей.  С  другой  стороны, духовно  –  моральный  кризис  семьи,
поразившим современное общество, в системе ценностей которого –
престижные вещи, машина, дом, но нет места ребенку.
На  выполнение  семьей  своей  репродуктивности  функции  оказывает
влияние  и  качество  здоровья  населения,  уровня  здравоохранения  в
стране.

Примерно  10 –  15 %  взрослого  населения  по  состоянию
здоровья  не  способны  иметь  детей. Есть  и  ряд  других  причин
общественного характера, которые не дают возможности семье вести
расширенное воспроизводство населения.

Воспитательно – социальная функция
Воспитательно  –  социальная  функция  семьи  определяет

ответственность родителей за духовно – нравственное, политическое,
эстетическое,  правовое  и  другие  формы  воспитания. Народная

35 Социология. Основы общей теории. М. 2005, стр. 255.
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мудрость гласит: «Родитель не тот, кто ребенка родил, а тот кто его
воспитал».
Психологи и педагоги отмечают,  что если с рождения и до 3-х лет
ребенок  лишен  достаточного  количества  внимания,  заботы,  тепла,
непосредственного эмоционального контакта со взрослыми (матерью),
нарушается формирование значимых качеств, этот процесс нарушается
или становится невосполненным. Только в семье ребенок естественно
и  наиболее  эффективно  получает  первую  социализацию своей
личности,  обретает  свое  «я».  Тот  нравственно  –  психологический
потенциал, который заложен ребенку семьей, остается на долгие годы,
а может быть и на всю жизнь.

Именно  в  семье  ребенок  познает  азы  жизни,  встречается  и  с
отношениями  авторитета  –  должностного,  родительского  и
функционального  основанного  на  более  высокой  компетентности
родителей  и  старших  братьев  и  сестер,  их  развитых  навыках  и
умениях, успешности их деятельности. Воспитание – великое дело, им
решается учесть, судьба человека.

В  социологии  выделяется  несколько,  достаточно  устойчивых
стереотипов семейного воспитания:

 детоцентризм  –  то  есть  всепрощенское  отношение  к  детям.
Эта часть приводит к избалованности.  Дети не приемлют разумных
запретов.  В  результате  такого  воспитания  дети  вырастают
эгоцентричными,  инфантильными,  порой  не  могут  взять  на  себя
ответственность;

 профессионализм  –  представляет  собой  своеобразный  отказ
родителей от воспитания детей под предлогом того, что этим должны
заниматься  воспитатели,  педагоги  –  профессионалы.  Своим  долгом
родители  считают  материальное  обеспечение  своих  детей.  У  таких
детей отсутствует диалог с родителями.

 прагматизм  –  цель  воспитания  выработать  у  детей
практичность, получение непосредственной материальной выгоды.

Георг Вильгельм Фридрих Чечель – крупнейший представитель
немецкой классической философии при рассмотрении воспитательной
функции  семьи  пришел  к  выводу,  что  в  настоящей  семье  власть
принадлежит  мужчине,  а  женщина  занимается  лишь  воспитанием
детей, т. е. он выделил выполнение семьей основной воспитательной
функции с помощью женщины – матери.
Воспитательная функция обусловлена тем, что дети не только несут в
себе предпосылки и задатки комплекса признаков человека разумного,
но  тем,  что  ребенок  должен  постепенно  социализироваться в
обществе, в противном случае его задатки не разовьются, предпосылки
его способностей могут погаснуть.
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Семья  воздействует  на  социализацию  детей  не  просто  самим
фактором  своего  существования,  а  благоприятным  морально  –
психологическим  климатом,  здоровыми  отношениями  между  всеми
членами семьи.

Экономическая функция (хозяйственно - бытовая)
Экономическая  функция  –  одна  из  основных функций  семьи.

Экономическая  функция  заключается  в  материальном  обеспечении
семьи,  в  экономической  поддержке  несовершеннолетних,
нетрудоспособных  и  индивидуальных  потребностей  каждого  члена
семьи. В  настоящее  время  произошло  экономическое  обособление
семьи, а изменение отношений собственности и форм хозяйствования
вызвало  необходимость  для  возникновения  в  каждой  семье
самостоятельного  базиса. Семья –  важный  производитель,  ведущая
домашнее хозяйство в условиях рыночной экономики, и представляет
собой экономическую единицу в составе своих членов.

На  осуществление  экономической  функции  семьи  оказывают
воздействие  как  система  социально  –  экономической  потребности,
жизненных целей,  так и субъективные особенности членов семьи, в
том числе, склонности, потребительские запросы и ряд особенностей.
Член семьи – это, прежде всего, труженик, самообеспечивающий себя
и помогающий другим членам общества.
Семья  решает  многие  проблемы,  связанные  с  ведением  домашнего
хозяйства,  производства  и  воспроизводства  рабочей  силы,  создания
капитала.

В условиях рыночной экономики в реализации экономической
функции семьи выделяют два больших блока:

1.  Участие  семьи  в  общественном  разделении  труда  в  целях
формирования  семейного  бюджета,  в  обеспечении  потребностей  и
возможностей  семьи,  нормативных  бытовых  условий,  социальной
поддержки членов семьи.

2.  Распределение  ролей  в  процессе  ведения  домашнего
хозяйства, бытовое обслуживание членов семьи, организация процесса
потребления.36

Хозяйственно – бытовая функция 
Это  умение  вести  домашнее  хозяйство  и  личное  подсобное

хозяйство,  обслуживание  и  самообслуживание  членов  семьи,
поддержка санитарного порядка и личной гигиены и гигиены жилища.
Ведение членами семьи общего хозяйства, когда они все работают как

36 Дивицина Н. Ф. Семьеведение. М., 2006, стр. 55.
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одна  команда,  способствует  формированию  крепких  экономических
связей  между  членами  семьи. Семья  –  это  экономическая  ячейка  и
структура,  в  рамках  которой  создаются  и  аккумулируются
материальные  ресурсы.  Появляется  институт  наследования,  через
которое по  наследству  передавалось  материальное  состояние семьи.
Нормы семейной жизни включают обязательную помощь и поддержку
каждого  члена  семьи,  в  случае, если  у  кого-то  из  членов  семьи
возникают  экономические  трудности. Цель  данной  функции  также
обеспечить  экономическую  безопасность  семьи  и  потребность  в
средствах существования.

Статусная функция или придание статуса индивиду – члену
семьи

Общество постоянно  сталкивается  с  «непрерывным  потоком
сырьевого  материала»  новыми  поколениями,  которым  необходимо
найти достойное место в социальной структуре. Эта функция может
выполняться  путем  придания  индивиду  определенного  статуса  на
основании  его  членства  в  семье  то,  что  социологи  называют
предписанным  статусом.  Семья  дает  индивиду  статусы,  которые
ориентируют  его  на  множество  межличностных  взаимоотношений,
включая  отношения  с  родителями,  с  братьями  и  сестрами,  с
родственниками (тетями, дядями, кузенами, бабушками, дедушками),
ориентируют  его  на  принадлежность  к  его  основным  группам,
включая  расовую,  этническую,  религиозную,  классовую,
национальную  принадлежность  и  принадлежность  к  конкретному
сообществу людей.
В науке, в социологии различают следующие виды статусов:

 Естественный  статус  –  статус,  который  опирается  на
относительно  постоянный,  как  правило,  биологический  признак
человека:

- статус мужчины;
- статус женщины;
- статус ребенка.  
 Предписанный статус – статус, который человек приобретает

по факту рождения,  получения звания –  дворянин,  переходящем по
наследству

- национальная принадлежность;
- происхождение;
- место рождения и т. д.
 Приобретенный статус  – это статус,  который человек  имеет

благодаря собственным усилиям, приложенным для его достижения.
Обучение – приобретение знаний, авторитет – вследствии проявления
для этого личностных качеств в профессиональной среде и т.д.
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Если человек обладает статусами, которые трудно согласовать
между собой, говорят о противоречивости статуса.

Дж.  Лински  предложил  выделять  четыре  главных  изменения
статуса:

1. доход;
2. образование;
3. профессиональный престиж;
4. этническая принадлежность.37

Каждый  человек, воспитанный  в  семье, получает  в  качестве
наследия некоторые статусы, близкие к статусам членов его семьи. Это
прежде всего относится к таким важным для личности статусам как
национальность, место рождения в городской или сельской местности.
Существует четыре основных параметра, по которым в современном
обществе  определяется  объективное  положение  человека  в
стратификационной системе:

- доход;
- образование;
- власть;
- престиж (вес, авторитет).
Принадлежность к определенному слою предоставляет ребенку

возможности  и  вознаграждения,  характерные  для  этого  слоя  и  в
подавляющем  большинстве  случаев  определяют  его  дальнейшую
жизнь. Классовый  статус  может  изменяться, благодаря  усилиям
человека и благоприятным обстоятельствам, однако начало будущего
члена семьи нужно искать в семье этого человека. Семья обязательно
должна  осуществлять  ролевую  подготовку  ребенка  к  статусам,
близким  с  статусам  его  родителей  и  родственников,  прививая  ему
соответствующие интересы, ценности, образ жизни. 

Рекрационная функция 
Эта  функция  создания  спокойствия,  уверенности,  чувства

безопасности,  психологического  комфорта,  обеспечения
эмоциональной  поддержки.  Она  включает  в  себя  духовно  –
эстетические моменты, в том числе организацию семейного досуга и
отдыха.  Рекрационные  аспекты  семейной  жизни  тесно  связаны  с
культурой семейных отношений. В последнее время стала проблема
нестабильности брака и семьи, проявляющаяся в росте числа разводов,
что  во  многом  связано с  интенсивной  миграцией,  эмансипацией
женщин, культурного, этнического характера. Исчезла экономическая
зависимость женщин от супруга.

37 Дьячук, И. А., Коргова, М. А., Шебхузова, Ф. А. Социология. Издание 2-е. 
Ростов на Дону, „Феликс”, 2006, стр. 9.
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Выделяют  несколько  уровней  супружеских  взаимоотношений,
вследствие которых могут происходить конфликты:

 психофизиологический  уровень,  в  основе  которого  лежат
нарушения сексуальной жизни.

 психологический  уровень  –  это  возникновение  нездорового
климата,  проявляющегося  в  постоянных  ссорах,  придирках  друг  к
другу, которые зачастую вымещаются на детях.

 социально  –  ролевой  уровень,  следствием  нарушения
стабильности  этого  уровня  является  неправильное,  неравномерное
распределение  семейно  –  бытовой  нагрузки,  хаотичность  семейного
уклада.

 Социокультурный (духовный) уровень, конфликты на данном
уровне  приобретают  форму  непонимания  супругами  друг  друга,
неуважения, неудовлетворенности общением с партнером, неприятия
его жизненных ценностей.

Сексуальное регулирование
Семья  –  это  главный  социальный  институт,  через  который

общество  упорядочивает,  направляет  и  регулирует  естественные
сексуальные  потребности  людей. Регулирование  сексуального
поведения во многом определяется и регулируется нормами общества
путем  решения  вопроса,  кто  и  с  кем  и  при  каких  обстоятельствах
может вступать в сексуальные отношения. Ни в одном из известных
обществ  людям  не  представляется  полная  свобода  «сексуального
самовыражения».

Хотя  примерно  70 %  всех  обществ  допускают  некую  форму
сексуальной свободы, но даже в этих обществах рождение детей вне
брака обычно не одобряется, эта норма законнорожденности, как и все
прочие нормы, она иногда нарушается, а нарушающие ее люди обычно
наказываются. Законнорожденность – это форма включения ребенка в
систему  родственных  отношений,  которая  определяет  права
новорожденного  на  заботу,  наследование  и  воспитание.  В  случае
нарушения этой нормы возникает множество социальных осложнений.
В целом функционализм сосредотачивает внимание на потребностях
групповой  жизни  и  на  тех  структурных  построениях,  посредством
которых  происходит  удовлетворение  таких  потребностей.  Однако
критики функционализма  указываю,  что  эти  задачи  могут  решаться
другими путями. Действительно, в результате социальных изменений
многие  экономические  функции,  функции  ухода  за  детьми,  их
воспитание  и  обучение  перешли  от  семьи  к  другим  общественным
институтам.  Несмотря  на  все  это,  семья  продолжает  оставаться
социальной  ячейкой,  несущей  основную  ответственность  за
продолжение рода, социализацию детей и прочие функции. 
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Конфликтологический подход к проблеме семьи
Функционалисты делают упор на задачи, выполняемые семьей,

которые  служат  интересам  общества  в  целом.  Многие  сторонники
теории конфликта рассматривают семью как социальную структуру, в
которой  одни  люди  выигрывают  за  счет  других.  Фридрих  Энгельс
видел  в  семье  классовое  общество  в  миниатюре,  где  один  класс
«мужчины» угнетал другой класс «женщин». Он утверждает, что брак
был первой формой классового антагонизма, где благосостояние одной
группы  зиждилось  на  униженном  и  угнетенном  положении  другой
группы. Мотивацией доминирования мужчин служила экономическая
эксплуатация труда женщин.

Социолог Рендалл Коллинз считает, что исторически мужчины
являются «сексуальными агрессорами». Он объясняет доминирующее
положение  мужчин  их  большей  физической  силой,  ростом  и
агрессивностью. Женщины оказались в положении жертв из-за своего
меньшего роста и способности вынашивать и рожать детей, делающей
их более уязвимыми. Во многих обществах женщины рассматривались
как  сексуальная собственность мужчин: их захватывали как военные
трофеи,  отцы использовали  их как  средство  в  своих экономических
сделках, их считали собственностью мужей. Коллинз утверждает, что
мужчины брали женщин в собственность прежде всего для постели, а
не  для  работы  на  кухне  или  в  поле,  хотя  женщин  можно  было
заставить служить мужчинам и в дневное время. По мнению Коллинза,
мужчины  построили  общество  таким  образом,  чтобы  утвердить
женщин  в  качестве  своей  сексуальной  собственности.  Мужчины
заявляют свои исключительные сексуальные права на женщин точно
также, как определяют доступ к экономической собственности. Брак
становится  социально –  обусловленным контрактом на  сексуальную
собственность. Согласно  традиции,  брак не считался заключенным,
пока  не  подтверждался  сексуальными  отношениями,  сексуальное
насилование  в  браке  не  считалось  изнасилованием,  а  главным
основанием для  развода  считалась  неверность  жены.  Девственность
девушки  была  собственностью  ее  отца,  а  сексуальность
собственностью  мужа.  Следовательно,   изнасилование  считалось
преступлением одного  мужчины  против  другого,  чем  преступление
мужчины против женщины. 

Современная  ситуация  в  корне  изменилась,  иные женщины
стали  потенциально  свободными  в  выборе  сексуальных  отношений.
Однако в условии свободного «рынка брака» им приходится отдавать
свою  сексуальность  в  обмен  на  экономическое  положение  и
социальный  статус  мужчин.  Коллинз  выдвигает  гипотезу,  что  в
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экономическом  мире,  где  доминирующее  положение  принадлежало
мужчинам,  наиболее  эффективной стратегией  было умение  женщин
подать  себя  как  сексуально  привлекательную  и  одновременно  как
можно  более  недоступную  для  мужчин.  А  в  подобных  условиях
женственность  и  девственность  приняли  идеализированные  формы,
так  что  в  процесс  ухаживания  входил  некий  элемент  сексуальной
сдержанности. Однако по мере того, как экономические возможности
возрастали, и они начинали постепенно освобождаться от финансовой
зависимости  от  мужчин,  у  них  появилась  возможность  стать  и
сексуально  независимыми.  Теперь  сексуальные  «контакты»  стали
ориентироваться на брачные отношения в  меньшей степени,  чем на
товарищеские отношения и сексуальное удовольствие.

Функция эмоционального удовлетворения (поддержки)
Потребности человека многочисленны, ученые разделили их на

5 групп:
1. физиологические потребности;
2. потребности в безопасности и уверенности в будущем;
3. социальные  потребности  –  в  общении  с  людьми, чувства

«локтя» и поддержки;
4. потребности в уважении;
5. потребность в самовыражении.
Три  последних  потребностей  и  являются  основными  в

удовлетворении  человека,  касающиеся  психо-эмоционального
характера.
К многочисленным потребностям человека относится и:

 интимное общение;
 любовь отца и матери;
 тепло близких, членов семьи;
 забота в семье;
 близкое доверительное общение;
 эмоциональное выражение чувств к близким людям;
 отношения родства, супружества и многое другое.
Семья является важным механизмом, помогающим члену семьи

–  детям  научиться  завязывать  близкие  и  постоянные  контакты  со
всеми  членами  семьи.  Здоровое  отношение  в  семье  способствует
развитию  таких  чувств, как  дружба,  любовь,  защищенность,
самоценность,  а  также  общего  ощущения  благополучия. Поскольку
люди –  существа  общественные, они испытывают эмоциональные и
межличностные потребности, которые удовлетворяются только путем
воздействия  с  другими  человеческими  существами. Психиатры
считают,  что  основной  причиной  эмоциональных  и  поведенческих
трудностей  в  общении  и  даже  физических  болезней  является
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отсутствие любви, тепла и полноценного интимного общения в семье.
Серьезные  преступления  и  другие  негативные  отклонения  намного
чаще происходят у тех, кто в детстве был лишен заботы и поддержки в
семье, а дети, воспитанные в детских домах без любви матери и отца,
гораздо в большей степени подвержены заболеваниям,  психическим
расстройствам, повышенной смертности, отклоняющемуся поведению.

Доказано,  что  потребность  людей  в  близком  доверительном
общении,  интимности,  эмоциональном  выражении  чувств  близким
людям является необходимым элементом существования.

Благодаря  своей  структуре  и  качествам,  семья  служит  самым
важным  источником  эмоционального  удовлетворения.  Отношения
родства и супружества предоставляют людям такую возможность.

Досуговая функция 
Она включает в себя общественные и индивидуальные функции.
Общественная функция это:
- организация рационального досуга;
- социальный контроль в сфере досуга;
Индивидуальная функция это:
-  удовлетворение  потребностей  в  совместном  проведении

досуга;
- взаимообогащение досуговых интересов.
Социальный контроль как система в досуговой функции играет

важную роль, так как устанавливает предписание, запреты, убеждения,
меры  принуждения,  которые  обеспечивают  соответствие  действий
члена  семьи  принятым  образцам  и  упорядочивает  взаимодействие
между членами семьи.

В сфере реализации досуговой функции большую роль играет
внутренний  социальный  контроль,  который  осуществляется  самим
человеком  и  представляет  собой  –  самоконтроль,  направленный  на
согласование собственного поведения с нормами, установленными в
семье.

Функция социализации
Понятие  социализация  широко  используется  социологами  для

описания  процесса, в  ходе  которого  люди  учатся  соблюдать
социальные  нормы  и  усваивают  социальные  ценности.  В. Г.
Немировский в книге «Общая социология» подчеркивает, что именно
социализация  делает  возможной  преемственность  поколений  в
обществе и самосуществование человеческого общества.38

38 Немировский, В. Г. Общая социология. Ростов на Дону. „Феликс”, 2004, с. 
119.
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Центральное  место  в  социализации  наряду  с  другими
институтами  занимает  семья.  Это  объясняет  тем,  что  в  семье
осуществляется  первичная  социализация  человека,  закладываются
основы  его  формирования  как  личности.  В  широком  смысле
социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения,
социальных  норм  и  ценностей,  необходимых  для  его
функционирования в обществе.

Многие мыслители, начиная с Платона, говорили об обобщении
воспитания детей. 

Как  происходит  социализация?  Один  из  основоположников
социальной психологии Г. Тард (1843 – 1904) считал, что имеются три
механизма социализации и назвал их законами.

1. Закон  подражания  (или  повторения)  –  дети  подражают
взрослым, моды, традиции и ритуалы жаждутся в подражании.

2. Закон противопостановления, которое происходит в обществе
и в душе каждого человека.

3. Закон  приспособления.  В  процессе  борьбы   идей  и  людей
происходит  их  адаптация  друг  к  другу  с  достижением  согласия  и
компромисса.39

Есть  много  других  концепций  и  классификаций механизмов
социализации. 

В  настоящее  время  в  нашем  обществе  пытаются  совместить
усилия образовательных институтов и института семьи для усиленной
социализации детей, но семья удерживает первенство в социализации.
Семья  для  ребенка  является  первичной  группой,  именно  от  семьи
начинается  развитие  личности  и  там  вырабатываются  основные
образцы  поведения. Главным  способом  семейной  социализации
является  копирование  детьми  моделей  поведения  взрослых  членов
семьи.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Мертон  Р.  Явные  и  латентные  функции.  Американская
социологическая мысль, текст М., 1994, с. 379.

2. Циткилова П. Я. Семьеведение. Учебное пособие для ВУЗОВ, Ростов
на Дону, 2002, стр. 17.

3. Черпак Б. М. Социология семьи. М., 2003, стр. 7.
4. Статистика. Словарь иностранных слов. М. 1979 стр. 471
5. Дивицина Н. Ф. Семьеведение м. 2006, стр. 55
6. Горелов А. А. Социология в вопросах и ответа. М., 2006, стр. 238.
7. Социология. Основы теории, М., 2005, стр. 57.
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РОССИЙСКО-БОЛГАРСКИЕ СВЯЗИ  В НОВОЕ И
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: НОВЬІЕ АСПЕКТЬІ И

ПОДХОДЬІ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

д-р  хаб. и. н.  Николай ЧЕРВЕНКОВ,
Тараклийский государственный университет 

им. Григория  Цамблака

В последние два десятилетия по различным причинам сузилось
традиционное  многоаспектное  изучение  многовековых  и
широкомасштабных связей, а также  и сотрудничество между Россией
и Болгарией.  При этом появилось много дискуссионных проблем,  а
также  аспектов,  которые  требуют  новых  подходов,  новой
источниковой  базы.  Поэтому  уверен,  что  широкая  общественность,
прежде  всего  научная,  как  Болгарии,  так  и  России,  с  большим
вниманием и  благодарностью отнесутся   к  только что  изданному в
Москве  крупному  сборнику  „Россия  –  Болгария:  векторы
взаимопонимания.  ХVІІІ  –  ХХІ  вв.  Русско-болгарские  научные
дискуссии”.40 Эта  работа  в  теоретическом  плане   является
продолжением   российско-болгарского  сборника41,   открывшего
серию „Русско-болгарские научные дискуссии.”

Сборник  подготовлен  совместной  Комиссией  историков
России и Болгарии и издан Институтом славяноведения РАН. Отрадно,
что  он  посвящен  много  лет  занемавшему   пост   председателя  ее
Российской  части,  известному  болгаристу  и  балканисту  академику
Геннадию  Григорьевичу  Литаврину,  который  умер  незадолго  до
выхода этого труда. Основу издания  составили доклады российских и
болгарских ученых на научной конференции, состоявшейся в апреле
2009  г.  в  Москве  и  приуроченной  к  проведению  Года  Болгарии  в
России.  В  ее  работе  участвовало  по  30  российских  и   болгарских
специалистов  в  области  истории,  политологии,  культурологии  и
литературоведения.  Общий вывод  докладов  предворил Г.  Литаврин,
заявив  в  приветственном  слове,  которым  открывается  сборник,  что
„взаимопонимание между нашими народами обусловлено ходом самой
многовековой  истории России и Болгарии”.

Одно из важнейших достоинств  опубликованных  докладов –
использование  и  введение  в  научный  оборот  большого  количества

40 Россия- Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ – ХХІ вв. Русско-
болгарские научные дискуссии. Ответ. редактор д. и. н. Р. П. Гришина. 
Москва, 2010,  634 стр.
41 1956 год. Российско-болгариские дискуссии. Сборник статей. Москва, 2008. 
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ранее практически не известных многим специалистам и, тем более,
широкому кругу заинтересованных читателей, архивных документов.
Это  позволило  существенно  заполнить  определенный
информационный  вакуум,  обосновать  новизну  подходов  к  ряду
исследуемых  проблем,  осветить  и  проанализировать  известные
события  и  факты,  аргументировать  оценки  на  базе  солидных
источников,  а  не  идеологических  клише,  указаний  и  решений
„исторических пленумов ЦК”, „директивных органов” и т. п.

Работа  состоит  из  двух  тематических  разделов,  которые
охватывают большой хронологический период – с ХVІІІ по ХХІ век.
Первый  раздел:  „Русские  и  болгары:  представления  и  стереотипы
восприятия  друг  друга”.  Его  составители  исходили  из  постулата:
„Глоболизация не привела к стиранию  различий  между народами,
что казалось бы  естественным. Напротив, они способствуют поиску
и  утверждению  ими  своей  идентичности,  противостоянию
тенденции к „размыванию” собственной культуры.” Опубликованные
здесь  статьи   особенно  важны  постановкой  новых  подходов,
исследованием  аспектов,  которые  не  ставились  до  сих  пор  в
историографии.  В  них   прежде  всего  освещается  сложный  процесс
взаимовосприятия болгар и русских как на личностном уровне, так и в
различных  профессиональных  (дипломатических,  религиозных)  и
социальных (интеллигенция, эмиграция, военные, студенты) группах.
Получаем широкое и целое представление о восприятии болгар, как со
стороны  российского общества  в целом, так и в рамках отдельных
регионов   на  различных  этапах  истории  России.  Эта  тематика
представлена в основном в статьях российских ученых. Совершенно
по-новому  болгарские  исследователи  освещают  представления  о
болгаро-советской  дружбе,  об  образе  СССР  /  России  в  Болгарии.
Ученые отмечают, что  тотальная глобализация не привела к стиранию
различий между народами, что казалось бы естественным. Напротив,
она  способствует  поиску  и  утверждению  ими  своей  идентичности,
противостоянию тенденции к „размыванию” собственной культуры.

Второй  раздел  сборника:  „Развитие  двухсторонних
отношений. Историческая ретроспектива. ХVІІІ – ХХІ”. Известно, что
в последние десятилетия оценка роли России и Советского Союза в
развитии  болгарского  общества  колебалась  между  крайностями  с
отрицательным  и  положительным  знаками.  Однако  здесь  делается
упор на объективность,  статьи  освещаются  на новых материалах –
рассекреченных  документах  советских  и  болгарских  архивов  –  и
отражают особенности современной историографической ситуации.  

307



Николай ЧЕРВЕНКОВ

Практически  все  периоды и  важные события  для  двух  стран,
начиная  с  ХVІІІ  в.  и  вплоть  до  наших  дней,  нашли  отражение  в
разделе. Это русско-турецкие войны, особенно 1877 – 1878 гг, которые
традиционно изучаются в литературе. Ценным является исследование
о  двухсторонних   отношениях  во  время  Первой  мировой  войны,
которая развела  по разные стороны  фронта потомков освободителей
и  побежденных.  Составители  не  обошли  вниманием  сложный
македонский вопрос на рубеже ХІХ – ХХ веков, который до сих пор
дестабилизирует ситуацию на Балканах. 

 В различных ракурсах рассматриваются российско-болгарские
связи  межвоенного периода – от первой до второй мировой войны. В
частности,  представлена  деятельность  двух  болгарских  послов  в
России,  раскрывается  место  „украинского  вопроса”  в  советско-
болгарских  связях,  освещается  позиция  СССР и  Болгарии в  рамках
Балканского пакта в 1934 – 1940 гг. и   важность документов первых
советских дипломатических представительств в Болгарии в изучении
отношений двух стран.

Проблемам  послевоенного  периода  посвящены  десять
фундаментальных статей. Еще памятны годы, когда отношения между
СССР и Болгарией  преподносились как образец  „социалистического
интернационализма в действии”, а болгарское руководство неустанно
декларировало  неизменность  курса  на  всестороннее  болгарско-
советское сближение. Затем пришли времена плюрализма, гласности,
свободы слова, изменившие ситуацию.  Впервые в сборнике показано
сопротивление болгарских творческих союзов внедрению советского
опыта  в  Болгарии.  Исследуются  советско-болгарские  отношения   в
рамках  взаимоотношений  Советского  Союза  и  европейских  стран.
Представлен  богатый  материал  Президиума  ЦК  КПСС,  с  которым
можно  будет  по-новому  и  углубленно  исследовать  советско-
болгарские  связи.  Специальная  статья  посвящена  экономическим
взаимоотношениям. Возможно, впервые в этом сборнике предпринята
попытка обобщенно представить связи России и Болгарии от распада
Советского  Союза  до  наших  дней.  Интересное  исследование
посвящено  отражению  болгарских  тем  в  российской  прессе
последнего  десятилетия.  На  социологической  основе  представлены
проблемы России и Северного Кавказа в эмперическом зеркале болгар
(2006).

Нельзя  не  отметить,  что  в  сборнике  также  обсуждаются
актуальные  вопросы  истории  болгарской  диаспоры  в  Молдове  и
Украине. Этой теме посвящены статьи   о первоначальном устройстве
задунайских переселенцев в Бессарабии и их контактах с русскими,  о
деятельности  российского  дипломата  Г.  Ващенко  по  организации
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переселения болгар  из  Сливенского округа,  а  также  материал   об
отношении  Комитета болгар за рубежом  к болгарской диаспоре в
Советском Союзе. 

В  заключении  хотелось   бы   призвать  коллег  и  студентов
Тараклийского  университета  ознакомиться  со  сборником  „Россия  –
Болгария:  векторы  взаимопонимания.  ХVІІІ  –  ХХІ  вв.”  который,
несомненно,  поможет  в  подготовке  лекций  по  многим  учебным
курсам,  в  проведении  практических  занятий,  сможет  стать
методической  базой  при  написании  дипломных  проектов  по
традиционным темам истории Болгарии и ее международных связей.
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НОВИ НАУЧНИ МОНОГРАФИИ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ТДУ „ГРИГОРИЙ

ЦАМБЛАК”

Светлана Димова
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

 „Европейската литературна приказка в контекста на общия
литературен процес (ХVІ – ХVІІІ век”                                                                                                            

За  няколко години, откакто работи в Тараклийския държавен
университет  ,,Григорий Цамблак”,  д-р  Иван  Симеоновxlix показва
забележителни постижения в областта на литературните изследвания.
Научните  му  издирвания  са  материализирани  в  редица  статии,
поместени  в  различни  колективни  издания,  а  също  така  и  в
монографията   ,,Европейската  литературна  приказка  в  контекста  на
общия литературен процес (ХVІ – ХVІІІ век)”.

Книгата се състои от уводна част и пет глави: ,,Мит и приказка”,
,,Литературната   приказка  и  фолклорната  приказка”, ,,Италианската
литературна приказка през  ХVІ – ХVІІ  век”, „Френската литературна
приказка през ХVІІ – ХVІІІ век”, „Немската литературна приказка през
ХVІІІ век”.             

Авторът отбелязва, че европейската литературна приказка има
повече  от  460-годишна история. Тя се появява за пръв път в Италия
чрез  творбите  на  Джовани  Франческо  Страпарола  през  ХVІ век  и
Джанбатиста  Базиле през  ХVІІ век,  но  се  утвърждава  във Франция
през ХVІІ – ХVІІІ век и в Германия през ХVІІІ век. За да се разгърне
като  развит  литературен  жанр,  тя  преминава  през  формата  на
авторизираната  фолклорна приказка. Литературната приказка в наши
дни е многолика. В продукцията на масмедиите приказката също заема
значително  място:  това  са  филми   приказки, записи  на  дискове,
спектакли в театрите.

Първата и втората  глав  а    разкриват същността на приказката
и  мита.  Преди  всичко  авторът  дава  пълна  представа  за
термина  ,,приказка”  в различни  европейски  езици.  В  само  три
европейски  езика  има  специални  думи  за  това  понятие  –  немския,
руския и българския. На латински език той е fabula. Във френския език
се  употребява conte, която  дума  означава  ,,разказ”,  в немския  език
приказката  се  означава  с  думата Märchen,  което  означава  „малък
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интересен разказ”. Тук д-р Симеонов привежда мненията на различни
изследователи за същността на приказката като фолклорен вид и като
литературен жанр.

За вълшебните приказки на европейските народи са характерни
доста общи черти (образи, мотиви, типове и сюжети), както и и общи
тенденции в тяхното развитие.  В това отношение авторът  е направил
сполучлива  съпоставка  между британската и българската фолклорна
приказка. 

 Редица изследователи (Пантелей Зарев,  Светлана Стойчева и
др.)  обръщат  внимание  на  една  важна  характерна  особеност  на
фолклорната приказка, а именно – на нейната универсалност.  Според
д-р  Иван  Симеонов терминът  „универсалност” в  случая  може да  се
тълкува  като  „всеобхватност”,  „общовалидност”.  Тук  се  изяснява
неговото  съдържание.  Универсалният  характер  на  фолклорната
приказка е многоаспектен, но преди всичко той се свързва с нейната
надвремева и надетническа насоченост, т. е. тя „прекрачва” границите
на определени епохи и народи и придобива всеобщо значение. Тази
темпорална, етническа и локална несъотнесенест се поражда най-вече
от самата художествена структура на приказката – от наличието в нея
на  общи  теми,  проблеми  и  идеи,  засягащи  всички  народи.  В  това
отношение трябва да се споменат т. нар.  „странстващи” сюжети като
потвърждение на това правило. Освен това сюжетите на фолклорните
приказки  се  отличават  с  географска  и  историческа  неопределеност.
Съществен елемент от тази универсалност е и типажното изграждане
на героите.  

Литературната приказка е един от най-трудно поддаващите се
на определение и класификация жанрове. Причина за това е нейната
парадоксалност. Клонейки към фолклорния образец, в същото време тя
му противоречи и се оттласква  от него. Това противоречие е заложено
в  самия  термин  ,,литературна  приказка”.  Някой  от  изследователите
разглеждат този жанр като резултат от прякото използване от авторите
на видовата система на народната приказка. Други учени, признавайки
жанровата първооснова на народната приказка, говорят за постепенно
отделяне  на  литературната  приказка  от  своя  фолклорен
първоизточник.  Това  представлява  един,  последователен  и  ярко
изразен процес в   историята  на европейската литературна приказка.
Тук  авторът  е  представил  различните  научни  становища  по  този
въпрос.

Литературната приказка и съответните автори са разгледани в
три глави, подредени на хронологичен принцип: Италия, Франция и
Германия. 
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 Третата  глава е  посветена  на  италианската  литературна
приказка.  През  ХVІ –  ХVІІ  в.  Италия  става  люлка на  европейската
литературна приказка чрез  творчеството на Джованни Страпарола  и
Джанбатиста  Базиле.  У  тези  автори  тя  се  явява  под  формата  на
приказна новела,  създадена върху фолклорни образци и включена в
повествователно  рамкирани  сборници.  От  своя  страна,  Карло  Гоци
(ХVІІІ в.) е първият европейски драматург, който въвежда приказката
на театралната сцена и написва първата приказна  театрална  пародия
«Любовта към  трите  портокала».  Комедиите  приказки  на  Гоци  са
подробно разгледани в монографията. 

Четвъртата  глава разкрива  френската  литературна  приказка
през ХVІІ  –  ХVІІІ  в.  Френската  литература  от  епохата  на
Просвещението  се  развива  в  условията  на  задълбочаваща  се  криза,
която  завършва  с  Великата  френска  революция.  В  епохата  на
Просвещението  във  френската  литература  се  разглеждат  с
характерната публицистична  острота  проблемите на  обществения
живот  и  злободневността.  Увеличава  се  броят  на  вестниците  и
списанията,  на  чиито  страници  се  води  полемика и  се  публикуват
приказки.  Авторът обосновано показва, че френската литература през
Просвещението е универсална и енциклопедична. 

 Като най-ярко проявление на  Рококо във Франция може да се
посочи  повествователната  проза  – вълшебни  приказки,  стилизовани
под  влияние  на  арабските  приказки  ,,Хиляда  и  една  нощ”.
Тематичният  им  диапозон  е  доста  разнообразен  и  обхваща
философски, естественонаучни, етнографски, религиозни и нравствени
проблеми.  В края на ХVІІ  в. френските приказки  са любимо четиво
не само по селата, но и в градовете и столицата, по тях се увлича и
самият Людовик  ХІV,  четат  ги  и неговите  приближени. Приказката
става форма на светска беседа, присъствайки в литературните салони,
които са модни по онова време.

   След 1760 г. литературната приказка върви към упадък: броят
на  новите  творби  намалява,  основно  се  преиздават  стари,  те  са
включени  в  112-томната  „Всеобща  романова  библиотека” и  в  39-
томните ,,Измислени пътешествия”.    

Седемдесетгодишната  история  на  френската  литературна
приказка  (от  1690  до  1760 г.),  проследена  в  монографията,  според
автора е отбелязана с нейния възход, който опровергава наложилата се
представа  за  Класицизма  и  Просвещението  като  епохи  твърде
рационални,  чужди  на  измислицата,  на  играта  и  въображението.
Приказката разкрепостява културата, открива пред прозата и поезията
нови  възможности  прави  преход  към  романтизма.  Ето  защо  това
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седемдесетилетие  д-р  Иван  Симеонов  е  нарекъл  с  право ,,златното
време” на  литературната  приказка,  когато  тя  се  утвърждава  като
самостоятелен жанр.

Петата  глава разкрива  немската  литературна  приказка  през
ХVІІІ в. Литературата на немското Просвещение се развива в условия,
съществено различаващи се от другите напреднали страни в Европа –
Великобритания  и  Франция.  Тридесетгодишната  война  в  Германия
донася разруха и изостаналост в областта на културата. През  ХVІІ –
ХVІІІ  в.  в Германия се изявяват редица събирачи и авторизатори на
фолклорни приказки. Между първите  от тях  са Музеус и Преториус,
техните  последователи  са  Лудвиг  Бехщайн,  братя  Грим  и  Йохан
Вилхелм  Волф.  Една  от  особеностите  на  немската  литературна
приказка  е  предпочитането  на  фолклорни  мотиви.  Освен  това
писателите обръщат погледите си към времето на рицарството през
Средновековието  (Музеус) и  към  Античността (Виланд).  Първият
немски писател, автор на приказки, който се стреми да отрази в своите
творби съвременността, е Йохан Петер Хебел. 

1. Настоящата  монография  е  резултат  от  близо
десетгодишен изследователски труд, с който авторът си
е поставил следните задачи:

2. Да проучи масива от литературни приказки в Европа и
да открие корените им. 

3. Да  очертае  периодите и  пътищата  за  формиране  на
приказната традиция.

4. Да се посочат водещите автори и да се характеризира
творчеството им. 

5. Да  се  направи  паралел  между  битовия  статус  на
фолклорната и на литературната приказка. 

6. Да се уточнят жанровите модификации.
7. Да се очертае рамката на общия литературния процес.

  Трябва да отбележа, че тези задачи са изпълнени блестящо в
монографията. В специално приложение са поместени биографиите на
водещите  автори  на  европейската  литературна   приказка.  Накрая  е
представена библиографията на български, руски, английски, френски
и  немски  език. Книгата  ще  бъде  полезна  както  на  студентите
филолози, така и на учителите по български език и литература.

                     
„В степите пустинни на Буджака…”

„Пушкин, българите и българското в Бесарабия”
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Авторите  на  този  труд  са  езиковеди  и  езикови  археолози  –
докторът на  филологическите  науки  Тодор  Балканскиl и
преподавателят по  български  език  в  Комратския  държавен
университет в Република Молдова – д-р Васил Кондовli. 

Авторите изследват фактологията на езика по темата „България,
българите и българското в Бесарабия”. Така изследователските пътища
„допряха” до темата „Пушкин, българите и българското в Бесарабия”.
На  нея  явно досега  е  липсвал  езиковоархеологическият  прочит,  без
който не могат да се осветлят важни моменти от пространството на
пушкинистиката.

В  труда  е  приложен  специфичният метод  на
езиковоархеологическото проучване. Авторите са  разработили всички
подтеми,  указани  в  съдържанието.  Стигнали  са  до  изводи,  които
подкрепят  прозренията  на  пушкинистите.  Водеща  линия  в
изследването е българската лингво-етноразличителност. Благодетелят
на  българите,  руският национален  и  световен  поет  Александър С.
Пушкин,  първи въвел в творчеството си екстраобраза на българина,
макар  и  бесарабски.   Васил  Кондов  и  Тодор Балкански  коригират
някои неточности в българската  пушкинистика, освобождавайки така
формулираната тема от недопроученото, недописаното и забраненото
досега около масонството на Инзов и Пушкин.

 Българската тема в творчеството на Пушкин отдавна привлича
вниманието на литературоведската русистика. Но тя може отново да
получи актуалност и значимост в новата социокултурна ситуация и в
контекста на съвременните научни идеи. 

 Книгата на Васил Кондов и Тодор Балкански декларира още с
първите си страници преосмисляне на традицията в изследването на
темата в литературоведската русистика.

В уводната част се коригират неточности и се поставят въпроси,
на които, според авторите, не е обръщано достатъчно внимание. Освен
научния обект, в книгата има и ономанистичен материал. В помощ на
литературоведите  е  даден  списък  с  ономастични изследвания върху
творчеството на Пушкин в руската наука. Но тези изследвания, които
се  съчетават  с  езиковедския  и  литературоведския  анализ,  търсят
значимост  на  антропонимите  в  творчеството  на  Пушкин,  докато
авторите на дадената книга предлагат друг подход; чрез етимологичен
анализ, подчинен на просопографията доказват булгарското в рода на
Пушкин  и  стигат  до  извода  за  „българската  кръв” у  Пушкин.  Така
предишната митология за руско-българското братство се замества от
патриотичен  патос,  от  стремежа  да  се  свърже   руският  гений  с
българското.
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Специално  внимание  е  отделено  на  името  и  личността  на
генерал Инзов, с което се попълват празнини в изследването не само
на биографията на Пушкин, но и на живота на българската общност в
Бесарабия.  Написаното за Инзов  „напуска” строгите рамки на чисто
научния стил и крие чувството за признателност към тази неординарна
личност за неговата помощ към българите. С личността на Инзов се
свързва и появата на българския образ в творчеството на Пушкин: „Без
Инзов нямаше да съществува българската тема у Пушкин.” 

Езиковедският анализ осветлява от различен ъгъл творбата на
Пушкин  („Кърджали”). Авторите  се  интересуват  от  отговора  на
въпроса  „Кой  е  Кърджали?” и  откриват  отговора,  който  би
заинтересувал пушкинистите.  

В книгата е отделено специално внимание на масонската ложа
„Овидий” в  дома  на  Михаил  Кацика,  в  която  е  членувал  Пушкин.
Темата  за  масонството на Пушкин е  една от  модните и актуалните
теми  литературоведската  русистика.  Авторите  на  тази  книга  се
насочват  преди  всичко  към  документални  източници  като
свидетелство  за  позициите  на  масонството  в  Бесарабия  и
причастността   на  Пушкин  към  тайното  общество.  Коментарът  на
темата  за масонството е подчинен отново на търсене на ,,българската
връзка”.

 Масонството  е  особено  важно  за  концепцията  на  авторите,
защото  с  принадлежността  на  Инзов  към  Ложата  се  обяснява
отношението му към Пушкин. Въз основа на това авторите предлагат
нова гледна точка за понятието  „заточение” в биографията на поета
(подчертавайки  я  като  основна  идея  в  работата):  всъщност  така  на
Пушкин е осигурена „творческа командировка”. 

Особено  интересен  анализът  на  представата  за  българина  в
творчеството  на  Пушкин.  Авторите  се  отграничават  от  приетата  в
литературознанието  терминология  и  предпочитат  да  използват
термина екстраобраз (описващ чужд етнос), а не етнически стереотип. 

След  въвеждането  на  собствени  теоретически  наблюдения
върху понятието екстраобраз авторите ни запознават с резултатите от
досегашните изследвания на екстраобраза на бесарабските българи. От
описанието на българите в разказа на Пушкин „Кърджали” се извлича
чертата  „народ  глупый”,  която  присъства  и  в  безименното
стихотворение ,,Беспечная дикость”. Убедителен е изводът на двамата
автори, че българите си остават непознати за Пушкин. 

Книгата  ще  бъде  полезна  не  само  на  преподавателите  по
български език и литература, но и на преподавателите по руски език и
литература.
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БЕЛЕЖКИ

xlix Д-р  Иван  Симеонов  е  роден  на  10.  02.  1950  г.  в  с.  Козарско,
Пазарджишка  област.  Завършил  е  българска  филология  в  Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски” (1981). Работил е като прогимназиален и
гимназиален  учител,  директор  на  училище  и  преподавател  по  детска
литература в Педагогическия коллеж – гр.  Пазарджик. Бил е директор на
Българското училище в  гр.  Триполи,  Либия   (1995 – 1996),  и  методист по
български  език и литература в гр.  Арциз,  Одеска област,  Украйна (1998 –
2002).  Докторска  дисертация по методика на обучението по литература
защищава през  2002 г.  

От  2006 г.  досега работи като преподавател по български фолклор и
митология,   история  на  българската   литература  и  теория  на
литературата в Тараклийския  държавен  университет „Григорий Цамблак”,
командирован след конкурс от Министерството на образованието и науката
на Република България, където изпълнява длъжността  доцент към катедра
„Филология”.  Отговорен секретар е на университетския вестник „ТУК”.  

Автор е на шест монографии („Как да интерпретираме литературен
текст”,  София,   2004;  „Творчеството на Константин Величков  за деца”,
Пазарджик,  2005; „Творци и проблеми на литературата за деца”, Пловдив,
2005;  „Митологично-легендарното  в  българската  белетристика  за  деца  и
юноши  (1918 – 1945)”, Кишинеу, 2008; „Общи фолклорни явления у българи и
молдовани”  (на  български  и  румънски  език,  в  съавторство  с  Евгения
Мандажи), Кишинеу,  2008; „Българската литературна приказка”, Кишинеу,
2009) и на  пет учебника, учебни пособия и сборници („Практически насоки за
писане на литературно-научно съчинение и  примерни разработки”,  София,
1997;  „Анализи  на  творби  от  българската  литература”,  Пловдив,  2001;
„Интерпретации  на  литературни  теми”,  Пловдив,  2003;  „Европейские
горизонты болгарской литературы ХІХ-первой половины ХХ века  (Сборник
статей)”,   Кишинеу,  2007; „Български фолклор и митология.  Учебник  за
университета”,  Кишинеу,  2009.  Публикувал  е  16  доклада  от  симпозиуми,
научни  конференции  и  кръгли  маси  и  105  студии,  статии  и  рецитали.
Научните му интереси са насочени към българския фолклор и митология и
към историята на българската литература. Занимава се и с музика – свири
на китара и композира естрадни песни.   

l Д-р  на  фил.  н.  Тодор  Балкански  е  професор  в  Института  за
български  език  при  БАН.  Роден  е  през  1944  г.  в  с.  Сарая,  Пазарждишко.
Завършил  е  Великотърновския  университет  „Св.  св.  Кирил  и  Методий”  и
докторантура в Българската Академия на науките. Негово дело са над 300
труда по лексикология,  ономастика,  езикова археология и езикова култура.
По-значителни негови  монографии са книгите: „Арумъните от българските
Родопи  и  техният  говор”;  „Езикови  свидетелства  за  потурчванията  в
българските земи”; „Големите власи сред българите”; „Тодор Живков” и мн.
др. 
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li Д-р Васил Кондов е роден на 25 август 1951 г. в бесарабското  село
Кортен,  Чадърлунгски  район.  Завършил  е  руска  филология  в  Кишиневския
държавен университет и българска филология в Нов български университет в
София, както и докторантура по диалектология в Българската академия на
науките,  където  защитава  диссертация  на  тема  „Кортенският  говор  в
Бессарабия”.  Д-р  Кондов  има  значителен  брой  публикации  по  фонетика,
лексикология,  диалектология,  ономастика  и  методика  на  обучението   по
български  език  и  литература;  той  е  неуморен  събирач  е  на  диалектни
текстове.  Автор  е  на  „Помагало  по  българска  фонетика  за  българите  в
молдова и Украина” (Пазарджик, 2003 ), „Кортенските  колонии в Бесарабия
в светлината на езиковата археология” (ВеликоТърново, 2005). 
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